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APRESENTAÇÃO 
 
 

Na atualidade, a sinergia de ideias e atos que objetivam a integração de saberes 

diferenciados é um fator preponderante no ensino superior, esta união permite a 

criação de uma ampla autonomia por parte do discente e proporciona o 

conhecimento concreto da interdisciplinaridade que somente trará benefícios à 

humanidade, pois o intercâmbio interdisciplinar é, sem dúvida, a mola propulsora 

para resolução dos problemas que inquietam a humanidade, sobretudo na área 

científica.  

 

Inserido neste contexto, O XI Simpósio de Iniciação Científica da FASAR vem 

contribuir para o desenvolvimento científico da área de atuação da FASAR, uma 

vez que, vem acrescentar novos questionamentos e perguntas a esta incessante 

busca pelo saber. 

 

Além de ser uma publicação que objetiva a divulgação dos trabalhos acadêmicos 

frutos de pesquisas realizadas pelos docentes e discentes da Faculdade “Santa 

Rita” – FASAR – tem por meta a consolidação da cultura investigativa no meio 

acadêmico.  

 

Aliado a isso, a FASAR por meio deste simpósio contribui para a ampliação da 

divulgação de trabalhos que possam ser referências para outros pesquisadores 

das linhas de pesquisa nesta Instituição de Ensino Superior realizadas, abarcando 

as áreas das Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde e 

Ciências Exatas, ampliando o leque de possibilidade de novas ideias e teorização 

para circularem em âmbito acadêmico.  

 

Desta forma, objetiva-se que, com mais esta publicação, a FASAR abarque um 

público cada vez maior e seja para ele uma excelente ferramenta de pesquisa para 

apoiar os trabalhos e pesquisas em andamento.  

 

Prof. Dr. Raphael de Vicq Ferreira da Costa e                                                

Professora MSc. Josemara Fernandes Guedes de Sousa 

Coordenadores do XI Simpósio de Iniciação Científica da FASAR 
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EDUCAÇÃO 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO CONTEXTO ESCOLAR 

Autores: 

Angélica da Silva Rocha 
angelicadasilvarocha@hotmail.com 
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Jeniffer Cristina de Miranda 
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Luís Henrique de Oliveira 
luis.henrique@fasar.com.br 

A família tem papel fundamental no processo de aprendizagem do aluno. 
Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo ressaltar a importância da 
família no contexto pedagógico assim como as consequências da ausência 
familiar no contexto educacional. Sua justificativa baseia-se na necessidade de 
se compreender a influência familiar na vida escolar da criança. Este estudo 
será realizado através de uma pesquisa bibliográfica baseada nas obras de 
autores como: Battaglia (2010), Perrenoud (2000) e Freire (1970). Logo, 
espera-se com as conclusões deste trabalho identificar quais as consequências 
para a vida educacional dos estudantes em função da participação da família, 
ou seja, quais possibilidades de sucesso ou fracasso escolar podem estar 
relacionadas ao auxílio ou não da família, na vida escolar do discente. 

Palavras chave: Educação, Escola, Família. 
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Autores: 
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A presença da família no processo de ensino aprendizagem é essencial para 
educação e desenvolvimento humano. A relação entre família e escola está 
relacionada, diretamente, à aprendizagem e o desenvolvimento do aluno. 
Desta forma, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de analisar 
como a relação família e escola podem contribuir no processo de ensino 
aprendizagem. Objetiva-se, por meio deste estudo, investigar o papel da família 
no processo de ensino aprendizagem. Este estudo será realizado através de 
uma pesquisa bibliográfica, baseada de cunho exploratório e nos autores que 
são referência no assunto. Portanto, espera-se, com a conclusão deste 
trabalho, compreender a importância e, até mesmo, a necessidade da relação 
entre família e escola para que se consiga alcançar sucesso no processo de 
aprendizagem. 

Palavras chave: Educação, Escola, Família, Relacionamento. 
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Autores: 
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As instituições de educação infantil devem apresentar propostas de 
musicalização pedagógicas que permitam a integração entre os aspectos 
físicos, emocionais, psicomotores e sociais da criança, a música é um dos 
estímulos mais eficazes para ativar os circuitos do cérebro na infância. Este 
trabalho objetiva ressaltar como a musicalização atua no processo ensino-
aprendizagem na educação infantil. Um método para instaurar a musicalização 
seriam cantigas para as atividades de rotina como: lavar as mãos, escovar os 
dentes e ensinar instrumentos musicais, exemplo, flauta, triângulo, pandeiro 
entre outros. É importante salientar que a metodologia utilizada, neste trabalho, 
será de caráter bibliográfico, bem como de cunho exploratório. A musicalização 
na educação infantil favorece e estimula o exercício da colaboração, 
criatividade, autonomia e inclusão. 
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As dificuldades que os alunos enfrentam em aprender Matemática, este tema 
justifica-se para avaliar o porquê a Matemática mesmo quando ministrada na 
Educação infantil, causa tanta fobia nos alunos. O objetivo desta pesquisa é 
avaliar se o professor ensina a Matemática de forma coerente na transposição 
do fundamental I para o fundamental II. Constatando as possíveis dificuldades 
de abstração matemática, isto fará com que o aprendizado seja menos 
conflitivo para o aluno. Um ensino inadequado pode influenciar negativamente 
o processo de aprendizagem matemática, portanto, se o professor utilizar 
técnicas adequadas, principalmente as que estão relacionadas ao lúdico, há 
uma tendência a maximizar a compreensão e despertar o interesse do aluno. A 
metodologia utilizada será de caráter bibliográfico, bem como de cunho 
exploratório. 
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Clarice Lispector (1920-1977) foi uma escritora e jornalista brasileira, de origem 
ucraniana, reconhecida como uma das mais importantes escritoras do século 
XX. A produção ficcional de Lispector, no âmbito da literatura brasileira 
contemporânea, fornece a oportunidade de analisar a obra de arte a partir de 
um enfoque interdisciplinar. O presente trabalho visa apresentar algumas 
considerações em torno do confronto/encontro entre filosofia, literatura e 
educação. A hipótese é de que a literatura intimista de Lispector, voltada para a 
análise da angústia e crises existenciais, possa auxiliar o leitor a compreender 
melhor o seu mundo interior - expectativa que também orienta o campo 
filosófico. Espera-se contribuir para a compreensão de alguns conceitos de sua 
obra, assim como possibilitar a reflexão acerca de sua importância como 
ferramenta de ensino na Educação Básica. A pesquisa será baseada em 
artigos acadêmicos e entrevistas realizadas nos campos da literatura e da 
educação. 

Palavras chave: Clarice Lispector, Literatura, Filosofia, Educação. 
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O preconceito racial persiste na sociedade brasileira e apresenta reflexos 
diretos na área educacional. Desta forma o presente trabalho tem como 
objetivo refletir acerca da política das cotas raciais, implementada para igualar 
a concorrência entre negros e outras etnias em processos seletivos, 
destacando seus resultados negativos e positivos em nossa realidade 
educacional e social. Sua principal justificativa assenta-se, na necessidade de 
se discutir como a sociedade e os setores políticos percebem esta política 
pública e os efeitos de sua aplicação. Este estudo será realizado através de 



XI Simpósio de Iniciação Científica – 12, 13, 14 e 15 de setembro de 2017 / 
FASAR  

37 

uma pesquisa bibliográfica com base em autores que são referências neste 
assunto, dentre eles SILVA; SOUZA (2008). Portanto, o assunto é polêmico, 
contraditório, mas digno de uma discussão social e política. As cotas 
garantiram oportunidades para negros sem perspectiva de futuro e vitimados 
por um preconceito que atravessa séculos, apesar de ainda ser pequena a 
presença dos negros no ensino superior. 

Palavras chave: Preconceito, Cotas Raciais, Educação. 

DISLEXIA NAS SÉRIES INICIAIS: UM ENTRAVE PARA 

APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA 

Autores: 

Gabrielly Martins Heleno 
gabi.martinsheleno@gmail.com 

Larissa Beatriz Aparecida de Faria 
laryssa_beatrizz@hotmail.com 

Geralda Fátima de Souza Rodrigues 
aldafatimasouza@yahoo.com.br 

A dislexia refere-se a um transtorno específico de aprendizagem, caracterizada 
por dificuldade da leitura e escrita. Se o estudante apresenta dificuldade no 
processo de aprendizagem ou está muito atrasado em relação aos colegas, ele 
pode ter dislexia. O objetivo deste trabalho é demonstrar como a dificuldade de 
aprendizagem apresentada por crianças com dislexia pode afetar o processo 
escolar. Além disso, pretende-se analisar a prática pedagógica em relação aos 
alunos, pois a escola possui papel importante para o diagnóstico de crianças 
disléxicas e o primeiro passo é entender que a dislexia não é uma doença. O 
professor precisa estar atento a pequenas situações como dificuldade: ler 
frases simples ou se "atrapalhar" com os significados de palavras. Esta 
pesquisa de cunho exploratório, será realizada por meio de revisão 
bibliográfica. Pode-se dizer, então, que quanto mais rápido a criança for 
identificada com dislexia, mais produtivo será o seu desenvolvimento escolar. 

Palavras chave: Dislexia, Escola, Aprendizagem, Processo Escolar. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A CIDADANIA 

Autores: 

Luana Carolina da Silva  
luana_krolyna@hotmail.com 
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Rosimeire Oliveira Amorim França 
meire_oliveira29@hotmail.com 

Tânia Maria da Silva Oliveira 
taniavilela45@yahoo.com.br 

Geralda Fátima de Souza Rodrigues 
aldafatimasouza@yahoo.com.br 

  

A reflexão sobre as práticas marcadas pela degradação do meio ambiente e do 
seu ecossistema envolve uma articulação entre a produção de sentidos sobre a 
Educação Ambiental. Portanto, este trabalho tem como objetivo apresentar 
mecanismos educacionais a fim de conscientizar as pessoas acerca da 
questão ambiental, levando-as à reflexão sobre a preservação do meio 
ambiente e mostrando a relevância de repensar, reutilizar e reciclar materiais 
descartados. Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica 
de cunho exploratório a partir de leituras de livros e artigos relacionados ao 
assunto. Espera-se que, ao realizar este trabalho, haja uma conscientização 
sobre a degradação sofrida pelo meio ambiente por causa da 
irresponsabilidade do homem no que tange à educação ambiental, pois é 
necessário desenvolver o respeito pelas questões ambientais, preservando o 
planeta para as gerações futuras. 

Palavras chave: Educação Ambiental, Repensar, Reutilizar, Reciclar. 

EDUCAÇÃO INFANTIL E VIVÊNCIA CIDADÃ 

Autores: 

Ana Flávia Fonseca Paixão 
Anaflaviafonseca27@gmail.com 

Joice da Fonseca Gomes 
joice.gomes123@hotmail.com 

Júlia Maria Braga Santos 
juu_mbs@outlook.com 

Erika Morais Cerqueira 
erika_mcerqueira@hotmail.com 

A educação infantil é a primeira etapa no processo de formação educacional 
das crianças. Esta fase é marcada por novos desafios que, para serem 
solucionados, é necessário que a criança adquira novos conhecimentos. O 
objetivo deste estudo é demonstrar que a educação infantil é a parte mais 
importante na formação de um indivíduo e que as crianças são potencialmente 
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influenciadas pelos educadores. A hipótese é de que estes podem atuar no 
processo de formação de valores durante a infância, iniciando os educandos, 
desde a mais tenra idade, na vivência da cidadania - conscientizando sobre 
direitos e deveres. Espera-se, com este trabalho, esclarecer que o professor 
tem uma missão profundamente séria. Esta pesquisa será baseada em artigos 
acadêmicos e entrevistas realizadas com educadores respeitados neste 
campo. 

Palavras chave: Educação Infantil, Cidadania, Formação Docente. 

 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Autores: 

Paula Gabriela Pereira Assis 
paulagpassis@gmail.com 

Thais Freire Barbosa 
thais.freyre24@gmail.com 

Geralda Fátima de Souza Rodrigues 
aldafatimasouza@yahoo.com.br 

Ser um indivíduo emocionalmente inteligente é saber identificar as suas 
emoções com mais facilidade, conduzindo, cada uma delas, para o momento 
adequado, a fim de ter discernimento em situações problemáticas. Goleman 
(1995) foi o criador desse conceito que pode ser divido em algumas 
habilidades: o autoconhecimento emocional, automotivação, reconhecimento 
de emoções, habilidade em relacionamentos interpessoais. O objetivo deste 
trabalho é conscientizar os professores sobre necessidade de ensinar uma 
criança a se controlar em uma situação de conflito, isto trará vários benefícios 
tais como ser mais responsável, prestativo, atencioso. Já em crianças com 
necessidades especiais, há uma melhora significativa no autocontrole e em 
situação de frustração. Desenvolver tais habilidades traria uma melhor 
visibilidade sobre os sentimentos próprios e o dos outros para que se consiga 
ter uma vida mais saudável. Esta pesquisa será desenvolvida por meio de 
revisão bibliográfica, de cunho exploratório. 

Palavras chave: Inteligência, Emoções, Autoconhecimento, Educação Infantil. 

O TEATRO NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

Autores: 
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Isabela Cristina Gonçalves Silva 
marcio105fm@yahoo.com.br 

Jéssica Ludmila Cassemiro de Miranda 
jessicaludmila431@gmail.com 

Erika Morais Cerqueira 
erika_mcerqueira@hotmail.com 

O teatro é uma forma de arte em que um ator, ou um conjunto de atores, 
interpreta uma história ou um conjunto de atividades para o público de um 
determinado lugar. Esta modalidade artística sempre esteve presente na 
história da humanidade e, por meio dela, o homem expressa sentimentos, 
conta histórias e encontra o sagrado. Esta pesquisa apresenta uma reflexão 
acerca da importância da inserção da arte teatral no currículo da Educação 
Básica. O objetivo é demonstrar que o teatro pode auxiliar os discentes a lidar 
melhor com a timidez e a desenvolver as habilidades de expressão oral, 
trabalho em equipe, compromisso, criatividade e boa dicção – elementos 
essenciais à formação dos educandos. A hipótese é de que a incorporação da 
atividade teatral, ao longo do percurso escolar, possa auxiliar o indivíduo a 
obter também o sucesso profissional. A pesquisa será baseada em artigos 
acadêmicos e entrevistas realizadas com artistas, docentes e discentes. 

Palavras chave: Teatro, Educação Básica, Expressão Oral, Criatividade. 
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EXATAS 

A DOMÓTICA: CASA INTELIGENTE 

Autores: 

Eduardo José Salgado Vieira Júnior 
eduardovieira26@hotmail.com 

Saulo Emanuel da Silva 
sauloemanuel18@hotmail.com 

Sólon André Reis da Silva 
andrereis26@yahoo.com.br 

Ronaldo Asevedo Machado 
ronaldoengseg@gmail.com 

A domótica busca simplificar a vida diária das pessoas satisfazendo as suas 
necessidades em conforto e segurança, controlando e interligando dispositivos 
em uma residência. O conhecimento da domótica ainda é reduzido visto que é 
uma tecnologia mais recente. Neste sentido, este estudo tem como objetivo 
demonstrar o funcionamento de alguns sistemas automatizados em uma 
residência. Os dados têm cunho qualitativo e são obtidos em um projeto de 
uma miniatura de casa, que utilizará o Arduino e outros equipamentos 
eletrônicos para demonstrar na prática, como se pode comandar circuitos 
elétricos de forma remota. O acionamento de portão eletrônico com rádio 
frequência e sensor de presença, também contribui no sentido de revelar a 
utilidade e o conforto das tecnologias. Espera-se com este trabalho alavancar o 
crescimento da utilização da domótica nas construções. O trabalho leva a 
concluir sobre o crescimento de demandas por comodidade e conforto nas 
habitações atuais. 

Palavras chave: Domótica, Sensor, Arduino. 

 

ANÁLISE E ESTUDO DOS TIPOS FUNDAÇÕES PROFUNDAS 

Autores: 

Denis Emanuel da Cunha Vieira 
valeriamcvieira@gmail.com 

Júlio César da Silva Alves 
julio_cesar0.8@hotmail.com 
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Raphael Biagioni Rezende 
rabire@gmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

A fundação é a estrutura responsável por absorver todas as cargas emitidas 
pela edificação e distribuí-las ao solo. Basicamente, as fundações transmitem 
as cargas das construções ao solo e, por isso, devem ter resistência adequada 
para suportar todas as tensões. Desta forma, para que essa estrutura 
realmente seja eficaz, o solo precisa ter resistência e rigidez adequadas para 
não sofrer rupturas ou deformações que comprometam a construção. Por isso, 
este trabalho tem por objetivo analisar e estudar os tipos de fundações, dando 
destaque para a fundação profunda do tipo Strauss. O trabalho, de cunho 
bibliográfico contemplará a leitura e análise de vários artigos científicos, e irá 
apresentar os tipos de fundações profundas, dando foco na estaca Strauss. 
Como resultado, faremos a análise das características que viabilizam o uso 
deste tipo de fundação, bem como apresentaremos as vantagens e 
desvantagens do uso desta técnica estrutural que é de grande importância para 
a construção civil. 

Palavras chave: Fundação, Solo, Estaca Strauss, Tensão, Resistência. 

 

AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO: 

ECOINOVAÇÃO POR MEIO DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E 

GESTÃO. 

Autores: 

Jenifer Indiana Braga Gonçalves 
jenifer18indbg@hotmail.com 

Naiara Franciele de Oliveira Souza 
naiarafranciele007@yahoo.com.br 

Patrícia Paula de Carvalho 
ppc96@yahoo.com.br 

Vinicius Biagioni Rezende 
vinivbr@yahoo.com.br 

Atualmente percebe-se uma preocupação na relação entre empresas e meio 
ambiente. Este trabalho propõe a busca pela inovação de processos e produtos 
que possam estar baseadas dentro de um arcabouço técnico e conceitual, 
buscando-se atribuir uma postura tanto ética quanto sustentável. Esta pesquisa 
bibliográfica objetiva principalmente a avaliação do ciclo de vida do produto por 
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meio da Ecoinovação analisadas de forma sistêmica as oportunidades de 
redução da geração de rejeitos e do consumo de matérias primas e energia, 
visando articular o destino de materiais e de sua transformação em produto 
mediante vários processos. Espera-se concluir que as decisões relacionadas 
com o processo de desenvolvimento do produto, planejamento estratégico e o 
processo de inovação, promovam ações necessárias para a melhoria da 
relação indústria-ambiente, motivando clientes e funcionários quanto a 
importância da preservação dos ecossistemas. 

Palavras chave: Empresa, Meio Ambiente, Ecoinovação. 

 

A APLICAÇÃO DO CROSS DOCKING  

Autores: 

Janaina Lara de Souza 
janaina.lara@yahoo.com.br 

Joyce Karen Azevedo Ribeiro 
joyce.karen20@gmail.com 

Louhranny Ivana Garcia Pereira 
louhgarcia29@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

A busca por diminuição de custos tem levado as empresas a procurar soluções 
mais lucrativas e criarem alternativas mais favoráveis para o gerenciamento de 
suprimentos. O Cross docking é uma operação que pode funcionar em diversos 
cenários, sugerindo uma evolução em todo o processo logístico, com o objetivo 
de fazer a entrega de mercadorias o mais rápido possível e com o tempo em 
estoque limitado, sem necessitar de grandes investimentos e alterações de 
infraestrutura. O presente trabalho tem o objetivo de descrever o processo de 
Cross docking, apresentando seus benefícios e principais características. 
Através de uma abordagem bibliográfica, conclui-se que o processo resulta na 
eliminação de necessidade de armazenamento, o que gera redução de custos, 
redução de mão de obra, redução de tempo e melhorias em termos de 
eficiência e eficácia da gestão de todo o processo logístico, tudo isso 
impactando diretamente na satisfação do cliente e atendendo as expectativas 
da empresa. 

Palavras chave: Cross Docking, Gerenciamento de Suprimentos, Logística. 
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A DESSALINIZAÇÃO DA ÁGUA DO MAR NO ESTADO DE SÃO 

PAULO POR MEIO DA OSMOSE INVERSA E SUA APLICAÇÃO 

Autores: 

Beatriz Miranda Reis Ferreira 
beatrizmirandauni@gmail.com 

Henrique Queiroz Barbosa 
henriquequeiros@yahoo.com.br 

Thais Furtado de Freitas 
thatfurtado@hotmail.com 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

Dependemos diretamente da água para sobreviver. O consumo inconsciente e 
a falta de informação lideram os fatores que ocasionam o racionamento e a 
escassez desse recurso natural. Neste sentido, esse estudo procura responder 
a seguinte questão norteadora: Quais as vantagens da dessalinização da água 
do mar no estado em São Paulo por meio da osmose inversa e quais as suas 
aplicações. A justificativa se dá, pois, além da manutenção da vida a água é 
utilizada para o desenvolvimento social e econômico, logo destaca-se a 
relevância dessa reflexão. O objetivo principal é investigar vantagens da 
dessalinização da água do mar por meio da osmose inversa e suas aplicações. 
Como metodologia optou-se pela pesquisa qualitativa. Como instrumentos de 
coleta de dados adotou-se a pesquisa bibliográfica. Para a análise de dados 
adotou-se a comparação dos achados. Como resultado pretende-se apresentar 
as vantagens da dessalinização da água do mar por meio da osmose inversa e 
suas aplicações. 

Palavras chave: Dessalinização, Osmose Inversa, Água do mar. 

A ENERGIA SOLAR COMO SOLUÇÃO PARA OS CUSTOS DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Autores: 

Bruno Roberto de Lima Resende 
brunoresende1@hotmail.com 

Quênia de Cassia Goulart Ferreira Liberato 
kenya.goulart@gmail.com 

A grande demanda de energia hidrelétrica nos dias de hoje e a recente crise 
hídrica e energética no Brasil, fizeram com que se aumentasse os estudos e 
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possibilidades de utilizar outras fontes de energia, dentre elas a solar. A 
importância de se desenvolver novas formas de geração de energia é enorme 
e a energia solar é uma das alternativas mais promissoras, principalmente por 
ser inesgotável e não poluente. O objetivo deste trabalho é apresentar uma 
nova alternativa de geração de energia para pequenas cidades, na qual se 
utilize a energia fotovoltaica para custear a iluminação pública. Será criado um 
projeto de um sistema fotovoltaico, mostrando os melhores equipamentos e 
custos. Para isso, foi realizado uma revisão bibliográfica com estudo de caso, 
na cidade de Lagoa Dourada/MG. Espera-se que o projeto seja viável, 
possibilitando a implantação do mesmo na cidade. Assim, a prefeitura diminuirá 
suas despesas com iluminação pública, além de contribuir para a preservação 
ambiental. 

Palavras chave: Energia Solar, Iluminação Pública, Meio Ambiente. 

A FÍSICA APLICADA NO IÇAMENTO DE CARGAS: UM ESTUDO 

DE CASO EM UMA EMPRESA 

Autores: 

Aline Cristina Fajardo de Melo Neves 
alinemelotst@yahoo.com.br 

Raphaella Lourdes Ribeiro 
raphaella.lourdes@gmail.com 

Waldirene Jaqueline Pereira 
waldirene.pereira@vallourec.com 

Júlio Felix de Miranda Coelho Pinto 
juliof12@yahoo.com.br 

No dia a dia de uma empresa que trabalha com grandes volumes e com cargas 
de peso relativamente elevado, faz-se necessário saber transportar e 
armazenar cargas com segurança e rapidez. Para realizar esse tipo de serviço, 
utiliza-se máquinas ou até mesmo conjunto de máquinas para o içamento e 
transporte das cargas. Este trabalho tem por objetivo correlacionar o içamento 
e transporte de cargas com a física empregada neles, utilizando das equações 
de equilíbrio, reações de apoio e graus de liberdade para explicar a segurança 
e a estabilidade das cargas empregada nesses serviços. O desconhecimento 
do funcionamento das máquinas e de como funciona a sua física, pode 
ocasionar graves acidentes e colocar vidas em riscos. Por isso, se faz 
necessário o treinamento dos funcionários. Conhecer o limite das máquinas é 
essencial. 

Palavras chave: Engenharia de Cargas, Equilíbrio, Segurança. 
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS NAS 

ORGANIZAÇÕES 

Autores: 

Itamir Carvalho Oliveira Júnior 
itamircaravalho@gmail.com 

Jordana Monalisa Coelho Ribeiro 
jordanamonalisa@bol.com.br 

Natalia Maria de Morais 
nataliamorais76@yahoo.com.br 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

A gestão de pessoas é uma necessidade voltada para o ser humano no seu 
ambiente de trabalho e é importante que ela seja colocada em prática com 
êxito para que se possa criar um ambiente de trabalho bom e produtivo. Neste 
sentido, esse estudo buscará responder a seguinte questão norteadora: qual o 
impacto da gestão de pessoas no processo produtivo das organizações? A 
justificativa se dá, pois, a gestão de pessoa, como ferramenta, é um fator que 
interfere cada vez mais na produtividade e no ambiente de trabalho, logo é 
relevante a reflexão sobre o tema. O objetivo principal é investigar o impacto da 
gestão de pessoas no processo produtivo das organizações. Como 
metodologia optou-se pela pesquisa qualitativa. Como instrumentos de coleta 
de dados adotou-se a revisão da literatura. Para a análise de dados adotou-se 
a comparação dos achados. Como resultado pretende-se apresentar um 
resumo crítico sobre o impacto da gestão de pessoas no processo produtivo 
das organizações. 

Palavras chave: Gestão de Pessoas, Liderança, Ambiente empresarial. 

 

A IMPORTÂNCIA DA IMPERMEABILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

Autores: 

Aline Aparecida da Silva Reis Oliveira 
ninareis-1@hotmail.com 

Ana Cássia da Silva 
ana.cassia@live.com 
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Izadora Rafaela da Silva 
rafaelaizadora2@hotmail.com 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

A vida útil de uma edificação é diretamente ligada aos sistemas de 
impermeabilização. A impermeabilização na construção civil é uma difícil tarefa, 
uma vez que a mesma é concretizada com total ausência de conhecimento 
técnico, o que justifica o estudo. No Brasil, as técnicas normatizadas sobre 
impermeabilização são regidas pela NBR9575/2003. O objetivo do trabalho é 
demonstrar as implicações na construção civil da não execução prévia das 
técnicas corretas de impermeabilização. Será realizado um levantamento 
bibliográfico nas bases de dados Scielo e Portal CAPES, USP, UNICAMP 
(artigos, teses e dissertações). Estudos demonstram como um dos principais 
problemas da falta de impermeabilização a ocorrência de infiltração, que pode 
atingir qualquer parte do imóvel, trazendo um aspecto desagradável às 
paredes, evidenciando mofo e bolor. Assim, realizando-se um estudo no projeto 
inicial da obra e executando-se corretamente as técnicas, gastos 
desnecessários e reparos tardios podem ser evitados. 

Palavras chave: Impermeabilização, Projeto, Umidade, Construção Civil. 

A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) 

Autores: 

Daniel José da Silva Oliveira 
dan-oliveira25@hotmail.com 

Gislaine Aparecida da Silva Clemente 
gisclemente@gmail.com 

Josimara Rodrigues Gonçalves Claudino 
josimara152009@hotmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) regulamentado pela 
NR9, é parte integrante do conjunto de ações que visam garantir a preservação 
da saúde e integridade dos colaboradores através do gerenciamento dos riscos 
inerentes ao ambiente de trabalho. O PPRA é obrigatório em todas as 
empresas e instituições e envolve tanto o empregador quanto os 
colaboradores, trazendo benefícios a ambos, como: mais conforto aos 
colaboradores durante a jornada de trabalho ao evitar acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais, redução do número de afastamentos por acidentes de 
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trabalho, evita autuações devido ao descumprimento de normas, evita 
processos trabalhistas, dentre outros. Por meio de uma revisão bibliográfica, 
este trabalho tem como objetivo apresentar a importância do programa, as 
etapas de implantação e as vantagens da utilização. Pretende-se com este 
trabalho a conscientização acerca da relevância do PPRA e dos efeitos 
oriundos de impactos ambientais na vida do colaborador. 

Palavras chave: PPRA, Ambiente de trabalho, Riscos Ambientais, Engenharia. 

A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA REVERSA NA GESTÃO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Autores: 

Heloísa Regina Paula Muniz 
heelopaula@hotmail.com 

Pamela Aparecida Leandro Silva 
pamela.khater@yahoo.com 

Tanízia Maria Rodrigues 
tanizia_rodrigues@yahoo.com.br 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

A gestão inadequada de resíduos gera inúmeros danos ambientais que 
comprometem a qualidade de vida, principalmente nos grandes centros 
urbanos. Segundo dados da ABRELPE (2016), na última década a geração de 
resíduos sólidos no Brasil cresceu 26%, enquanto sua gestão ainda se 
encontra deficiente. Por meio de uma revisão bibliográfica, este trabalho tem 
por objetivo apresentar a importância da logística reversa na concepção do 
ciclo de vida útil dos produtos, visto que a Lei 12.305/10 prevê que as 
empresas assumam o retorno de seus produtos descartados e da adequada 
destinação dos mesmos. Com a logística reversa, que é o instrumento de 
desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações 
que viabilizam a coleta e a restituição dos resíduos sólidos para 
reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, espera-se 
atenuar os impactos do descarte inadequado dos resíduos obtendo-se um 
balanço ambiental positivo e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

Palavras chave: Resíduos, Logística Reversa, Danos Ambientais, Impactos. 
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A IMPORTÂNCIA DA PROGRAMAÇÃO ANTECIPADA E 

PADRONIZADA NA OFICINA DE MANUTENÇÃO DE VAGÕES. 

UM ESTUDO DE CASO NA MRS LOGÍSTICA.  

Autores: 

Diêgo da Silva Afonso 
diego_afonso01@yahoo.com.br 

Guilherme Luiz da Silva 
ls.guilherme@hotmail.com 

Yuri Rodrigues Campos Brandão 
yuribrandao1@gmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

O planejamento e controle da produção são primordiais aos processos 
produtivos, uma vez que representa o elo entre suprimento e demanda de 
modo a garantir que tais processos transcorram de forma eficaz e eficiente. 
Neste sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar uma melhoria realizada 
na oficina de vagões do KM460 da empresa MRS Logística que apresentava 
altos índices de retrabalhos durante a manobra dos vagões avariados 
destinados à manutenção. Através de uma revisão bibliográfica e um estudo de 
caso, identificou-se que a principal causa dos retrabalhos nas manobras eram 
a falta de programação dos vagões a serem submetidos à manutenção. A partir 
daí, elaborou-se a programação antecipada e padronizada da manutenção de 
vagões. Os resultados alcançados foram o aumento no número de liberação e 
reposicionamento de vagões, de 22 vagões por dia para 36 vagões por dia, o 
que se traduziu em aumento de produtividade. 

Palavras chave: Planejamento, Melhoria, Programação, Manutenção. 

A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE EPI – EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA A PROTEÇÃO DE ACIDENTES 

E DOENÇAS NO TRABALHO. 

Autores: 

Cláudiano Dutra Gomes 
claudianodutra@gmail.com 

Heráclito Alexandre dos Santos 
had.santos@oi.com.br 
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É fundamental o uso dos EPI´s para garantir a saúde e proteção do 
trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes do 
trabalho. Além disso, seu uso irá garantir que o profissional não fique exposto a 
doenças ocupacionais, comprometendo sua capacidade durante e após a fase 
ativa de trabalho. O tema se justifica, pois apesar de inúmeros riscos no 
ambiente de trabalho, a falta de utilização dos EPIs continua sendo um dos 
principais fatores para os acidentes. O objetivo é apresentar e orientar os 
trabalhadores e empregadores a forma correta de utilização, bem como 
mostrar os equipamentos de proteção para cada função e atividade de acordo 
com a NR6. Será realizado o estudo dos principais equipamentos de proteção 
individual existentes no mercado, de acordo com cada risco e atividades para a 
melhoria das condições de trabalho. Ao final, espera-se levar informações e 
com isso gerar um ambiente seguro para o trabalhador e reduzir as estatísticas 
de acidentes do trabalho. 

Palavras chave: Proteção, Trabalho, Acidentes. 

A IMPORTÂNCIA DE MANTER A EMPREGABILIDADE 

Autores: 

Erika Camila da Silva 
eri_camilly@hotmail.com 

Jéssica Cristina Mota Alves 
jessica_alves@outlook.com.br 

Jéssica Lene Ferreira do Nascimento Santos 
jessica.lene@mrs.com.br 

Carlos Alberto Coutinho Machado 
cacmachado@hotmail.com 

No atual cenário de crise ouve-se muito falar sobre o desemprego, porém, o 
que é pouco discutido é a falta de capacidade para competir no mercado de 
trabalho. Objetiva-se com o presente estudo demonstrar a diferença entre 
perder emprego e manter a empregabilidade. A empregabilidade nos dá a 
condição de sermos diferentes, de termos condições suficientes de atuar em 
várias áreas ou até mesmo de mantermos o diferencial em situações de 
competição por uma vaga de emprego. Aprimorar as qualificações e 
experiências é fundamental para se manter no mercado de trabalho. A 
metodologia utilizada será a pesquisa de campo, a percepção dos acadêmicos 
em relação ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades será 
analisada para manter a empregabilidade. Espera-se, assim, conscientizar os 
participantes da importância de se acompanhar as tendências do mercado de 
trabalho e de estarem em constante aprimoramento profissional para não 
perderem a sua empregabilidade. 
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Palavras chave: Empregabilidade, Desemprego, Crise. 

A IMPORTÂNCIA DE UM ESTUDO GRAVIMÉTRICO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Autores: 

Bárbara Tristão de Oliveira 
barbaratristao1@hotmail.com 

Fernanda Taise da Cunha 
nandataise@hotmail.com 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

A população brasileira apresentou um crescimento de 0,8% entre 2014 e 2015 
e, com isso, a geração total de Resíduos Sólidos Urbanos também cresceu 
atingindo o equivalente a 218.874 t/dia nos pais. Esse crescimento na geração 
dos resíduos traz à tona o problema da limpeza urbana, que tem o desafio de 
adequar a destinação final para os materiais recicláveis, por meio da 
caracterização gravimétrica, que quantifica e distingue a constituição dos 
resíduos. Dessa forma, a presente pesquisa objetiva mostrar a importância do 
levantamento gravimétrico na gestão dos resíduos sólidos urbanos. A 
metodologia será por meio de pesquisa na literatura sobre o assunto e as 
diretrizes estipuladas pelos órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais. 
Espera-se que os resultados possam demonstrar que o levantamento 
gravimétrico dos resíduos permite o planejamento de ações visando melhorias 
no gerenciamento de resíduos, especialmente na fração reciclável, em função 
do potencial gerado e do mercado existente. 

Palavras chave: Gravimetria, Resíduos Urbanos, Levantamento. 

A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DOS OPERÁRIOS 

QUANTO AOS RISCOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Aiury Pereira de Resende 
aiuryp.resende@hotmail.com 

Isadora Pimentel dos Santos 
isadorapimentel18@yahoo.com.br 

Larizie Duarte Bento 
larizieduartetst@gmail.com 
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Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

A indústria da construção civil mantém elevados índices de acidentes de 
trabalho apesar de esforços governamentais, empresariais e sindicais no 
sentido de reduzi-los. Por isso, por meio de uma revisão bibliográfica, o 
presente trabalho tem por objetivo discutir os riscos presentes nas condições 
reais dos canteiros de obra, onde os trabalhadores desenvolvem 
procedimentos sem instruções técnicas, o que põe em risco a execução da 
atividade, resultando em riscos de acidentes. Estes riscos são agravados pelas 
variações nos métodos de trabalho realizados pelos operários, em que não 
existem procedimentos de execução formalizados na maioria das empresas. 
Espera-se com este trabalho mostrar que um trabalhador instruído tem muito 
mais facilidade de executar uma atividade de forma segura, inclusive em 
trabalhar dentro das normas de segurança do trabalho e que o mesmo não 
estará sujeito a acidentes de trabalho tão facilmente quanto aquele que é 
carente de tal recurso. 

Palavras chave: Acidentes, Construção Civil, Segurança. 

A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DA DRENAGEM DA ÁGUA EM 

BARRAGEM DE REJEITOS 

Autores: 

Aline Aparecida Martins Vieira 
aline.martins.16@hotmail.com 

Márcia Cristina da Rocha Baêta 
marciarocha74@yahoo.com.br 

Maximiliano de Moura Costa 
maxcosta@oi.com.br 

Quênia de Cassia Goulart Ferreira Liberato 
kenya.goulart@gmail.com 

Barragem de rejeito é uma estrutura feita para conter e armazenar resíduos 
gerados do beneficiamento do minério. O rejeito é um material que não possui 
valor econômico, mas para salvaguardas ambientais, deve ser devidamente 
armazenado. A água é um dos principais agentes instabilizadores de uma 
barragem, sendo que uma das dificuldades é controlar seu fluxo em excesso. 
Assim, cuidados são exigidos, como mecanismos de impermeabilização e 
drenagem e o monitoramento geotécnico da estrutura, garantindo segurança 
ao longo da sua vida útil. O objetivo deste trabalho é mostrar a importância 
destes mecanismos para a garantia de segurança da barragem de rejeito, 
principalmente para o processo de liquefação, que pode resultar no 
rompimento da estrutura. Para isso foi realizada uma revisão bibliográfica 
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acerca do tema e estudo de caso. Conclui-se que o monitoramento geotécnico 
e os mecanismos de impermeabilização e drenagem são essenciais para que 
possamos ter uma barragem de rejeito segura. 

Palavras chave: Barragem de Rejeito, Segurança, Liquefação, Monitoramento 
Geotécnico. 

 

A IMPORTÂNCIA DO ENSAIO SPT PARA PROJETOS DE 

FUNDAÇÃO – ESTUDO DE CASO. 

Autores: 

Iasmara Graziela Freitas Cruz 
iasmaragrazi@gmail.com 

Marta da Glória Henriques Dutra 
martahdutra20@gmail.com 

Sabrina Sthefany Moreira Gonçalves 
rhsabrinamoreira@gmail.com 

Quênia de Cassia Goulart Ferreira Liberato 
kenya.goulart@gmail.com 

A investigação geotécnica do subsolo é um processo importante para analisar 
de forma segura as características do solo. Dentre os métodos utilizados, 
destaca-se a sondagem a percussão com ensaio SPT (Standard Penetration 
Test), procedimento mais adotado no Brasil e que obedece aos critérios da 
NBR 6484/01. Ele é executado com o propósito de determinar o tipo de solo, 
localizar o nível d’água e obter índices de resistência. O mesmo é o mais 
utilizado para projetos de fundações de edifícios, permitindo avaliar o 
comportamento do solo e escolher o melhor tipo de fundação. Este estudo tem 
o objetivo de abordar a importância da realização da sondagem para projetos 
de fundação, de modo ater uma estrutura segura. Para isso, foi realizada uma 
revisão bibliográfica com estudo de caso de um projeto de edificação na cidade 
de Itabirito/MG. Através dos dados obtidos na sondagem pretende-se sugerir o 
melhor tipo de fundação a ser utilizada para esta obra, mostrando assim a 
eficácia do SPT. 

Palavras chave: Sondagem a percussão, Ensaio SPT, Solos, Fundação. 



54 

A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE ESTOQUE PARA 

AUMENTO DA COMPETITIVIDADE 

Autores: 

Marcelo Alves de Carvalho Júnior 
macjmarcelo@hotmail.com 

Maria da Penha Rezende Vitarelli Vieira 
maria_belovale@msn.com 

Vítor Eduardo Vaz Vieira 
vitoreduardovazvieira@hotmail.com 

Luís Carlos Queiroz Pimenta 
luiscqp@hotmail.com 

Em um mundo globalizado e de clientes cada vez mais exigentes fica evidente 
que as organizações necessitam ter um diferencial competitivo. Neste contexto, 
a gestão de estoques é uma das atividades mais importantes dentro de uma 
empresa e grande importância para as instituições alcançarem suas metas. 
Através de uma pesquisa descritiva em uma base de dados secundários, este 
trabalho tem a finalidade de explicitar a importância da gestão de estoques, os 
seus tipos e objetivos. Constatou-se que, nos anos 80, instituições tiveram 
problemas estratégicos por tentarem baixar a zero seus materiais 
armazenados. Outros estudos afirmam que os estoques representam para as 
empresas um custo médio entre 30% e 35% do seu valor. Hoje em dia os 
interesses pelo conceito da gestão de estoques estão melhor difundidos pois 
as organizações perceberam a necessidade da manutenção de estoques 
mínimos e pontos de reposição adequados para alcançarem uma maior 
efetividade produtiva e a satisfação de seus clientes. 

Palavras chave: Estoque, Custos, Gestão. 

A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS NO 

AMBIENTE EMPRESARIAL 

Autores: 

Geovane Arlindo de Paiva 
gaptst@hotmail.com 

Leidimara Maria Silva 
leidimara.m@outlook.com 

Wellington José Dias 
wellington2jose@yahoo.com.br 
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Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

Buscando uma maior eficiência produtiva e uma resposta cada vez mais 
precisa a situações não programadas, muitas empresas investem no 
gerenciamento de riscos como uma questão estratégica nas tomadas de 
decisões. Embasado em revisões bibliográficas e estudos de casos, este 
trabalho tem como objetivo discutir a importância do gerenciamento de riscos 
no ambiente empresarial, tratando do gerenciamento de riscos setoriais e o 
gerenciamento de riscos corporativos. Espera-se com este trabalho enfatizar a 
importância da gestão de riscos, além de esclarecer pontos e dúvidas sobre o 
assunto discutido. A eficiência do gerenciamento de riscos da empresa traz 
como benefícios a médio prazo a conquista de credibilidade de mercado, 
valores aos acionistas, respeito dos profissionais internos e externos e a 
confiança dos clientes. Gerir os riscos é de fundamental importância, pois, os 
riscos surgem de onde menos se espera, e concede a empresa a elaboração 
antecipada de um plano de ação eficiente. 

Palavras chave: Gerenciamento de riscos, Eficiência, Estratégias, Tomada de 
decisão. 

A IMPORTÂNCIA DO MODELO 3MS PARA PRÁTICA DA 

MELHORIA CONTÍNUA - “KAIZEN” 

Autores: 

Hélio Augusto Marques Kudo 
helioirregular@gmail.com 

Lucas Andrade de Azevedo 
lucas.azevedo.bh@gmail.com 

Os 3Ms, derivado das palavras Muda, Muri e Mura da língua japonesa, são 
uma das ferramentas da filosofia “Lean Manufacturing”. Essa ferramenta auxilia 
na identificação dos tipos de desperdícios que deterioram organizações 
públicas e privadas. Eliminar esses desperdícios é o principal foco do Kaizen 
(melhoria contínua), importante na sobrevivência de organizações. O objetivo 
do trabalho é mostrar a importância da compreensão dos 3Ms, aprofundando 
nos sete tipos de desperdícios conduzidos pela filosofia Lean. Para isso, foram 
selecionados artigos relacionados ao tema focando nos conceitos, aplicações e 
exemplos de casos. Como resultados esperamos apontar as relevâncias do 
uso da ferramenta 3Ms para o processo de melhoria continua e fluxos de 
produção inseridos na filosofia Lean, pois as ferramentas Lean não são 
complexas ou burocráticas de aplicar e trazem vários benefícios 
organizacionais quando bem aplicadas. 

Palavras chave: Lean, Desperdício, Melhoria. 
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A IMPORTÂNCIA DO REAPROVEITAMENTO DO MOLIBDÊNIO 

PRESENTE EM ALGUMAS SUCATAS DE AÇO 

Autores: 

Anderson José dos Santos 
anderdixon@gmail.com 

Guilherme Duarte Bento 
guilhermedb26@gmail.com 

Ricardo Paulo Almeida Domingos 
rpad16@hotmail.com 

Lucas Andrade de Azevedo 
lucas.azevedo.bh@gmail.com 

O presente trabalho visa discutir a possibilidade de reaproveitar o molibdênio 
existente em algumas sucatas de aço em aços que necessitam desta liga em 
sua composição, reduzindo a necessidade de adicionar o ferro molibdênio, liga 
extremamente cara. Com o mercado muito disputado, tem-se a necessidade de 
reduzir custo de produção do aço, uma das maneiras é com o 
reaproveitamento de liga. Mostrar como pode ser rentável o reaproveitamento 
de molibdênio presentes nas sucatas e o quanto isso pode entrar como lucro 
para a empresa. Será apresentado também um estudo de caso que ilustre a 
utilização de sucatas ligadas para reaproveitamento do molibdênio e porque 
esse reaproveitamento pode dar prejuízo se a adição da sucata não for bem 
calculada e se houver mistura dessa sucata com outras não ligadas. 
Elaboração de um modelo matemático para cálculo de adição e recuperação 
de molibdênio. Esse modelo deverá apresentar também o residual esperado ao 
fim do processo de refino primário do aço. 

Palavras chave: Reaproveitamento, Molibdênio, Sucatas. 

A IMPORTÂNCIA DO USO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO E 

CONTROLE ESTATÍSTICO DE QUALIDADE EM UMA MICRO 

EMPRESA 

Autores: 

Charlles Augusto Moreira Veloso 
charllesmetalveloso@hotmail.com 

Roberto Lessa de Carvalho 
rolessa123@gmail.com 
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Abrir uma micro empresa requer não somente ter uma boa ideia e coragem 
para se concretizar; é necessário um bom planejamento e a utilização de 
ferramentas de gestão para que o empreendimento obtenha êxito. Elas ajudam 
os proprietários a atingirem seus objetivos, como aumentar receitas, reduzir 
custos, inovar, melhorar a qualidade ou se planejar para o futuro. Diante da 
necessidade de se fazer uma abordagem sobre o assunto este trabalho tem o 
objetivo de demonstrar que através da utilização adequada das ferramentas de 
controle estatístico de qualidade e gestão fazem com que as micro empresas 
tenham uma maior chance de sobrevir em um mercado competitivo e em uma 
crise financeira. É uma pesquisa de campo, baseada em um estudo de caso, 
que envolveu uma micro empresa da região, buscou-se então, através de 
análise de dados reais, aplicar ferramentas da qualidade que será apresentada 
no final do estudo, através de gráficos os resultados alcançados no controle da 
produção. 

Palavras chave: Micro Empresa, Gestão, Controle Estatístico, Custos, 
Otimização. 

A INOVADORA ENGENHARIA ANTI-SÍSMICA. 

Autores: 

Bruna Teixeira Dias 
brunadias85@yahoo.com.br 

Debora Cristina Cardoso Freitas 
deboraweiker@yahoo.com.br 

Istelamara de Assis Costa 
istelamarassis@hotmail.com 

Arnaldo Carvalho 
arnaldoc13@yahoo.com.br 

Em meio aos inúmeros desastres ambientais ocorridos como o terremoto 
seguido de tsunami em 2011, a engenharia civil do Japão desenvolveu uma 
das mais altas tecnologias afim de minimizar os danos e prejuízos causados 
pelos abalos que ocorrem constantemente na região por estar localizada em 
uma das áreas mais sísmicas do planeta. O estudo procura salientar o alto 
desenvolvimento da engenharia Anti-Sísmica. A justificativa se dá pela 
inovação do método e sua empregabilidade na engenharia civil, tendo como 
objetivo investigar as vantagens da técnica aplicada. Como metodologia optou-
se pela pesquisa qualitativa, adotando como análise de dados a comparação 
dos achados. Como resultados pretende-se apresentar as vantagens, 
benefícios e custos da engenharia Anti-Sísmica, com o método de 
amortecedores nas bases de edifícios afim de evitar danos estruturas na 
construção e manter edifícios com boa resistência contra abalos. 
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Palavras chave: Engenharia Anti-sísmica, Abalo, Construção. 

A PRODUÇÃO ILEGAL DE CARVÃO VEGETAL NA REGIÃO DE 

BARBACENA – MG E SEUS MALEFÍCIOS AMBIENTAIS E Á 

SAÚDE HUMANA. 

Autores: 

Aline Carvalho do Nascimento 
alynycarvalho06@hotmail.com 

Karoline Bárbara Finamor 
karol.finamor13@gmail.com 

Maria Adriana Neto 
drinetoeng2015@gmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

Por ser uma energia de baixo custo, abundante e acessível, o carvão vegetal é 
bastante difundido em usos domésticos e comerciais. A grande demanda gera 
pressão sobre florestas nativas, provocando desmatamento e emissão de 
gases de efeito estufa, bem como problemas de saúde na população rural em 
sua produção rudimentar, através de fornos do tipo “rabo quente”, justificando a 
importância do tema. O presente trabalho objetiva investigar os danos 
ambientais e á saúde humana, além de quantificar as ocorrências de produção 
ilegal de carvão vegetal na região de Barbacena – MG, através de pesquisa 
bibliográfica e informações colhidas por meio de entrevista junto à Polícia 
Ambiental. Espera-se como resultado obter-se um retrato atualizado da 
produção ilegal de carvão vegetal na região de Barbacena e a conscientização, 
por aqueles que acessarem este trabalho, da importância de se combater e 
prevenir esta prática danosa, contribuindo assim para a ampliação da 
discussão do tema na sociedade. 

Palavras chave: Carvão vegetal, Doenças respiratórias, Fiscalização 
ambiental, Desmatamento. 

A RELEVÂNCIA DAS EMPRESAS JÚNIORES NA FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

Autores: 

Ana Paula Dias de Oliveira 
anapaulaoliveira.ep@outlook.com 
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Cinthya Maria do Carmo de Andrade 
cicinthya@hotmail.com 

Talita Sara Neves Gonçalves 
talitaneves12@gmail.com 

José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 

Na busca pelo avanço da qualidade do ensino pelos alunos nas Instituições 
Superiores, as Empresas Júniores aparecem como estruturas que 
proporcionam aos acadêmicos diversas oportunidades, dentre elas, o contato 
com ferramentas presentes no ramo empresarial, estimulando a capacidade de 
gestão e possibilidade de inserção nesse meio. A justificativa se dá em relação 
à importância da incorporação destas empresas nas IES de forma a 
estabelecer uma comunicação mais ampliada entre discente e o mercado. A 
metodologia usada será de cunho bibliográfico com abordagem documental, 
sendo utilizados artigos já publicados para ratificar tal influência. Objetiva-se 
esclarecer e ampliar o conhecimento sobre essa estratégia adotada por 
diversas universidades e ressaltar sua relevância como uma experiência 
profissional, sendo um diferencial para o mercado competitivo. Como resultado 
pretende-se elaborar um projeto de Empresa Júnior para o curso de 
Engenharia de Produção na Faculdade Santa Rita – FaSaR. 

Palavras chave: Empresa Júnior, IES, Discente, Capacitação, 
Empreendedorismo. 

A TECNOLOGIA CONSTRUTIVA EM MADEIRA 

Autores: 

Thalyson Simão Rezende 
thalyson_simao@yahoo.com.br 

Túlio Vinicíus Goulart 
tuliogoulart.20@gmail.com 

Willian Marcos Moreira 
souzatamira@gmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

O segmento de moradas pré-fabricadas veio se aquecendo com o baixo custo 
dá matéria prima, este segmento apresenta vantagens em termo de conforto 
térmico, acústico, fabricação, montagem e manutenção, sem contar que há 
uma variação de prazo de entrega entre uma casa pré-fabricada e uma de 
alvenaria cerca de 40 dias. No Brasil as casas pré-fabricadas e muito pouco 
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utilizadas em comparação nas casas de alvenaria, por falta de conhecimento 
técnico sobre o sistema. O objetivo desta pesquisa consiste em apresentar as 
principais características técnicas e vantagens do sistema de construção para 
casas, abordando as principais etapas do processo construtivo através de 
exemplos, os materiais utilizados na construção. Para isso, o trabalho incluiu 
pesquisas bibliográficas e artigos analisados via internet. O resultado 
alcançado nessa pesquisa mostrou que a moradia pré-fabricada é um 
investimento otimizado devido se tratar de um material de rápida construção, 
conforto e, é ecologicamente correto. 

Palavras chave: Pré-fabricada, Construção, Moradia. 

A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA BIM NOS PROJETOS DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Autores: 

Fernando Geraldo Silva 
fernando.33oliveira@gmail.com 

Lilian Rafaela Pereira 
lilian.rpereira@yahoo.com.br 

Arnaldo Carvalho 
arnaldoc13@yahoo.com.br 

Todos sabem que as obras de engenharia e/ou arquitetura não são iguais, mas 
todas possuem algo em comum. Gerenciar uma obra, um projeto, é um tanto 
complexo devido aos vários itens a serem detalhados e administrados e, 
quanto mais conhecemos essas “complexidades” melhor. É aí que entra a 
tecnologia BIM (Building Information Modeling), “Modelagem da Informação da 
Construção”. Essa tecnologia trabalha com modelos 3D, podendo chegar ao 
11D. Com ela visualizamos o projeto como será construído na prática. O 
objetivo desta palestra é demostrar com a utilização de slides e explicações, o 
quanto esse novo método possa ser útil na compatibilização das obras de 
engenharia e arquitetura, fazendo com que tenhamos um ganho significativo 
em nossos projetos, devido à facilidade de troca de informações na 
compatibilização e acompanhamento de toda obra a ser executada. 

Palavras chave: Gerenciamento, Tecnologia, Information, Construção. 

 

A UTILIZAÇÃO DOS GEOTÊXTEIS EM OBRAS GEOTÉCNICAS 

Autores: 
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Cleidiane Aparecida Alfenas 
Cleidianealfenas12@hotmail.com 

Evando Mendes 
evando.ed@gmail.com 

Pholiana Aparecida Paixão de Carvalho 
pholianapaixao@yahoo.com.br 

Quênia de Cassia Goulart Ferreira Liberato 
kenya.goulart@gmail.com 

Os geotêxteis são produtos industrializados, que possuem versatilidade em 
soluções para obras geotécnicas. Composto por mantas permeáveis, flexíveis 
e finas, são produzidas a partir de fibras sintéticas ou naturais. O geotêxtil 
quando associado ao solo, permite a impermeabilização em projetos de aterros 
sanitários, reforço de solo em estruturas de contenção e barragens, 
estabilização de solos através da separação entre camadas e sistemas de 
drenagem que controla as águas de percolação, proporcionando maior 
segurança para as obras. O objetivo do trabalho é apresentar as vantagens da 
utilização do geotêxtil quando comparados com as soluções convencionais, 
mostrando os métodos construtivos utilizados nas obras. A metodologia foi 
desenvolvida através de pesquisas acadêmicas e consulta aos fabricantes do 
material. A facilidade de aplicação, o baixo custo e a eficiência do geotêxtil faz 
com que o mesmo apresente um crescimento no mercado, trazendo grandes 
evoluções em soluções geotécnicas. 

Palavras chave: Geotêxtil, Solos, Soluções Geotécnicas. 

ACIDENTES DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

ENVOLVENDO QUEDA DE ALTURA. ESTUDO DE CASO EM 

CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 

Autores: 

Jerfesson Humberto Barbosa 
jerfessonhumberto@yahoo.com.br 

José Venesio Lopes 
venesio@oi.com.br 

Wagner Eduardo de Azevedo 
wagner_azevedo@yahoo.com.br 

Danilo Luiz Santana Mapa 
danilomapa@gmail.com 
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Embora existam normas que rejam questões relativas à segurança do trabalho, 
ainda é frequente a ocorrência de acidentes que causam incapacidade 
temporária ou permanente ao indivíduo. Na cidade de Conselheiro Lafaiete-MG 
somente em 2015 foram registrados vinte e oito acidentes de trabalho e oito 
óbitos na construção civil, na sua grande maioria relacionados a queda de 
altura. O presente trabalho tem por objetivo fazer o levantamento e análise dos 
acidentes envolvendo queda de altura em Conselheiro Lafaiete nos últimos 
cinco anos. O trabalho será realizado através de pesquisa de campo e visitas 
técnicas a serem realizadas em obras, imprensa local e órgãos públicos como 
secretaria de obras e ministério público do trabalho. Conclui-se que os 
acidentes envolvendo queda de altura são os mais graves e espera-se com 
este trabalho conscientizar as pessoas envolvidas na construção civil sobre a 
importância de práticas de segurança mais efetivas que busquem erradicar 
esses acidentes. 

Palavras chave: Segurança do trabalho, Queda de altura, Construção civil, 
Conselheiro Lafaiete. 

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO MINÉRIO 

DE FERRO 

Autores: 

Carlos Eduardo Gomes 
carloseduduardoedu06@gmail.com 

Mauro Celso Ferreira Guimarães 
mauro.ferreira@vale.com 

Rafael Orro Gonçalves 
leafar_orro@hotmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

O presente trabalho parte de uma contextualização sobre o acompanhamento 
técnico de lavra para a formação e homogeneização de pilhas de minério de 
ferro. A pesquisa visa identificar os impactos do manuseio e da estocagem na 
qualidade do produto e o objetivo principal desse estudo é mostrar que é 
possível garantir a propriedade do minério pelos resultados de análises 
químicas e físicas, parte do acompanhamento técnico de lavra. A coleta de 
informações se dará por meio de revisão bibliográfica e um estudo de caso 
subsidiado pelas principais falhas que podem ocorrer na conciliação de 
estoques e os diferentes métodos de conferência do material para um melhor 
aproveitamento do produto final. Diante do diagnóstico, pretende-se comprovar 
que as atividades de armazenamento e manuseio influenciam nas 
características do minério de ferro e apresentar alternativas para melhorar o 
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beneficiamento e a recuperação do produto, proporcionando resultados 
significativos para a empresa mineradora. 

Palavras chave: Minério de Ferro, Estocagem, Homogeneização, Qualidade. 

ADEQUAÇÃO DA COLAGEM DE ETIQUETAS NAS PLACAS DE 

AÇO NO PROCESSO DE LINGOTAMENTO CONTÍNUO DE 

PLACAS 

Autores: 

Guilherme Henrique Martins dos Santos 
elianecs2116@hotmail.com 

Paulo Henrique Franco 
paulofrnco@hotmail.com 

Robson Anderson Ribeiro 
robson.anderson@uol.com.br 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

A colagem de etiquetas em placas de aço é uma das atividades da marcação 
que garante a rastreabilidade do produto pelo cliente. A necessidade de 
readequação do uso destas etiquetas surgiu após a alteração do sistema de 
produção, devido à ineficiência da aplicação das novas etiquetas de papel, que 
foram adequadas apenas para placas frias em sua avaliação, quando à 
aderência nas placas ainda quentes. Neste trabalho experimental, foram 
realizados testes com novos modelos de etiquetas, visando obter os resultados 
adequados quanto à sua aplicação nas placas. Três modelos foram avaliados, 
cuja eficiência foi verificada pelo gerenciamento da aplicação, pela avaliação 
da aderência das etiquetas pela área portuária e a viabilidade na aquisição do 
novo modelo escolhido. A etiqueta adesiva termo resistente se moldou a 
superfície tornando sua fixação eficiente até 100°C, possibilitando a redução da 
mistura de placas, do tempo de espera de vagões logísticos e eliminação na 
reimpressão de etiquetas. 

Palavras chave: Etiquetas, Placas de Aço, Aplicação. 

ADIÇÃO DE EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) EM UMA 

MATRIZ CIMENTÍCIA 

Autores: 
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Daniel Lucas Rodrigues Gonçalves 
daniellucas53@hotmail.com 

Tanúncio Benedito de Araújo Junior 
tanuncio.araujo@hotmail.com 

Willian de Paula Silva 
jaqueps12@yahoo.com.br 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

O concreto leve pode ser obtido através da substituição do agregado 
convencional pelo de menor densidade, como EPS (poliestireno expandido) 
que apresenta alta porosidade e absorção de água elevada. O objetivo do 
estudo é analisar como algumas propriedades dos agregados reciclados 
influenciam no comportamento do concreto. Utilizaremos corpos de prova de 
concreto com EPS em três dosagens de (10%, 20% e 30%). Também será feito 
teste à compressão para analisar quais foram os desempenhos em 
comparação ao concreto convencional juntamente com seu peso a fim de 
viabilizar esforços solicitantes numa possível obra. Com isso, espera-se que 
concretos com adição de EPS perca pouca resistência à compressão 
comparada ao convencional trazendo benefícios como leveza e baixo custo, 
pois esse produto traz resistência térmica, isolamento acústico e melhor 
trabalhabilidade. 

Palavras chave: EPS, Resistência, Custo benefício, Trabalhabilidade, Peso. 

ALTERNATIVA DE LAVAGEM DOS REJEITOS NO PROCESSO 

DE SEPARAÇÃO MAGNÉTICA 

Autores: 

Hyberson Ferreira Santos 
hybersonferreira@yahoo.com.br 

Lara Caroline Silveira Lage 
lala_silveira17@hotmail.com 

Pâmela Martins Menezes 
pamelammenezes@yahoo.com.br 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

A separação magnética é um processo que faz parte do beneficiamento do 
minério, visando a separação do ferro dos demais minérios, através da 
mudança no fluxo das partículas de acordo com sua característica magnética. 
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Este processo gera dois produtos chamados rejeito e concentrado. O rejeito 
era considerado um produto de baixo valor econômico, mas que em sua 
composição apresenta teores de ferro que podem ser recuperados. Neste 
sentido, este trabalho tem por objetivo apresentar a alternativa de lavagem dos 
rejeitos da separação magnética de itabiritos, minérios que tem de 50% a 55% 
de ferro em sua composição. Por meio de uma revisão bibliográfica e um 
estudo de caso, onde coletou-se amostras dos rejeitos lavados a diferentes 
pressões e submeteu-os a análises laboratoriais, foi possível comprovar a 
viabilidade da lavagem dos rejeitos, visto que os resultados encontrados 
apresentam uma influência significativa na recuperação do material de 
interesse.  

Palavras chave: Rejeitos, Minério de Ferro, Separação Magnética. 

ALVENARIA CONVENCIONAL VERSUS STEEL FRAME 

Autores: 

Felipe José Dávila de Oliveira 
oliveira_felipe97@outlook.com 

Gabriel Thadeu Ribeiro Marques 
Gabriel.thadeu17@yahoo.com.br 

Junio Henrique Santos de Paula 
junio.hsp@hotmail.com 

Denilson Arlindo de Souza 
denilsonsq@yahoo.com.br 

A alvenaria convencional, o método mais utilizado no Brasil, é constituída por 
pilares, vigas e lajes de concreto armado. A chegada do Steel Frame trouxe 
mais uma opção para o mercado brasileiro de construção. O objetivo do 
trabalho, de cunho bibliográfico, é fazer uma comparação entre o sistema de 
alvenaria convencional e o steel frame. Este tipo de estudo é de suma 
importância devido à necessidade de inovação característica de todo setor de 
engenharia, inclusive o da construção civil. Uma das grandes vantagens de se 
utilizar o sistema de alvenaria convencional é que o projeto pode ser moldado 
sem a padronização de medidas, porém apresentam algumas desvantagens 
como limitação de grandes vãos e balanços. As principais vantagens do steel 
frame são as reduções de prazos e de custo de fundações. No entanto é um 
sistema que não tem um crescimento rápido no Brasil devido ao custo e à falta 
de mão de obra especializada. 

Palavras chave: Alvenaria Convencional, Steel Frame, Vantagens, 
Desvantagens. 
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ALVENARIA ESTRUTURAL: SUA VIABILIDADE TÉCNICA E 

ECONÔMICA  

Autores: 

Danniel Gonçalves Segundo Dias 
dgsdias@yahoo.com.br 

Marlon de Oliveira Vieira 
marlon.oliveira@msn.com 

Willyam Lacerda Rocha 
willyanrocha99@hotmail.com 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

O diferencial da alvenaria estrutural está no fato de que são as paredes que 
exercem a função estrutural da construção. A mesma, vem passando por 
melhorias para atingir a sua máxima produtividade. Apesar disso, ela mantem o 
padrão de obras onde é executada, pois está limitada a padronizações e 
reformas restritas. Nesses casos, esse sistema possui grande viabilidade 
técnica e econômica. Porém, o mesmo pode ser aplicado em obras fora desse 
padrão, desde que seja aliado com elementos estruturais convencionais. A 
importância do trabalho se dá pelo fato de buscar o entendimento sobre as 
situações de viabilidade do emprego do sistema. O objetivo é estudar a 
viabilidade dessa alvenaria. Após realizar a pesquisa bibliográfica para obter 
artigos científicos sobre o tema, concluiu-se que para o emprego da alvenaria 
estrutural em uma construção ser viável, o projeto precisa possuir pavimentos-
tipo possibilitando que as paredes se sobreponham facilitando a transferência 
de cargas verticais. 

Palavras chave: Alvenaria Estrutural, Produtividade, Viabilidade. 

ANÁLISE COMPARATIVA DO CONCRETO CONVENCIONAL E 

DO CONCRETO COM ADIÇÃO DO BAMBU 

Autores: 

Fabio de Oliveira Soares 
fabioosoares@yahoo.com.br 

Rafael Campos Soares 
rafael.942009@hotmail.com 

Rodrigo Morais Teixeira 
rmtboy@bol.com.br; rmtboy@hotmail.com 
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Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

A construção civil é um dos setores que mais influenciam na economia mundial 
e por esse motivo torna-se necessário um estudo com novas tecnologias 
visando à melhoria da qualidade, segurança e economia. Este estudo tem 
como objetivo mostrar a relevância do uso do bambu como material 
ecologicamente correto. Para isso, será feita uma investigação acerca da 
possibilidade de aplicação deste material através do desenvolvimento de um 
projeto experimental com adição de bambu ao concreto. Desta forma, serão 
analisadas características no estado fresco e endurecido das matrizes 
cimentícias tais como slump test, massa específica aparente, resistência à 
tração por compressão diametral e resistência à compressão através das 
variações de dosagens dos materiais constituintes. Espera-se que com a 
adição deste material ocorra um aumento da resistência à tração por 
compressão diametral e uma diminuição da sua massa específica aparente 
tornando a construção mais leve. 

Palavras chave: Sustentabilidade, Bambu, Matrizes cimentícias, Construção 
civil. 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O CONCRETO 

CONVENCIONAL E O CONCRETO COM ADIÇÃO DE 

POLÍMEROS DE RESÍDUOS DE BORRACHA E SUA 

APLICABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Daniele Trajano Moreira 
danytrajano@yahoo.com.br 

Douglas Felipe de Carvalho 
douglas_fcarvalho@hotmail.com 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

Um grande problema ambiental enfrentado hoje pelo homem é encontrar 
destino para rejeitos de borracha, principalmente oriundos de sobra de pneus. 
A correta destinação e o reaproveitamento desses resíduos de pneus estão se 
tornando uma das preocupações globais devido ao seu expressivo número. 
Desta forma, estudos surgem na expectativa de um reaproveitamento deste 
material. Este trabalho tem como objetivo analisar as características obtidas no 
concreto com a adição de resíduos de polímeros de borracha através de 
ensaios laboratoriais e através de estudo consolidados. Serão analisadas 
as vantagens e desvantagens no concreto, ensaios de resistência mecânica de 
matrizes sem adição e com adição do polímero para comparação. Espera-se 
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através dos resultados experimentais, a viabilidade na utilização de resíduos de 
polímeros de borracha de pneus no concreto. 

Palavras chave: Resíduos, Borracha, Concreto, Pneus. 

ANALISE DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO 

PLUVIOMÉTRICA PARA REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS 

Autores: 

Clarissa Silva Souza 
clarissasouza.eng@gmail.com 

Deborah Aparecida Pereira Gomes 
deborahpereiragms@hotmail.com 

Rafaela Cristina Rezende Silva 
rafaelarezende_trj@yahoo.com.br 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

Os alagamentos em grandes centros urbanos devido à impermeabilização dos 
solos por conta de sua pavimentação vêm gerando uma grande preocupação à 
população. Contudo, pode-se utilizar a captação de água pluvial como possível 
alternativa de redução de alagamentos. Desta forma fazendo com que uma 
parte da precipitação seja captada antes de atingir a superfície, diminuindo 
assim o escoamento superficial e a ocorrência de alagamentos. O objetivo 
deste trabalho será realizar estudos a partir das precipitações medias anuais 
na cidade de Carandaí- MG, que vem sofrendo com alagamentos frequentes. A 
partir desses dados simular e observar se seria satisfatório implementar na 
cidade um sistema de captação pluviométrica nas residências, a fim de reduzir 
esse volume escoado, prevenindo futuros alagamentos, e ainda assim 
reutilizando essa parcela de água coletada. 

Palavras chave: Alagamentos, Escoamento, Precipitação. 

ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA NA MICROBACIA DO RIO 

BANANEIRAS E DA EFICIÊNCIA DA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTOS DE CONSELHEIRO LAFAITE-MG. 

Autores: 

Caio César Fernandes de Souza 
caio_fernandes7@hotmail.com 
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Douglas Wallisson Diniz Morais 
douglas-neri@hotmail.com 

Lucas Afonso Vargas de Paula 
lucaskba77@yahoo.com.br 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

O crescimento desordenado das cidades aliado ao processo de industrialização 
tem provocado uma série de impactos ambientais nos recursos hídricos de 
muitos municípios brasileiros. Em função deste cenário, o objetivo desta 
pesquisa foi avaliar a qualidade da água do rio Bananeiras, bem como a 
eficiência da ETE que coleta o esgoto advindo do rio, faz o seu tratamento e 
depois o devolve para o rio. A metodologia abrangeu a coleta de amostras de 
água ao longo do rio em locais estrategicamente selecionados e a análise de 
diversos parâmetros físico químicos: pH, temperatura, coliformes totais, 
oxigênio dissolvido, DBO, sólidos Totais dissolvidos, condutividade e turbidez, 
as quais foram feitas in situ e em laboratórios. A partir dos dados obtidos, 
constatou-se que diversos parâmetros se encontram fora dos limites 
preconizados pela Resolução CONAMA 430/11 e que a ETE tem apresentado 
uma eficiência muito baixa, sendo necessárias medidas de ajuste e melhoria 
por parte dos órgãos competentes. 

Palavras chave: Rio Bananeiras, Qualidade da Água, Parâmetros, Conselheiro 
Lafaiete. 

ANÁLISE DAS FALHAS DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO EM 

CAMINHÕES FORA DE ESTRADA DA FROTA 785C DE UMA 

EMPRESA DE MINERAÇÃO 

Autores: 

Alessandro da Silva Campos 
alessandrocampos10@gmail.com 

Fabíola Oliveira de Sousa 
fabiolivsousa@hotmail.com 

Fagner de Paula Marques 
fagnerpmarques@hotmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

A produtividade de uma mineradora está ligada diretamente à disponibilidade 
de seus equipamentos bem como o baixo nível de manutenções nestes 
realizadas. Manter os equipamentos principais e críticos disponíveis para o 
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processo produtivo é de vital importância para uma boa produtividade. O 
objetivo aqui então é analisar as falhas do processo de manutenção em 
caminhões fora de estrada da frota 785 C de uma empresa de mineração. Foi 
utilizado um referencial teórico para nortear a pesquisa, baseando na 
discussão sobre os tipos de manutenções, estratégias e métodos, como 
qualidade da operação, coleta de dados em campo e indicadores. Com as 
informações e dados pode-se verificar que o maior impacto na indisponibilidade 
dos caminhões é em função do lead time de entrega das mangueiras 
hidráulicas. Conclui-se que para melhorar a disponibilidade é necessário 
investimento, ou seja, implantar uma fábrica de mangueiras para que haja 
melhoria e eficiência da frota 785 C da empresa em questão. 

Palavras chave: Manutenção, Disponibilidade, Caminhão, Qualidade na 
manutenção. 

ANALISE DE ADITIVOS PLASTIFICANTES E POSSÍVEL 

SUBSTITUIÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Álvaro Oliveira Bertolin 
alvarobertolin_xd@hotnail.com 

Felipe Eduardo Diniz Tavares 
dinizlocacoes@hotmail.com 

Vitor Magnabosco Gomes 
vito.gomes@hotmail.com 

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

Os aditivos plastificantes são compostos orgânicos que, quando aplicados ao 
concreto ou argamassa, revestem os grãos de cimento e provocam, por meio 
de cargas elétricas, repulsão entre eles. Essa repulsão permite obter uma 
fluidez com menor quantidade de água. Este trabalho objetiva-se a estudar os 
aditivos plastificantes e analisar a viabilidade de substituição destes aditivos 
por detergente líquido (residencial). Para averiguar a viabilidade da substituição 
serão realizados ensaios analisando argamassas sem aditivo, com aditivo e 
com adição de detergente líquido, criando uma relação de comparação de suas 
características através de testes de abatimento (Slump Test) para comparar a 
trabalhabilidade dos traços e de resistências para conferir se a presença destes 
não afeta na resistência dos artefatos cimentícios. Espera-se, ao final do 
trabalho, a apresentação de resultados satisfatórios e dentro das normas para 
a utilização do detergente em artefatos cimentícios. 

Palavras chave: slamp, teste de compressão, quadro comparativo, custo 
benefício. 
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ANÁLISE DE FALHA DO DISCO DE FREIO FC-250 

Autores: 

Álvaro Júnior de Souza Marçal 
alvarojuniorm@hotmail.com 

Gustavo Antônio Braga 
biquinho_gustavo@hotmail.com 

Roger Vanutti Gomes de Oliveira 
roger_vazutt@hotmail.com 

Júlio Felix de Miranda Coelho Pinto 
juliof12@yahoo.com.br 

Os discos de freio são itens de segurança primordial em qualquer meio de 
transporte. Eles são peças sujeitas a fadiga térmica. Este ambiente agressivo 
pode levá-los a uma fratura ou falha catastrófica, colocando assim, vidas em 
risco. Os discos necessitam manutenções especiais e geralmente tem sua vida 
útil bem limitada. Este trabalho tem por objetivo apresentar a análise de falha 
da fratura de um disco de freio automobilístico, produzido a partir de ferro 
fundido cinzento. O termo falha pode ser entendido quando ocorre a 
inutilização, ineficiência ou insegurança de estruturas, o que pode ocasionar 
risco de vida. Esta análise demonstra o tipo de fratura que levou à falha do 
disco, além de apresentar as características e propriedade mecânicas do ferro 
fundido cinzento. Esta análise de falha se dá por meio de ensaios físicos e 
químicos, dentre eles destaca-se a microscopia eletrônica de varredura e 
pesquisa bibliográfica baseada nos autores. 

Palavras chave: Fratura, Disco de Freio, Ferro Cinzento. 

ANÁLISE DE RESISTÊNCIA NOS TRAÇOS DE CONCRETO 

CONVENCIONAL COM ADITIVO ACELERADOR DE PEGA 

Autores: 

Márcio Coêlho 
mcoelho.tuei@bol.com.br 

Michael Júnio Paixão Silva 
michaeljunio62@hotmail.com 

Paloma Moreira Fernandes 
Paloma25mf@hotmail.com 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 
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O mercado atual vem exigindo soluções mais rápidas e econômicas na área da 
construção civil, o que vem tornando os seus processos mais modernos. Sob 
este aspecto, é de fundamental importância a busca de modo a proporcionar 
pesquisas com o objetivo de obter métodos mais eficazes de se construir. 
Desta forma, surgiu a questão do presente trabalho, que avalia a resistência 
das primeiras idades de dois traços de concreto, sendo um deles com a 
incorporação do aditivo acelerador de pega (T1) e o outro com o traço de 
concreto sem adição (T0). Desta forma, o trabalho parte da realização de 
ensaios de caracterização dos materiais, seguidos de estudo de dosagem, 
confecção dos corpos de prova, e rompimento dos mesmos. Através dos traços 
estudados, espera-se fazer uma comparação dos traços T0 e T1 relacionando 
possíveis diferenças de resistências mecânicas nas idades de 7, 14 e 28 dias 
devido a incorporação do aditivo acelerador de pega. 

Palavras chave: Análise, Concreto, Resistência. 

ANÁLISE GEOQUÍMICA DE ÁGUAS E SEDIMENTOS NA 

FLORESTA ESTADUAL DO UAIMII 

Autores: 

Letícia Maria Pedrosa 
leticiapedrosa97@gmail.com 

Paola Carolina Faria Paiva 
paola.faria11@gmail.com 

Polyanna Kelly Bonifácio Lobo 
polyanna910@hotmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

A análise geoquímica e a determinação de valores de referência de forma 
regional vem obtendo uma crescente importância nos últimos anos, pois 
contribuem para a saúde, o meio ambiente e economia de um país. A análise 
destes valores contribui para a localização de áreas com anomalias permitindo 
a identificação das suas principais fontes. Desta forma, objetivo deste trabalho 
foi realizar a análise e fazer o mapeamento geoquímico de águas e sedimentos 
da Floresta Estadual do Uaimi para os principais elementos traço. Para tal, 
foram coletadas sete amostras de águas e sedimentos em toda a extensão do 
Parque, as quais foram submetidas à digestão parcial e posterior análise em 
ICP. A partir dos resultados, constata-se que existem vários metais pesados 
com concentrações acima do permitido pela legislação, o que ocorre em função 
da influência da geologia, demonstrando que mesmo em áreas com baixa ação 
antrópica podemos ter a exposição da população a elementos químicos 
potencialmente perigosos. 
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Palavras chave: Geoquímica, Mapeamento Geoquímico, Áreas de 
Preservação, Águas, Sedimentos. 

APLICAÇÃO DE CHECKLIST DE SEGURANÇA NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Gabriel Vitor dos Santos Vieira Valentino da Silva 
gabrielestudante17@hotmail.com 

Kleber Cesar Rezende Coelho 
kleber27@rocketmail.com 

Maikon D Carlos Teixeira 
maikon.teixeira@mrs.com.br 

Lilia Marcia Ribeiro 
liliaorcamento@yahoo.com.br 

A segurança muitas das vezes é negligenciada nas empresas, não sendo 
diferente na área de construção civil. Nas grandes construtoras o atendimento 
as normas e exigências MTB são atendidas com maior rigor. No caso das 
construtoras menores a dificuldade de atendimento a norma aumenta, por se 
tratar de empresas que possui menor recurso financeiro, não dando o devido 
cuidado as questões de segurança durante a execução de obras. O trabalho 
consiste em criar um checklist rotineiro onde o trabalhador possa verificar os 
itens básicos de segurança através de informações contidas no checklist. A 
metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho foi através de estudo 
das normas destinadas a segurança e fatos ocorridos na área da construção. 
Espera-se com aplicação do checklist auxiliar na redução de acidentes e 
melhorar as condições de serviço. O formulário deverá ser realizado no início 
das atividades para identificar condições de risco promovendo um melhor 
ambiente de trabalho. 

Palavras chave: Checklist, Segurança do Trabalho, Construção Civil. 

APLICAÇÃO DO COMANDO DE VOZ NA AUTOMAÇÃO 

RESIDENCIAL: UMA IMPLEMENTAÇÃO COM ARDUÍNO E 

ANDROID 

Autores: 

Érick Sheldon Cardoso Silva 
ericksheldon14@gmail.com 
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Franciel Miguel de Carvalho 
francielcarvalho@hotmail.com 

Humberto Ferreira Candian 
hcandian@gmail.com 

Luiz Otávio Veloso 
luizotavioveloso@yahoo.com.br 

Dispositivos que utilizam tecnologias para reconhecimento de voz estão em 
toda parte, como em Smartphones, GPS’s e jogos. O uso do comando de voz 
na automação residencial, domótica, existe há mais de 10 anos e vem em 
constante evolução, o que justifica a pesquisa e o desenvolvimento de um 
equipamento com comando de voz focado no controle de dispositivos 
domésticos. Este trabalho visa o desenvolvimento de um protótipo que controle 
equipamentos domésticos através de comandos de voz interpretados por um 
smartphone, ficando a parte de controle a cargo do Arduíno. Esta é uma 
pesquisa experimental, pois busca demonstrar através de um experimento que 
é possível criar um sistema de controle por voz para domótica a baixo custo. 
Pretende-se apresentar um protótipo que trabalha em conjunto com um 
smartphone. Uma pesquisa envolvendo comandos de voz para domótica tem 
muito a contribuir para a automação residencial, pois traz uma interface de fácil 
utilização por pessoas com limitações. 

Palavras chave: Automação Residencial, Comando de Voz, Micro controlador, 
Linguagem de Programação C. 

 

APLICAÇÃO DO NIÓBIO E SUA CAPACIDADE ECONÔMICA 

Autores: 

Daniela Lourdes Coelho de Miranda 
danimiranda11@hotmail.com 

Erica Larissa Dias Bandeira 
ericadiias@hotmail.com 

Jéssica Émily Ribeiro Alves 
jessicaemilyribeiro@hotmail.com 

Ernane Marcio de Castro Martins 
marcioernane@hotmail.com 

O Brasil é o país do nióbio, pois de toda a reserva natural existente no mundo, 
96% está no País, basicamente na cidade de Araxá, em Minas Gerais. E 
visando promover melhorias nas características dos aços para diversas áreas 
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do setor industrial, o nióbio vem ganhando destaque. O trabalho de caráter 
demonstrativo-expositivo, desenvolvido através de consultas à literatura, tem 
como objetivo apresentar as vastas aplicabilidades do nióbio no setor industrial, 
evidenciar as propriedades físico-químicas, além de suas questões econômicas 
e políticas no Brasil. Este mineral ainda pouco difundido e é uma das riquezas 
insondáveis desse país metalurgicamente favorecido, entretanto, a 
disponibilidade sem um plano estratégico de gestão dos recursos o tornam 
apenas um mineral à mercê de países que se aproveitam da imaturidade e 
incompetência, principalmente, das autoridades governamentais dessa nação. 

Palavras chave: Nióbio, Elemento de liga, Aplicabilidade, Propriedades. 

APLICAÇÃO TOTAL E PARCIAL DE RESÍDUO DE DEMOLIÇÃO 

NO CONCRETO 

Autores: 

Diego Henrique Azi Chaves 
azi.diego@yahoo.com.br 

Jaciara Cristiane Costa 
jacycosta_101@hotmail.com 

Vinicius de Souza Veloso 
viniciusdesouza_94@hotmail.com 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

Houve um aumento intenso da preocupação ambiental nos últimos anos e a 
partir dessa preocupação a legislação ambiental está mais rigorosa e as 
pessoas exigem produtos e processos com menor impacto ambiental possível. 
O resíduo de demolição representa em média 50% da massa dos resíduos 
sólidos urbanos, tanto no Brasil como em outros países. Tendo em vista a 
grandiosidade da cadeia produtiva da indústria da constrição civil, fica claro que 
não é possível alcançar o desenvolvimento sustentável sem que a indústria da 
construção também se torne sustentável. Este trabalho baseia-se em um 
projeto experimental no qual visa a comparação das propriedades mecânicas 
do concreto comum, utilização de agregados naturais, e do concreto com 
substituição parcial e integral do agregado natural pelo agregado de demolição. 
Espera-se com este trabalho encontrar resultados satisfatórios com o uso do 
agregado reciclado para produção de artefatos de concreto. 

Palavras chave: Resíduo, Demolição, Construção, Concreto. 
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APLICAÇÕES E NOVAS TECNOLOGIAS EM INVERSORES DE 

FREQUÊNCIA 

Autores: 

Fernando Sávio de Miranda Santana 
fera.savio58@gmail.com 

Jeferson Felipe da Silva 
jefersonfelipe13@yahoo.com.br 

Marco Antônio Pereira 
marcoantoniopereira29@yahoo.com.br 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

Os Inversores de Frequência são dispositivos eletrônicos de potência que 
permitem o controle de velocidade e torque de motores de corrente alternada. 
Sendo assim, este trabalho objetiva avaliar as novas tecnologias aplicadas 
nestes dispositivos relacionando com as diversas aplicações no acionamento 
de motores elétricos e se justifica pelo fato dos motores de corrente alternada 
serem os mais empregados por sua elevada vida útil, menor necessidade de 
manutenção e menor custo. Trata-se de uma pesquisa teórica baseada nas 
atuais publicações da área e avaliação das novas tecnologias empregadas nos 
Inversores de Frequência. Espera-se que o trabalho possa contribuir na 
explanação do uso do Inversor de Frequência em diversos processos além de 
ressaltar os avanços tecnológicos apresentados nas versões mais recentes 
deste dispositivo. A versatilidade e emprego de funções adicionais do Inversor 
de Frequência leva a menores custos de energia elétrica, maior precisão no 
controle e maior segurança. 

Palavras chave: Inversores de Frequência, Conversão de Energia, Tecnologia. 

 

APLICAÇÕES PRÁTICAS DO CONCRETO DE ALTO 

DESEMPENHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Gustavo Tavares Barros 
gustavotavaresbarros@hotmail.com 

Isabela Baêta de Andrade Fernandes 
isabelabaetafernandes@outlook.com 
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Juliana Maria de Carvalho Parreira 
julianamcparreira@hotmail.com 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

O concreto é o material de construção mais utilizado no mundo. Pesquisas 
demonstram que parte das obras de construção civil, infraestrutura de 
transportes, passam por uma fase em que, a inspeção, a recuperação e até o 
reforço estrutural têm sido necessários. Esse cenário justifica o surgimento dos 
concretos especiais que trouxeram alguns avanços em relação aos concretos 
convencionais. Um desses é o Concreto de Alto Desempenho (CAD) que, pela 
incorporação de aditivos químicos e minerais, apresenta resistência à 
compressão maior que 40 MPa, onde grandes vantagens econômicas e 
estruturais são obtidas, como: redução das seções dos elementos de concreto 
(pilares), baixa porosidade e permeabilidade, elevada resistência ao desgaste e 
menor tempo e custo de manutenção. O presente projeto de pesquisa visa 
analisar o comportamento deste tipo de concreto nas estruturas e exemplificar 
suas aplicações através do estudo de obras civis que lançaram mão da 
utilização desta tecnologia 

Palavras chave: Concreto de alto desempenho, Tecnologia, Construção, 
Estruturas. 

 

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE MINÉRIO DE FERRO NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA 

Autores: 

Luana dos Santos Rodrigues Leite 
luanasantosrodrigues@hotmail.com 

Tarcyane Pereira Peixoto 
tarcyanepereira@yahoo.com.br 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

O Brasil conheceu, através do deslizamento de barragem em Mariana, o 
potencial de destruição do acúmulo do rejeito de minério de ferro. Porém, os 
rejeitos de minério, armazenados em barragens podem ser reciclados e 
reutilizados na construção civil e arquitetura. O presente estudo objetiva 
descrever as formas de reutilização do rejeito de minério na criação de pisos, 
revestimentos cimentícios, casas e estradas, contribuindo na criação de 
projetos inovadores e com a sustentabilidade ambiental. A metodologia baseia-
se em um artigo publicado pelo site G1, do dia 08 de dezembro de 2015, onde 
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é apontado a transformação de rejeitos de minério em casas e estradas. O 
Material de construção é feito com descarte de mineradoras, tendo o pó, 
chamado lama calcinada como matéria prima para blocos, cimento, tijolos. Nos 
resultados encontrados, os resíduos de minério de ferro são reaproveitados, 
inferindo design diferenciado e alta durabilidade. 

Palavras chave: Minério, Resíduos, Sustentabilidade, Reciclagem, 
Reutilização. 

ARBORIZAÇÃO URBANA 

Autores: 

Felipe Ozava Dutra 
felipeozava@yahoo.com.br 

Guilherme José da Silva 
guihsilva1994@hotmail.com 

Isabela Morais Marques 
isabela.regina189@gmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

A arborização das cidades, além da estratégia de amenização de aspectos 
ambientais adversos, é importante sob os aspectos ecológico, histórico, 
cultural, social, estético e paisagístico. As árvores apresentam alto grau de 
complexidade e de adaptações às condições do meio, permitindo sua 
convivência em diversos ambientes, incluindo as cidades. Todavia, essa 
adaptação ao meio urbano apresenta restrições e deve ser muito bem 
compreendida e planejada, a fim de escolher a espécie que melhor se adapte 
ao local. Assim, o objetivo da pesquisa é mostrar a maneira correta para 
realizar a arborização no meio urbano. A metodologia utilizada é pesquisa 
bibliográfica, em livros e trabalhos publicados a respeito do assunto, mostrando 
os resultados positivos para o planejamento adequado da arborização urbana. 
Espera-se que os resultados possam contribuir para a adoção de práticas 
sustentáveis e a utilização de espécies adequadas para o meio urbano. 

Palavras chave: Arborização, Urbanismo, Qualidade de vida, Práticas 
sustentáveis. 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO ENGENHEIRO ELÉTRICO 

Autores: 
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Giuliane Aparecida Barbosa 
diully_barbosaa@yahoo.com.br 

Juliana Aparecida de Melo 
melojuliana14@yahoo.com.br 

Lara Karol de Paula 
lara-karol@hotmail.com 

Ronaldo Asevedo Machado 
ronaldoengseg@gmail.com 

Entre as atuações do engenheiro eletricista, é de sua responsabilidade 
assegurar o fornecimento de energia elétrica a toda à população de forma 
segura e com qualidade. O objetivo deste trabalho é investigar a abrangência 
de atuação do engenheiro eletricista na atualidade. Realizou-se uma revisão da 
literatura disponível, associada a uma pesquisa exploratória, onde a orientação 
de um profissional da área respondeu uma entrevista dos pesquisadores com 
registro de dados qualitativos. A partir da pesquisa foi possível verificar que as 
atuações dos engenheiros eletricistas na atualidade seguem desde a geração 
nas usinas de geração de energia elétrica, passando pela distribuição nos 
projetos de construção, serviços de comunicação, elaboração e manutenção de 
sistemas industriais, e ainda, equipamentos biomédicos, nanotecnologia, entre 
outros. Conclui-se então o quão abrangente é a área de atuação da engenharia 
elétrica, sendo então um dos pilares do desenvolvimento tecnológico. 

Palavras chave: Engenheiro Elétrico, Engenharia Elétrica, Atuação. 

 

ARGAMASSA E SEUS PROPRIEDADES  

Autores: 

Cristian Lincoln Rodrigues Ruz 
c.rodrigues1995@gmail.com 

Valeriano da Silva Corrêa Neto 
valerianocorrea@yahoo.com.br 

Vitor Vieira Ferreira 
vitor_vierra@hotmail.com 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

A qualidade das argamassas na construção possui uma importância 
extremamente significativa, seja na durabilidade, na solubridade ou em seu 
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aspecto visual. Conceitua-se argamassa como uma pedra artificial que resulta 
da mistura homogênea de uma agente ligante com uma carga de agregados e 
água. Para um entendimento melhor sobre o tema, buscou-se explanar afundo 
as propriedades da argamassa. O entendimento dessas propriedades e os 
fatores que influenciam mano sua obtenção permitem prever o comportamento 
do revestimento de diferentes situações de uso. Os métodos para realização do 
trabalho foram uma ampla pesquisarem livros bem conceituados, além da visita 
realizada à fábrica de argamassa Big Massa, onde foi possível ter uma amolam 
visão sobre o tema. O principal objetivo do trabalho é explorar e mostrar com 
clareza as propriedades da argamassa, podendo perceber, através de seus 
fatores, o comportamento do revestimento em questão em diversas situações 
de seu uso. 

Palavras chave: Argamassa, Fábrica, Big Massa, Propriedades. 

 

ARQUITETURA DE INTERIORES; SUSTENTABILIDADE 

Autores: 

Ana Luíza Silveira Alves de Miranda 
alsilveira@hotmail.com 

Jaqueline Viana Gomes 
jack_vianna@hotmail.com 

Kátia das Dores Moreira da Silva 
silvakatia993@gmail.com 

Marcela Assunção Faria 
maafaria@hotmail.com 

Este projeto se insere na pesquisa relacionada à Sustentabilidade na 
Arquitetura de Interiores, tratando da execução sustentável em que a mesma 
pode estar inserida a fim de permitir a minimização de resíduos e poluição ao 
ambiente. Justifica-se por trazer inúmeros benefícios no âmbito financeiro, 
social e ambiental, tendo por finalidade utilizar o aproveitamento de recursos 
oriundos da natureza e de outros meios, inúmeras vezes descartados e 
desprezados citando as vantagens e praticidades de seu uso. Trata-se de um 
estudo de revisão de literatura e artigos específicos da área de conhecimento. 
Buscando um resultado afirmativo em relação a desperdício, reaproveitamento 
e economia. De acordo com as fontes pesquisadas mostra-se com grande 
exequibilidade a arquitetura de interiores feita de modo sustentável, firmando 
que projetar e construir sem agredir a natureza é totalmente viável. 

Palavras chave: Sustentabilidade, Natureza, Arquitetura. 
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AS VANTAGENS DO CONCRETO FLEXÍVEL 

Autores: 

Bruna Ferreira Milagres 
brunafmilagres@yahoo.com.br 

Marco Antônio Matos Martins 
mamatos.vol@gmail.com 

Tiago Vinicius Gonçalves 
tiagoviniciusgoncalves@yahoo.com.br 

O concreto é um material cada vez mais desenvolvido com diferentes 
tecnologias, assim surge o concreto flexível que foi projetado para ter uma fácil 
aplicação por ser acondicionado em uma manta com fibras, que ao hidratar 
endurece, formando uma camada impermeável, além de ter um alto potencial 
duradouro. No Brasil a grande maioria das obras são feitas em concreto, 
portanto torna-se importante o conhecimento de novas tecnologias na 
utilização deste material. Sendo o concreto flexível pouco conhecido, o trabalho 
tem como objetivo apresentar as suas características afins de auxiliar o 
profissional na escolha de qual material utilizar. O presente trabalho consiste 
em um estudo comparativo entre concreto flexível e concreto rígido. Como 
resultados observou-se que o concreto flexível se comparado ao concreto 
rígido, possui vantagens como ser mais leve, aplicação mais simples, maior 
resistência ao fogo e rachaduras. 

Palavras chave: Concreto Flexível, Construção Civil, Engenharia Civil, Mantas 
de Concreto. 

 

AUTODESTRUIÇÃO ELETRÔNICA 

Autores: 

Ana Gabriela Pereira Damasceno Alves 
gabidamasceno@yahoo.com.br 

Jéssica Xavier Paiva 
jeeh.xavier@gmail.com 

Monique Evelyn Duarte de Oliveira 
moniqueevelyn80@yahoo.com.br 
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Denilson Arlindo de Souza 
denilsonsq@yahoo.com.br 

Hoje em dia o avanço da tecnologia faz com que os aparelhos eletrônicos 
sejam substituídos por aparelhos mais modernos cada vez mais rápido. Muitas 
pessoas, na substituição dos aparelhos “antigos” por novos, não sabem como 
fazer o descarte. Pensando nisso foi criado um mecanismo de autodestruição, 
tendo como objetivo a solução do descarte correto ou “desaparecimento” dos 
equipamentos eletrônicos que não precisamos mais. O trabalho foi realizado 
através de um levantamento bibliográfico e visa discutir um sistema de 
autodestruição desenvolvido para equipamentos eletrônicos. Este tipo de 
estudo é de suma importância devido à quantidade de lixo eletrônico 
descartado no mundo. O sistema pode ser ativado pelo calor ou por controle 
remoto e é formado por um circuito de magnésio, recoberto de ceras contendo 
gotas de um ácido fraco. Quando a cera se funde o ácido é liberado e dissolve 
o circuito rapidamente. 

Palavras chave: Autodestruição, Ideias Ambientalmente Corretas, Tecnologia. 

 

AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS NAS ORGANIZAÇÕES 

Autores: 

Julia Werneck Viana 
juliaviana8@hotmail.com 

Pablo Garcia Barbosa 
pablim.1994@gmail.com 

Wallace César de Azevedo 
wallaceazevedo@yahoo.com.br 

Geralda Fátima de Souza Rodrigues 
aldafatimasouza@yahoo.com.br 

Aumento da produtividade, diminuição de custos e melhor lucratividade são 
retornos que todas as empresas procuram atualmente. A automatização de 
processos deve ser compreendida como inovações tecnológicas para 
profissionalizar a empresa a fim de adquirir os melhores resultados. Este 
trabalho tem como objetivo esclarecer as necessidades de introduzir a 
automatização em processos empresariais. Trata-se de pesquisa bibliográfica 
de cunho exploratório, tomado como base artigos por meio de busca eletrônica. 
Como hoje as empresas estão sob pressão para adquirir excelência em 
resultados, cabe aos gestores determinar quais processos devem ser 
otimizados. Àqueles que escolhem automatizar os processos necessários em 
sua empresa, espera-se aumentar a eficiência de operações, reduzindo tempo, 
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gastos, incidência de erros e, consequentemente, melhoria no faturamento, 
dessa forma ocorrerá o sucesso na competitividade em termos de mercado de 
trabalho. 

Palavras chave: Automatização de processos, Empresas, Competitividade. 

AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ELEMENTOS TÓXICOS 

EM SOLOS E SEDIMENTOS ORIUNDOS DO ROMPIMENTO DA 

BARRAGEM DE BENTO RODRIGUES – MARIANA/MG 

Autores: 

Amanda Fernandes Thurler 
amandathurler@hotmail.com 

Renata Ribeiro Vieira 
renataribeirovieira@yahoo.com.br 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

O rompimento da barragem da mineradora Samarco no ano de 2015 em 
Mariana/MG, é considerado o maior vazamento de material de barragens de 
rejeitos do mundo. A ruptura provocou o vazamento de 62 milhões de m3 de 
lama de rejeito de minério, provocando a poluição das águas, solos e 
sedimentos por elementos tóxicos em diversos trechos da Bacia do Rio Doce. 
Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a extensão deste impacto, na 
região próxima ao distrito de Bento Rodrigues. Para isso, foi feita a coleta e 
análise de cinco amostras de solo e sedimentos nas quais foram feitas 
quantificações destes elementos. Os resultados demonstram que um ano após 
a catástrofe, as consequências do desastre ainda são visíveis, o acidente 
causou danos à fauna e a flora da região, bem como a contaminação dos solos 
e sedimentos com concentrações de Cd, Mn, Cr, Pb e Ni acima dos valores 
permitidos pela legislação vigente, o que denota a necessidade de uma maior 
fiscalização das ações de recuperação. 

Palavras chave: Elementos Tóxicos, Bento Rodrigues, Impactos Ambientais, 
Solos, Sedimentos. 

 

AVALIAÇÃO DA PROPRIEDADE MECÂNICA NA ANÁLISE DA 

QUALIDADE DOS VERGALHÕES CA-50 

Autores: 
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Marco Antônio da Mata 
marcodamta@gmail.com 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

Os vergalhões CA – 50, muito comuns em obras de construção civil, seja ela 
de pequeno ou grande porte vem despertando a atenção de vários clientes por 
estarem no mercado com uma grande variação de fornecedores. No entanto, 
ainda que os vergalhões produzidos por diferentes empresas estejam dentro da 
mesma faixa de características determinada pela norma, podem ser 
encontrados diferenças nos resultados quando esses materiais são submetidos 
a alguns testes como o de tração. Desta forma, o objetivo deste trabalho é 
verificar as características destes vergalhões de aço por meio de ensaios em 
laboratório. Foram realizadas análises em laboratórios com quatro diferentes 
marcas de vergalhões CA – 50 das principais empresas no comércio e que 
atendem as propriedades mecânicas determinadas pela norma brasileira ABNT 
NBR 7480. Diante dos resultados foi possível analisar variação percentual de 
dados nos materiais quanto às suas resistências mecânicas tais como 
ductilidade, fragilidade e rigidez. 

Palavras chave: Ensaios, Fornecedor, Qualidade, Normas, Vergalhões. 

 

AVALIAÇÃO DE EPI COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – LUVA 

DE VAQUETA 

Autores: 

Cleiton Marcelino Dias 
cleiton_dias00@hotmail.com 

Poliana Ferreira de Andrade Resende 
poli_166@hotmail.com 

Roldão Roosevelt Urzedo de Queiroz 
roldaoqueiroz@bol.com.br; roldaoqueiroz@hotmail.com 

A utilização do Equipamento de Proteção Individual é uma obrigação legal para 
as empresas. Estas têm por dever fornecer EPIs com qualidade e deve 
proceder a sua substituição sempre que apresentem defeitos. Por outro lado, 
os funcionários têm a responsabilidade de conservar e utiliza-los da forma 
correta, solicitando a troca quando necessário. Esse processo gera custo para 
empresa, por isso todos os EPIs devem atender com a maior eficiência, 
durabilidade e segurança. Objetiva-se com esse trabalho, demonstrar a 
avaliação do EPI que apresenta baixa durabilidade e a necessidade constante 
de troca, gerando alto custo para a empresa na sua substituição. Segundo a 
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legislação pertinente todo equipamento que apresente defeito de produção, 
após avaliação pertinente, deve ser substituído pela fabricante, sem custo para 
a empresa, garantido maior segurança e redução de custo para o almoxarifado. 

Palavras chave: Segurança, Custo, Qualidade. 

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE PH EM EFLUENTE DE UMA 

MINERAÇÃO  

Autores: 

Ednardo Ramon da Silva Costa 
ednardoramon2006@yahoo.com.br 

Thiago Lourenço Maciel 
thiagolm.com@gmail.com 

Tiago Antônio da Costa 
coast.tiago@gmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

A manutenção do pH dos efluentes industriais em uma determinada faixa é 
fator fundamental para evitar problemas ambientais. Considerando a 
necessidade de investigação da qualidade da água, esta pesquisa tem como 
objetivo avaliar o nível de pH do efluente de uma oficina de equipamentos 
pesados da CSN (Congonhas), que é direcionado para um córrego próximo, e 
na qual ocorrem atividades de manutenção e troca de óleos, graxas dentre 
outros produtos químicos. Para isso, serão feitas análises in situ nos meses de 
abril a julho de 2017, e os valores serão comparados com os limites propostos 
pela resolução CONAMA 430/2011 e COPAM/CERH. Para obtermos um 
resultado, será feita uma análise gráfica comparativa entre os níveis de pH 
apresentados no efluente e os níveis preconizados pela legislação, caso sejam 
constatados valores inadequados, serão sugeridas medidas preventivas que 
tratem e evitem o escoamento destes produtos químicos no efluente. 

Palavras chave: Mineração, Efluentes, pH, Conama. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENEIRA 

CLASSIFICATÓRIA EM UMA PLANTA DE BENEFICIAMENTO 

DE MINÉRIO DE FERRO  

Autores: 
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Diêgo Taciano Batista 
dtaciano@yahoo.com.br 

Jonathan André Evangelista Silva 
jonandre2012@gmail.com 

Sânio Chris Fialho Teixeira 
saniochris@hotmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

O beneficiamento do minério de ferro é composto por uma série de processos 
que objetivam, a partir do material obtido na etapa de extração, concentrar os 
minerais desejados e separando-os do rejeito. Neste cenário, a otimização do 
desempenho da planta de beneficiamento é uma questão fundamental para a 
competitividade de uma empresa. Por isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
a eficiência da substituição da peneira classificadora em uma planta da 
empresa FERROUS. Para tal, foram coletadas informações sobre a produção 
de minério antes e depois da troca da peneira. Os resultados demonstram que 
a substituição apresentou um enorme ganho em produção, diminuindo o 
número de horas com paradas para manutenção e o desgaste do equipamento. 
Além disso, o processo foi uma sugestão dos funcionários do setor, os quais 
perceberam que a peneira existente apresentava problemas estruturais, o que 
reforça o comprometimento dos funcionários com as suas atividades obtendo-
se ganhos mútuos. 

Palavras chave: Otimização, Produção, Manutenção, Processo. 

 

BARRAGINHAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

RECARGA DE AQUÍFEROS 

Autores: 

Luciano dos Santos Resende 
lucianosantosresende@yahoo.com.br 

Thais de Lanna Loures 
tata.lanaloures@hotmail.com 

Thamara Maria Martins Bruno 
thamarabruno@hotmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 
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As barraginhas são pequenas barragens construídas exclusivamente com terra 
e que tem a função de captar as águas do escoamento superficial das chuvas e 
fazer com que tenham tempo suficiente para se infiltrarem no solo e promover 
a recarga do aquífero. Um aquífero carregado consegue elevar o nível de água 
em cisternas, umedecer o solo das baixadas e manter ativas as nascentes, que 
por sua vez mantêm os cursos d’água perenizados, justificando a importância 
do tema. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar este sistema de fácil 
construção e determinar quais são as suas condições de implantação, tanto 
físicas quanto legais. A metodologia consistirá de pesquisa bibliográfica e 
observações colhidas em barraginhas implantadas. Como resultado espera-se 
comprovar sua eficácia, bem como apresentar as questões a serem 
observadas para se evitar que causem impactos negativos pelo carreamento 
de solo. Trata-se de uma tecnologia social cuja implantação deve ser 
estimulada no meio rural. 

Palavras chave: Barraginhas, Recarga de aquífero, Nascentes, Produção de 
água. 

 

BENEFÍCIOS DO E-COMMERCE PARA AS EMPRESAS 

Autores: 

Emerson Geraldo Fidelis Barbosa Vieira 
emerson.fidelis13@hotmail.com 

Jênifer Silva Coelho 
jenifercoelho26@gmail.com 

Thaís Aniele Domingos de Souza 
thais.anielle.17@gmail.com 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

Em tempos de globalização, o comércio eletrônico se tornou lucrativo para 
empresas de diversas áreas, de acordo com a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm) 53 milhões e pessoas compraram pela internet 
em 2015, com um faturamento de R$ 31,1 bilhões. Como objetivo, esse 
trabalho visa apresentar as vantagens das conexões eletrônicas entre 
empresas e clientes, a abrangência do e-commerce e os desafios que os 
empreendedores enfrentam. O estudo foi realizado através de artigos 
científicos e pesquisa eletrônica. Como resultados, percebemos que o e-
commerce é importante para os empresários, gerando alta rentabilidade, já que 
há grandes variedades de produtos e serviços, que se adequam a diferentes 
perfis de clientes. Verificamos que apesar de ser uma das principais 
ferramentas de comércio mundial, ainda há receio de alguns clientes, e é 
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preciso que os empreendedores busquem métodos que passam confiança e 
comodidade para atingir maior público. 

Palavras chave: E-commerce, Internet, Benefícios. 

 

BENEFÍCIOS E DIFICULDADES DA GESTÃO AMBIENTAL EM 

EMPRESAS ATUANTES EM OURO BRANCO COM 

CERTIFICAÇÃO ISO 14001 

Autores: 

Carina Souza Pereira Nascimento 
carina.souza22@hotmail.com 

Caroline Antunes Oliveira Luz 
carolgeraes@yahoo.com.br 

Reginaldo da Silva Assunção 
regi.assuncao@hotmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

A alta competitividade e o mercado globalizado traz às organizações a 
necessidade de mudanças constantes para que consigam se manter lucrativas. 
Neste contexto, a implantação de um sistema de gestão ambiental certificado 
na norma ABNT:NBR ISO 14001 confere um bom diferencial competitivo, 
justificando a relevância do tema. O presente trabalho objetiva determinar quais 
os benefícios são aferidos por empresas que possuem certificação ISO 14001 
atuantes no município de Ouro Branco, bem como quais as dificuldades elas 
possuem para se manterem aderentes à referida norma. A metodologia será 
baseada na aplicação de um questionário nas empresas selecionadas, 
composto por questões que buscam responder ao objetivo da pesquisa. Como 
resultado espera-se mapear benefícios e dificuldades, agrupando respostas 
análogas e também contribuindo para a maximização dos benefícios e redução 
das dificuldades relatadas. A implantação de sistemas certificados de gestão 
ambiental devem sempre ser estimulados. 

Palavras chave: Sistema de Gestão Ambiental, Certificação, Norma. 
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BIOCONCRETO 

Autores: 

Marcelo de Francische Santos Ferrari 
marcelo_ff_190@hotmail.com 

Marcelo Gomes de Oliveira Júnior 
marcelogomesjr15@yahoo.com.br 

Wender Gomes Lana 
wender.g.l@hotmail.com 

Denilson Arlindo de Souza 
denilsonsq@yahoo.com.br 

O bioconcreto é uma mistura de concreto convencional, porém com um 
ingrediente adicional, a bactéria bacillus pseudofirmus, esse agente fica inativo 
durante a mistura, sendo ativado apenas se o concreto racha ou sofre 
infiltrações. O objetivo deste trabalho, realizado através de levantamento 
bibliográfico, é mostrar as vantagens do bioconcreto na construção, em termos 
de suas características ambientais, estéticas e térmicas. O trabalho justifica-se 
devido à necessidade, sempre presente, de se estudar e apresentar novas 
técnicas utilizadas na construção civil. Para a produção do bioconcreto, são 
utilizados 2 aditivos: os esporos do bacillus e nutrientes de lactato de cálcio, 
que são adicionados separadamente em grãos de argila expandida. Quando as 
fissuras começam a surgir, as bactérias eclodem, se alimentam do lactato e, 
através de reações químicas, o calcário é formado e as fissuras se fecham. 

Palavras chave: Bioconcreto, Bactérias, Fissuras. 

 

BIOCONCRETO 

Autores: 

Betânia Maria da Fonseca 
betaniamfonseca4@gmail.com 

Jéssica dos Santos Euzébio 
j.eeh@hotmail.com 

Renata Cristina Gonçalves Barbosa 
renatabarbosa2705@gmail.com 

Arnaldo Carvalho 
arnaldoc13@yahoo.com.br 
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O concreto é um dos materiais mais utilizados na construção civil, e vem sendo 
objetivo de estudo visando seu melhor desempenho. Mesmo quando é 
reforçado, ou misturado com outros compostos, todo concreto apresenta 
patologias após um tempo, fazendo em alguns casos, com que algumas 
estruturas entrem em colapso. O bioconcreto, desenvolvido por pesquisadores 
na Holanda é capaz de restaurar-se sozinho com a ajuda de bactérias 
tornando-o mais estável. As principais vantagens da utilização desse novo 
método na construção civil são de caráter ambiental, estético, e térmico. O 
objetivo deste trabalho é apresentar através de pesquisas em artigos científicos 
e estudos de caso esta nova tecnologia que otimiza os processos construtivos 
na construção civil tornando uma solução mais barata e sustentável e também 
melhorando sensivelmente a vida útil de edifícios, pontes e estradas. 

Palavras chave: Bioconcreto, Rachaduras, Solução Barata, Sustentável. 

 

BIOCONCRETO – CONCRETO QUE SE REGENERA 

Autores: 

Julia Carolina Souza Coelho 
juliacoelhoec@gmail.com 

Maíra Helluma Aparecida da Costa 
mairahelluma@hotmail.com 

Thayná de Grazzia Miguel Nunes 
thaynagrazzia@hotmail.com.br 

Lucas Pereira Leão 
geolucasleao@gmail.com 

O bioconcreto foi desenvolvido na Holanda em 2012, e possui a capacidade de 
regenerar construções desgastadas. Em seu preparo mistura-se concreto 
tradicional com colônias da bactéria bacillus pseudofirmus e lactato de cálcio. 
Ocorrendo fissuras nos edifícios construídos com bioconcreto, as bactérias 
ficam expostas à umidade que penetra nas fissuras ativa os microrganismos, 
que começam a consumir o lactato de cálcio e assim produzem calcário que 
reparam as rachaduras em apenas três semanas, e se mantendo por séculos 
na construção. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de 
elucidar questões a respeito da utilização do bioconcreto, como a relação custo 
benefício, disponibilidade de matéria prima, limitações para utilização e 
resistência. De fato, o preço elevado e o clima tropical, são fatores que 
inviabilizam a utilização em grande escala no Brasil, porém novas tecnologias 
devem ser sempre estudadas e aprimoradas para adequar-se a diferentes 
situações. 
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Palavras chave: Bioconcreto, Bacillus Pseudofirmus, construção civil, 
rachaduras. 

 

BUBBLEDECK: MÉTODO REVOLUCIONÁRIO USADO PARA 

ELIMINAR VOLUME DE CONCRETO DE LAJE 

Autores: 

Ana Carolina Cardozo Batista 
caarolcardozo@yahoo.com.br 

Eduardo Miranda da Silva 
duzeiro@bol.com.br 

Elaine Soares da Cruz Fernandes 
elaine.soaresdacruz23@hotmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

Atualmente a busca por ideias sustentáveis tem ganhado destaque, não só por 
fatores ecológicos, mas também por possuir vantagens econômicas que 
permita maximizar a industrialização e a simplificação de um determinado 
processo. Diante desse contexto aparece o sistema BubbleDekc que se mostra 
como um sistema construtivo capaz de preencher as necessidades do mercado 
e ao mesmo tempo preservar a biodiversidade. O objetivo do estudo então é 
apresentar o sistema BubbleDekc que garante vantagens através de um 
sistema ecologicamente correto, propondo um empreendimento sustentável. 
Para tanto foi consultada uma bibliografia referente ao tema e também artigos 
por via cibernética. O resultado da pesquisa mostra que o BubbleDekc reduz o 
volume de concreto de uma laje, por meio de esferas plásticas entre telas de 
aço eliminando o concreto que não exerce qualquer função estrutural, 
reduzindo assim com isso significativamente seu peso próprio. 

Palavras chave: BubbleDeck, Industrialização, Ecossistema. 

 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT – BPM 

Autores: 

Daniel Lobo da Silva 
daniellobo1@hotmail.com 
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Eduardo Fernandes Aquino 
eduardoaquinno@yahoo.com.br 

Gabriela Martins Lobo 
gabriela.lobo@live.com 

Gilberto Martins 
martinsgilberto@yahoo.com.br; martins.gilberto4@hotmail.com 

O Business Process Management – BPM é uma metodologia que visa 
proporcionar um melhor controle organizacional através de suas ferramentas. 
Trata-se de uma abordagem estruturada, com base na visão por processos, de 
análise e melhoria contínua dos elementos de processos de uma organização 
que agrega métodos, técnicas e ferramentas para suporte ao planejamento, 
implantação, gerenciamento e análise. Este trabalho se justifica pelo fato de 
hoje em dia que a competição entre as empresas está muito acirrada e que a 
melhoria no processo e com uma visão estratégica será possível reduzir os 
custos e se tornar mais atraente que as demais. Sendo assim, o objetivo geral 
desse trabalho é identificar algumas empresas que utilizam esse modelo de 
gestão. Será realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico. Espera-se mostrar 
como resultado que esse modelo BPM apresenta muita multidisciplinariedade e 
uma estratégia competitiva. 

Palavras chave: Planejamento, Custos, Controle. 

 

CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA 

USO RESIDENCIAL 

Autores: 

Caroline do Carmo Pinto 
carol_carmold@hotmail.com 

Larissa Ferreira da Silva 
larissaferreira3223@yahoo.com.br 

Antônio Roque Alves 
antonio.roque@fasar.com.br 

Ao longo dos anos a água tornou-se um recurso cada vez mais escasso e 
valioso devido ao aumento populacional e à crescente degradação dos 
recursos hídricos, resultado de ações indiscriminadas por parte do homem, 
tornando parcela da água disponível imprópria para usos das atividades 
humanas. Considerando a necessidade de pesquisar alternativas de 
reaproveitamento da água, este trabalho tem como objetivo apresentar as 
vantagens da captação e aproveitamento de águas pluviais para uso 
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residencial. Constantes alertas sobre essa escassez vêm fazendo com que 
soluções inovadoras sejam pensadas para diminuir o consumo diário de água. 
É necessária uma atenção especial ao uso da água tratada, em finalidades 
onde pode ser substituída por fontes alternativas. Essa substituição de fonte de 
captação se mostra como uma alternativa mais apropriada para atividades 
domésticas de uso não potável, satisfazendo as demandas menos restritivas, 
deixando a água de melhor qualidade (potável) para uso mais nobre. 

Palavras chave: Captação de águas pluviais, Reutilização da chuva, Águas 
pluviais em residências. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCÓRIA DE ACIARIA PARA 

UTILIZAÇÃO COMO AGREGADO NO CONCRETO 

Autores: 

Wesley Anderson Ambrósio 
wesley_175@hotmail.com 

Wilson do Nascimento Moreira 
wnmnem@gmail.com 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

Com os recursos naturais se esgotando, há uma grande necessidade de se 
desenvolver materiais para aplicação na construção civil de forma técnica 
sustentável e rentável. O objetivo do presente trabalho é avaliar a 
aplicabilidade da escória de aciaria, rejeito do processo de fabricação de aço, 
através de ensaios laboratoriais. Será realizado a caracterização física do 
agregado natural e posteriormente do agregado de escória de aciaria para 
utilização como agregado na confecção de matrizes de Cimento Portland. Após 
a caracterização, serão comparados os resultados e a avaliação para possível 
substituição da escória pelo agregado natural no dimensionamento de traços 
experimentais. Espera-se com a substituição integral dos agregados naturais 
pelos agregados da escória de aciaria obter uma nova opção para utilização na 
construção civil. 

Palavras chave: Escória de aciaria, Caracterização Física do Agregado, 
Aplicabilidade da escória. 
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CARGAS EXCEDENTES E INDIVISÍVEIS 

Autores: 

Regina Celia Lopes 
reginainfocargas@gmail.com 

Sara Martins da Silva 
sarams2@hotmail.com 

Thais Rodrigues Amaro 
thais_rodrigues8@hotmail.com 

Luís Carlos Queiroz Pimenta 
luiscqp@hotmail.com 

O desenvolvimento econômico brasileiro proporcionou a expansão dos 
transportes, induzindo as empresas a reorganizarem os processos de 
gerenciamento das operações de transportes e logística. O transporte de 
cargas especiais indivisíveis permite a transferência de grandes peças 
estruturais. O objetivo deste trabalho é, através de uma revisão bibliográfica, 
mostrar a importância do transporte das cargas especiais, suas limitações, 
normas e leis. Pôde-se notar que alguns produtos necessitam, de cuidados 
especiais em função de suas próprias dimensões, pesos, equipamentos e valor 
agregado da carga transportada. Além disso é necessário um estudo completo 
de viabilização do trajeto, os horários de circulação, velocidade, sinalização do 
veículo e da carga, batedores, entres outras medidas específicas de 
segurança. Esta prestação de serviço permite que as empresas realizem suas 
atividades de transporte, de maneira integrada entre o processo produtivo até 
aplicação do destino final. 

Palavras chave: Cargas, Transporte, Segurança, Desenvolvimento. 

 

CHAPAS GROSSAS PARA COMPONENTES DE TORRES 

EÓLICAS 

Autores: 

Ivo Pereira de Oliveira 
hivo@oi.com.br 

Natanael José das Graças Silva 
taelgs@hotmail.com 

Rodrigo Claudiano Gomes 
rgomes@samarco.com 
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Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

Em qualquer economia, o crescimento está diretamente relacionado ao 
consumo energético. Dentre as fontes renováveis de geração de energia, a 
eólica é a que tem se mostrando mais limpa e eficaz. Desta forma pretendemos 
demonstrar as características e os requisitos na utilização de chapas na 
fabricação dos componentes das torres eólicas. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa e explicativa do processo, de forma atuar em sua microestrutura 
interna para obtenção do produto final com resistência mecânica para suportar 
deformações e o peso da própria estrutura, tenacidade, resistência a corrosão 
e boa sanidade interna no material que as compõe. O conceito na área 
metalúrgica é gratificante e fundamental. Parâmetros técnicos de laminações 
vêm sendo progressivamente aplicados para tornar as chapas de aço cada vez 
mais adequadas ao setor de energia eólico que cresce rapidamente. 

Palavras chave: Crescimento Econômico, Energia Eólica, Torres Eólicas e 
Chapas Grossas. 

 

CICLO PDCA APLICADO Á ENGENHARIA 

Autores: 

Bruna Erika da Silva 
brunaerika_silva@hotmail.com 

Ivonei Borges Rodrigues 
ivoneibrodrigues@gmail.com.br 

Thuane Gabriela Henriques da Cunha 
thuanegaby@hotmail.com 

Daniela Rodrigues Fernandes 
rfdaniela@gmail.com 

A qualidade hoje é fundamental para a sobrevivência e crescimento de 
qualquer empresa. O monitoramento e seu método de gestão são os caminhos 
para se chegar ao sucesso. O Ciclo PDCA é uma ferramenta amplamente 
aplicada em todo o mundo para melhoria de processos e correção de desvios 
operacionais. Objetiva este trabalho mostrar a utilização do Ciclo PDCA para 
garantir a qualidade de um produto ou serviço. Foram utilizadas como fonte de 
consulta livros e materiais bibliográficos disponíveis em bases de dados 
eletrônicos. Verifica-se que apesar de ser encarado por muitos como uma 
ferramenta meramente gerencial e de caráter intuitivo, quando aplicado de 
forma consistente, o Ciclo PDCA é eficiente tanto na escolha do método 
adequado para se alcançar dado objetivo quanto na viabilização de sua 
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aplicação. Isso torna ele especialmente interessante na resolução de 
problemas de Engenharia no geral, mesmo tendo sido pensado para otimizar 
ou implementar qualquer tipo de processo. 

Palavras chave: Qualidade, Produtividade, Melhoria Contínua, Ciclo PDCA, 
Engenharia. 

CIDADES INTELIGENTES 

Autores: 

Daiane Rodrigues Dias 
daiane.rodrigues1096@gmail.com 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

O termo cidades inteligentes relaciona-se à aplicação de tecnologias de 
informação e de comunicação (TICs) para criar ambientes públicos interativos, 
sustentáveis, criativos, de aprendizagem e que estimulem a economia. Neste 
sentido, esse estudo buscará responder a seguinte questão norteadora: quais 
atividades ou fatores podem tornar uma cidade mais inteligente por meio das 
TICs? A justificativa se dá pois existe uma necessidade de refletir sobre a 
inteligência, conectividade e interatividade nas cidades para melhorar a 
convivência e estimular a sustentabilidade. O objetivo principal é identificar 
atividades ou fatores podem tornar uma cidade mais inteligente por meio das 
TICs. Como metodologia optou-se pela pesquisa qualitativa. Como 
instrumentos de coleta de dados adotou-se a revisão da literatura. Para a 
análise de dados adotou-se a comparação dos achados. Como resultado 
pretende-se apresentar atividades ou fatores podem tornar uma cidade mais 
inteligente por meio das TICs. 

Palavras chave: Cidades inteligentes, Sustentabilidade, Conectividade. 

 

CO-DIGESTÃO DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR COM 

ADIÇÃO DE “CAMA DE FRANGO” PARA PRODUÇÃO DE 

BIOGÁS – SOLUÇÃO EFICIENTE E DE BAIXO CUSTO 

Autores: 

Luis Philipe Salim Tavares 
phtvistorias@gmail.com 
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Diego Roberto Sousa Lima 
diegosousalima@hotmail.com 

A produção de etanol no Brasil vem sendo desenvolvida desde o início do 
século XX e vem sendo altamente atrativa economicamente gerando elevados 
lucros para o país. A geração de bagaço de cana-de-açúcar torna-se uma 
consequência que deve ser estudada para maximizar seu potencial energético. 
Dessa forma, uma aplicação para esse bagaço é sua bioconversão em biogás 
(CH4 e H2) via processos de digestão anaeróbia. É sabido que a relação 
carbono-nitrogênio (C/N) é extremamente importante para a maximização da 
produção de CH4 e H2. Nesse sentido, visando conciliar um resíduo de 
criadores de aves (“cama de frango”) da região de Conselheiro Lafaiete, o 
presente trabalho consiste em apresentar os principais resultados obtido, e 
experimentas da co-digestão do bagaço de cana com a cama de frango em um 
biodigestor anaeróbio de bancada. 

Palavras chave: Biodigestor, Bioenergia, Bagaço de cana-de-açúcar e Cama 
de Frango. 

 

COMPOSTAGEM UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA 

DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS 

Autores: 

Beto Nogueira de Souza 
bethospace@gmail.com 

Iraildes Gomes Mendonça 
iraildesgm61@gmail.com 

Noélia Fernandes Silva 
noeliafernandes.s@hotmail.com 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) constituem um dos maiores desafios em 
gestão ambiental municipal. A compostagem da fração orgânica, existente na 
massa de resíduos urbanos, é uma das alternativas mais viáveis para 
contornar este problema, pois reciclagem de resíduos orgânicos minimiza os 
impactos ambientais, além de gerar oportunidades de emprego e renda. Assim, 
o objetivo deste trabalho é diagnosticar a prática da compostagem na Unidade 
de Triagem e Compostagem de Resíduos Urbanos-UTC, localizada em 
Cristiano Otoni/MG. A metodologia utilizada será através de um levantamento 
bibliográfico com delineamento descritivo e qualitativo e a realização de visitas 
técnicas na Unidade de Triagem e Compostagem-UTC. Espera-se que os 
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resultados apontem para a utilização desta técnica, o que ajudará no aumento 
da vida útil da UTC. 

Palavras chave: Resíduos Orgânicos, Compostagem, Reciclagem. 

CONCRETO PERMEÁVEL E SUAS APLICAÇÕES 

Autores: 

Carlos Sulvan Trelha Filho 
carlossulvan@bol.com.br 

Leticia Felix Miranda 
leticiafelixm@hotmail.com 

Rodrigo da Silva Moreira 
rodrigomoreira04@hotmail.com 

Roberto Lessa de Carvalho 
rolessa123@gmail.com 

O crescimento populacional está relacionado ao constante aumento da taxa de 
ocupação do solo. A utilização do concreto permeável é uma importante etapa 
para o desenvolvimento dos sistemas de drenagem urbana, onde a principal 
característica desse concreto é ser considerado poroso, permitindo que haja 
um bom volume de vazios, fazendo com que a água das chuvas passe através 
dele e seja armazenada nas camadas inferiores. O objetivo deste trabalho é 
mostrar por meios técnicos, quais as características do concreto permeável, as 
diferentes formas de utilização, suas vantagens e desvantagens, e as possíveis 
patologias. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica onde concluímos que, com 
o processo de urbanização e o surgimento das inovações tecnológicas, como o 
concreto permeável, faz-se necessário observar a questão da gestão das 
águas pluviais, considerando diminuir os impactos que até agora foram 
causados no meio ambiente e para a sociedade. 

Palavras chave: Permeável, Drenagem, Concreto, Ambiente, Urbana. 

 

CONCRETO RECICLADO 

Autores: 

Aline Aparecida de Oliveira Pinto 
alinykrandai@hotmail.com 
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Laís de Cassia Diniz e Freitas 
ceclais@hotmail.com 

Roberta de Paula Rodrigues 
robertapr10@yahoo.com.br 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

O concreto reciclado consiste em utilizar os resíduos de construção e 
demolição (RCD) como agregado, substituindo uma parte ou totalmente, os 
materiais naturais utilizados na produção do concreto. Esse material é 
adquirido através da britagem e beneficiamento de resíduos (fragmentos de 
concreto, blocos). A extração em grande escala da matéria prima usada na 
produção do concreto é vista como um grande problema, pois causa grandes 
impactos ambientais e gera um elevado número de materiais descartados. 
Logo, a tecnologia do RCD surgiu com o intuito de reduzir a utilização de 
agregados naturais, diminuindo os impactos ambientais. Neste trabalho, será 
elaborado um planejamento experimental de modo a caracterizar o resíduo de 
construção e demolição para a utilização em matrizes de cimento Portland. 
Espera-se que através de beneficiamentos, o RCD oriundo da 
Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, possa ser utilizado 
em artefatos de concretos sendo uma prática sustentável. 

Palavras chave: Concreto, Agregados naturais, Impactos ambientais. 

 

CONDIÇÕES POSTURAIS EM SETOR ADMINISTRATIVO 

Autores: 

Felipe Augusto Pereira 
Felip.aug@hotmail.com 

Wendell Max Martins Pereira 
wendellmx@hotmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

Com o crescimento no setor industrial, a demanda de cargos administrativos 
vem aumentando e com isso novos postos de trabalho estão sendo criados e 
quase sempre, associados à utilização de mesas e computadores. Este estudo 
tem como objetivo analisar a influência das condições posturais pelas quais os 
trabalhadores são submetidos em suas jornadas de trabalho, prejudiciais à 
saúde. Este trata-se de um estudo de revisão bibliográfica utilizando artigos 
científicos e livros específicos. Como resultados observou-se algumas 
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condições advindas de situações posturais prejudiciais à saúde como: fadiga, 
dores no corpo, lesão por esforço repetitivo (LER), hipercifose torácica, 
hiperlordose lombar e escoliose. Mediante tal situação concluiu-se que, 
medidas imediatas de adequação postural para tais condições devem ser 
tomadas de forma a conscientizar e informar o trabalhador sobre a postura 
correta a ser adotada e para a efetividade da mesma é necessário um 
monitoramento diário. 

Palavras chave: Postura, Trabalhadores, Jornada de trabalho. 

 

CONFECÇÃO DE LINHA DE VIDA PARA TRABALHO EM 

ALTURA – SITUAÇÃO REAL COM APLICAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOS E PROJETO DE 

EXECUÇÃO 

Autores: 

Bruna Roberta Silva Coelho 
bruna.roberta.sc@hotmail.com 

Graziele Aparecida Faustino 
grazielyfaustino@hotmail.com 

Mariana Carolina Sena Delabrida 
marianasena2@hotmail.com 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

Para execução de atividades em altura acima de dois metros, é obrigatório 
garantir a segurança das pessoas devido ao risco de queda, com a utilização 
de Equipamentos de Segurança. Um dos equipamentos muito utilizados nesta 
situação é a linha de vida e para garantir a sua eficácia, a mesma deve ser 
projetada levando em consideração o número de pessoas que irão utilizá-la 
simultaneamente (cargas), os pontos de fixação (reações de apoio) e a 
extensão da mesma, para desenvolvimento do memorial de cálculo e projeto 
de execução. Este trabalho tem como objetivo, de acordo com as formulações 
da Resistência dos Materiais e Teoria das Estruturas, elaborar um projeto 
experimental de uma linha de vida, baseando nas situações reais. Espera-se 
que através do projeto e da utilização de equipamentos adequados, garantir 
assim garantir a perfeita funcionalidade do equipamento durante sua utilização 
e a segurança das pessoas envolvidas. 

Palavras chave: Linha de Vida, Segurança, Cálculos e Projeto. 
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CONSTRUÇÃO DE MORADIAS SUSTENTÁVEIS A PARTIR DA 

RECICLAGEM DE PLÁSTICO E BORRACHA 

Autores: 

Éric Bissiatte da Silva 
ebissiatte@icloud.com 

Maria Ângela Vieira dos Santos 
a.vieira30@yahoo.com.br 

Rosangela do Carmo Santos 
rosangela.ananias@gmail.com 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

A habitação é um dos três pilares mais importantes da existência do ser 
humano, devendo ser uma construção ecologicamente sustentável. Para tanto, 
se faz necessário desenvolver métodos novos e alternativas para construção 
de habitações, resolvendo o problema de moradia e dando destinação 
ambientalmente correta a resíduo que podem ser inseridos nos processos 
construtivos. Assim, a presente pesquisa objetiva demonstrar uma tecnologia 
que recupera plástico e borracha, transformando-os em blocos para 
construção, com baixo custo e em pouco tempo, sem necessidade de mão de 
obra especializada. A metodologia baseia-se em um artigo publicado na 
Revista Exame em novembro de 2016, com o Arquiteto Oscar Méndez que 
utiliza materiais recicláveis moídos e misturados com aditivos que são 
transformados em blocos de lego. Esses blocos são impermeáveis, resistentes 
a incêndios e a terremotos. Com estes materiais recicláveis é possível fazer 
construção para comunidade de baixa renda.  

Palavras chave: Recicláveis, Construção, Resíduo, Plásticos, Borracha. 

 

CONTRAPISO AUTONIVELANTE - CARACTERÍSTICAS, 

FUNCIONAMENTO E VIABILIDADE 

Autores: 

Gabriela Zebral Baêta de Oliveira 
gabrielazebral@gmail.com 

Matheus Carvalho de Moura Fernandes 
matheuscmfernandes@gmail.com 
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Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

Para fins de recuperação e nivelamento de bases de concreto um dos métodos 
é a utilização do sistema de contrapiso autonivelante, que é composto por uma 
argamassa à base de cimento, agregados e aditivos especiais. Esses aditivos 
proporcionam uma alta fluidez o que possibilita o produto escoar facilmente em 
todo o espaço de aplicação. Seu emprego é justificado por facilitar a execução, 
já que o mesmo não necessita de compactação manual, possui baixo tempo de 
cura e seu uso pode ser finalizado com apenas uma camada. O objetivo desta 
pesquisa é estudar e compreender a instalação e o comportamento do sistema. 
O desenvolvimento do trabalho consiste em uma ampla revisão literária, onde 
neste contexto será proposto o uso do contrapiso autonivelante em substituição 
dos métodos convencionais. Pretende-se analisar o custo benefício da 
utilização deste material, sua aplicação e seus componentes e certificar sua 
eficiência. 

Palavras chave: Contrapiso Autonivelante, Aditivos Especiais, Alta Fluidez. 

 

CONTROLE AUTOMATIZADO UTILIZANDO PID 

Autores: 

Alexssandro Leão Marcenes Roma 
alexssandro.roma@gmail.com 

Italo Resende Fonseca 
italoresende@gmail.com 

Jhonatan Keven Santana Santos 
kevensantana@ymail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

Em processos automatizados é comum o uso de controladores PID no controle 
do processo. No entanto, os métodos teóricos de ajuste ou sintonia de 
controladores PID não apresentam os melhores resultados na prática. Devido à 
falta de materiais para a prática na área da disciplina de Teoria de Controle, 
este projeto busca a elaboração de uma bancada didática de um controlador 
PID aplicado no controle da posição de uma esfera sobre uma rampa 
articulada, alinhando conceitos teóricos aos práticos. Nesta pesquisa 
acadêmica, serão consultadas as referências bibliográficas da disciplina como 
conteúdo básico para elaboração de um modelo experimental. Espera-se que o 
trabalho seja aplicado com fins pedagógicos em atividades práticas na 
disciplina de Teoria de Controle. Ao final da pesquisa será elaborado um roteiro 
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prático baseado no modelo experimental além da disponibilização do sistema 
para ser agregado ao patrimônio da instituição. 

Palavras chave: Teoria de Controle, PID, Controladores. 

CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS DE 

ESTACIONAMENTO 

Autores: 

Marco Túlio Resende do Nascimento 
marcotulio-resende@hotmail.com 

Renata da Cunha Pinto 
reticunha@hotmail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

O controle de estacionamento por sensores é utilizado para auxiliar os 
condutores na disponibilidade de vagas para estacionar, no entanto, os 
dispositivos comuns de detecção de vagas ocupadas não oferecem maiores 
opções para atrair o investimento. Sendo assim esta pesquisa objetiva avaliar a 
performance de um protótipo de sensor para monitoramento de vaga sendo 
justificada pela adoção de materiais de baixo custo, fácil aquisição e com 
opções adicionais, como geração de dados estatísticos. Para tal será realizada 
uma revisão bibliográfica sobre a aplicação de microcontroladores para 
embasar a elaboração de um protótipo para análise quantitativa. Espera-se que 
o trabalho possa contribuir como incentivo ao emprego destes dispositivos em 
estacionamentos diversos. Informações obtidas destes sensores, como o 
número de vagas disponíveis e um totalizador diário permitirão melhorar o 
processo logístico do estacionamento. 

Palavras chave: Estacionamento, Controle, Sensores. 

 

CONTROLE DE TEMPERATURA DO AÇO LÍQUIDO 

Autores: 

Charlles Phillipe Pereira Paiva 
charllesphillipe@yahoo.com 

Fábio Fajardo dos Santos 
fabiofajardo30@gmail.com 
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Ernane Marcio de Castro Martins 
marcioernane@hotmail.com 

A produção do aço em aciaria LD consiste na oxidação das impurezas contidas 
no ferro gusa através da injeção de oxigênio, onde ocorrem reações químicas e 
elevação da temperatura no interior do conversor LD. O processo de fabricação 
do aço ocorre na fase líquida a elevadas temperaturas, permitindo ajustar a 
composição química, promover sua limpidez e produzi-lo em diferentes formas. 
O controle da temperatura é fundamental para a estabilidade do processo, 
desde o LD até o lingotamento. A temperatura deve ser monitorada durante 
todo o percurso do aço, para que esteja dentro de parâmetros pré-
estabelecidos evitando danos a equipamentos/processo, oxidação excessiva 
do aço, maior consumo de energia, dentre outros impactos. Esse controle pode 
ser realizado através de modelamento matemático, considerando condições 
que fornecem ou abaixam a temperatura durante o processo. Portanto, é 
essencial o controle de temperatura para assegurar bom desempenho, 
qualidade, produtividade e custo do processo. 

Palavras chave: Aciaria, Aço, Lingotamento, Temperatura. 

 

CONTROLE HOMEOPÁTICO DE FORMIGAS CORTADEIRAS EM 

ÁREAS DEGRADADAS 

Autores: 

Flaviane Lopes de Araújo 
fla_flavianelopes91@yahoo.com.br 

Mariana Guiomar dos Santos 
marianaguiomar@yahoo.com.br 

Renan de Souza Henriques 
renancalambau@hotmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

A ciência da Homeopatia foi criada pelo médico alemão Christian F. Samuel 
Hahnemann (1755-1843). No Brasil, a Homeopatia chegou na década de 40 do 
século XIX, trazida por um discípulo de Hahnemann. A utilização da 
homeopatia para controle de formigas cortadeiras em áreas degradadas 
significa qualidade ambiental e maior segurança, pois uma das características 
da homeopatia é a utilização de concentrações infinitesimais da matéria. Desta 
forma este trabalho busca apresentar o controle ecológico de formigas, que 
estavam em total desequilíbrio com o ambiente onde já se encontra em 
situação de degradação. Para isso, foi feita uma pesquisa de cunho 
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bibliográfico, na qual foram analisados diversos artigos sobre o tema e também 
procedeu-se à elaboração/aplicação em campo de preparado homeopático 
para formigas cortadeiras em áreas afetadas. Conclui-se que a homeopatia não 
extermina o organismo, mas o induz ao equilíbrio ambiental, alavancando os 
processos de reflorestamentos dessas áreas. 

Palavras chave: Controle de pragas, Revegetação, Áreas degradadas, 
Formigas cortadeiras, Homeopatia. 

 

DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO DAS 

ALMAS E PROPOSTAS DE MELHORIAS 

Autores: 

Leonardo Silva Miranda de Oliveira 
leosilva.oliveira@gmail.com 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

O objetivo desta pesquisa é efetuar um diagnóstico da degradação da 
qualidade da água do córrego das Almas, e propor algum tratamento ou 
medidas mitigatórias que possam ajudar na melhoria da qualidade da água 
deste córrego. Foi realizado também a análise dos dois olhos d’água que 
formam esse córrego, um fica situado na localidade denominada Gago, e o 
outro olho d’água fica situado na localidade denominada Morro do Vicente, 
podendo assim termos um dimensionamento melhor do quanto a área 
contaminada aumenta de acordo com a ocupação urbana. Para efetuar esse 
diagnóstico, serão analisados os seguintes parâmetros: PH, oxigênio 
dissolvido, coliformes totais, turbidez, DBO e metais pesados (Pb, Zn, Cr, Cd, 
Cu e As). A importância deste trabalho se fundamenta no fato desse córrego 
apresentar características semelhantes a inúmeros rios de pequeno porte das 
cidades interioranas de Minas Gerais, os quais atravessam comunidades rurais 
e urbanas e sofrem com a ação antrópica. 

Palavras chave: Degradação, Esgoto Sanitário, Parâmetros de análises. 

 

DESCOBRINDO OS PAINÉIS ACM: FLEXIBILIDADE, ESTÉTICA 

E DURABILIDADE 

Autores: 
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Amarildo dos Santos 
amarildodossantos2011@hotmail.com 

Antônio Carlos Vieira 
acv1000@viareal.com.br 

Julia Castro Mendes 
jcmendes.eng@gmail.com 

Os painéis ACM (Painéis Compostos de Alumínio) são formados por duas 
chapas lisas de alumínio unidas por um núcleo de polietileno, utilizados em 
revestimento de fachadas, coberturas e marquises. Os painéis conferem às 
fachadas aspectos sofisticados, estética e maior durabilidade. A proposta deste 
trabalho é educar profissionais da engenharia civil quanto ao uso dos painéis 
ACM: compreender o produto, suas vantagens e limitações, avaliando sua 
empregabilidade na construção civil. A metodologia utiliza pesquisa descritiva e 
de campo, acompanhamento in loco da preparação para instalação, 
levantamento fotográfico e entrevistas com profissionais do ramo. Diante das 
informações técnicas, econômicas e operacionais desses painéis, são 
perceptíveis suas vantagens em relação aos tipos de revestimento existentes 
no mercado. Assim, busca-se demonstrar a viabilidade dos painéis ACM como 
revestimento externo para edificações. 

Palavras chave: Painéis ACM, Fachadas, Viabilidade Técnico-econômica. 

 

DISPOSITIVO DE INTERTRAVAMENTO A BAIXO CUSTO PARA 

ATENDIMENTO À NR12 

Autores: 

Eduardo Frederico Luiz Pereira 
eduardofredericolp@gmail.com 

Franklin Magson Vitorino 
fm.vitorino2006@yahoo.com.br 

Humberto dos Santos Neto 
humbertocng@hotmail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

A NR12, que trata da segurança em máquinas e equipamentos, determina a 
adoção de medidas de proteção coletiva à equipamentos com partes móveis. 
Sendo assim, este trabalho objetiva o desenvolvimento de um dispositivo de 
intertravamento de baixo custo, como proteção coletiva ao acesso de zonas de 
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risco. O alto custo de componentes destinados ao atendimento à NR12 pode 
postergar pequenas empresas na adequação das condições exigidas pela 
norma. Sendo assim, serão consultados trabalhos publicados na área e 
manuais técnicos para o desenvolvimento de um protótipo experimental para 
análise quantitativa com relação às exigências da NR12. Espera-se que o 
trabalho possa contribuir com a proposta de um sistema de intertravamento a 
baixo custo para garantir a segurança de pessoas em equipamentos ainda não 
adequados devido ao elevado custo de aquisição dos componentes. A adoção 
das medidas preventivas determinadas pela NR12 representa um investimento 
em prol de um ambiente de trabalho mais seguro. 

Palavras chave: Segurança, Controle, Acesso. 

 

DISPOSITIVO POKA-YOKE 

Autores: 

Aline Maria Borges 
aline_borges2007@yahoo.com.br 

Marcos Vinícius Ribeiro 
marcosviniciusribeiro11@gmail.com 

Rafael Paixão Vieira 
rafaelpaixaovieira@gmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

Poka-yoke é um dispositivo à prova de erros destinado a evitar a ocorrência de 
defeitos em processos de fabricação e(ou) na utilização de produtos, com 
vistas à melhoria contínua dos processos. Anteriormente as inspeções eram 
realizadas por julgamento, inspeção informativa e inspeção na fonte. Com o 
passar do tempo e maior desenvolvimento das tecnologias para processos 
produtivos, o tipo de inspeção que se tornou mais popular é a inspeção na 
fonte. Tendo em vista que a inspeção na fonte evita que os erros sejam 
disseminados no decorrer da produção, por meio de uma revisão bibliográfica, 
este trabalho tem como objetivo apresentar as diferentes aplicações e 
vantagens do mecanismo Poka-yoke que possuem a missão de paralisar 
máquinas e processos quando se detectam anormalidades. Espera-se que a 
utilização deste mecanismo sempre destinados à ideia de previsão de erros, 
diminua os custos em uma linha de produção. 

Palavras chave: Melhoria Contínua de Processos, Zero Defeitos, Poka-Yoke. 
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DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA REGIÃO CENTRAL DO 

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ, MG 

Autores: 

Adriana da Silva Reis Turqueti 
adriana.silva.turqueti@gmail.com 

Kátia Cristina Dias 
katia-dias1@outlook.com 

Mariana Aparecida Vieira 
marianavieira0697@gmail.com 

Lucas Pereira Leão 
geolucasleao@gmail.com 

Períodos prolongados de chuvas e/ou chuvas excessivas em um curto intervalo 
de tempo, juntamente com o deficiente sistema de escoamento superficial 
presentes na maioria das cidades brasileiras podem gerar desastres naturais 
como alagamentos e problemas de saúde pública. Um sistema de drenagem 
eficiente, bem como o conhecimento pedológico e geomorfológico de uma 
região podem evitar estes desastres. Neste contexto, o presente trabalho tem 
como objetivo identificar as possíveis causas dos recorrentes alagamentos, no 
centro da cidade da Carandaí, MG. O estudo constatou que o solo da região é 
predominantemente argiloso, a região representa uma zona de baixada 
circundada por montanhas que direcionam todo escoamento para o centro da 
cidade, cuja a maioria de sua área encontra-se impermeabilizada. Conclui-se 
assim, que juntamente com o sistema de escoamento pluvial precário, a 
geomorfologia e a predominância de solos argilosos são as principais causas 
dos alagamentos na região. 

Palavras chave: Drenagem, Desastres Naturais, Alagamentos, Chuvas. 

 

DRENAGEM SUSTENTÁVEL 

Autores: 

Karina Márcia da Cruz Arruda 
karina_cruz19@yahoo.com.br 

Magno Barros de Arruda 
magnobarrosmg@gmail.com 

Wesley Gomes Pereira dos Santos 
wgpsantos54@gmail.com 
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Mariângela de Castro e Oliveira 
mariangelacastro08@yahoo.com.br 

O gerenciamento da drenagem urbana tem sido cada vez mais objeto de 
discussão, pois busca minimizar os prejuízos e os problemas de saúde pública 
gerados pelas enchentes e inundações, buscando, assim, um desenvolvimento 
urbano harmônico e sustentável. Essa pesquisa, de cunho bibliográfico, busca 
avaliar as premissas da drenagem sustentável que busca compensar os efeitos 
da urbanização, através da recuperação de corpos hídricos e o reequilíbrio do 
ciclo natural, fazendo com que a água seja reutilizada na própria área urbana e 
não transferida de uma região para outra, como no caso da drenagem clássica. 
Ressalta-se que para um gerenciamento adequado da drenagem urbana é 
indispensável, além do conhecimento e monitoramento da área, a participação 
e motivação da população envolvida. Constatou-se que esse sistema, embora 
de fácil implantação, ainda é pouco utilizado, pois é desconhecido da maioria 
das pessoas e que seu uso não solucionaria totalmente, mas diminuiria 
diversos transtornos. 

Palavras chave: Drenagem moderna, Urbanização, Sustentabilidade. 

 

DRYWALL E SUA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Elenice Amélia de Moura 
elenicemoura03@hotmail.com 

Leilane Maira Oliveira do Carmo 
leilane_maira@hotmail.com 

Roberto Lessa de Carvalho 
rolessa123@gmail.com 

O Drywall é uma forma de execução que pode substituir as tão convencionais 
alvenarias com tijolos cerâmicos, com utilização de placas de gesso 
combinadas a perfis de aço galvanizado e interligadas que mantém a 
sustentação do material garantindo alta resistência. O objetivo deste trabalho é 
conhecer as técnicas utilizadas na execução de vedações internas de uma 
edificação. É uma pesquisa bibliográfica onde foi possível ver a utilização 
dessa tecnologia na construção civil. Foram realizados estudos onde 
comprovamos as inúmeras vantagens, entre elas a praticidade de instalação, e 
limpeza. Ainda é possível fazer montagens e desmontagens no ambiente 
interno sem necessidade de demolir paredes podendo, ser desmontadas. 
Sendo assim este tipo de técnica substitui vedações internas, como paredes e 
forros, gerando redução no prazo final de uma obra, menores custos, baixo 
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desperdício de materiais, hoje mais utilizado devido á inúmeros benefícios 
proporcionados à construção interna de edificações. 

Palavras chave: Drywall, Vedações, Economia. 

 

EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO NA MICROESTRUTURA E 

MICRODUREZA DE UM SISTEMA DE REVESTIMENTO DE AÇO 

C-MN / INCONEL 625 

Autores: 

Alan Maxuel Gomes de Oliveira 
alan.oliveira@vstubos.com 

Daniel Teodoro de Moura 
daniel.moura@csn.com.br 

Roldão Roosevelt Urzedo de Queiroz 
roldaoqueiroz@hotmail.com 

A aplicação de C-Mn tubo de aço na indústria de petróleo e gás é bastante 
comum desde o início desta indústria. O desafio é superar a severidade da 
corrosão (H2S, CO2) presentes no petróleo e seus derivados. A solução 
tecnológica direta seria substituir o aço C-Mn por superligas à base de Ni e / ou 
aços inoxidáveis. Contudo, os custos elevados destes materiais tornariam 
impraticáveis vários projetos. Neste contexto, existem várias iniciativas para 
desenvolver revestimentos e / ou revestimentos, ou seja, revestimentos de 
aços C-Mn usando superligas e aços inoxidáveis. Neste trabalho, foi utilizada 
uma deposição de sobreposição de Inconel 625 na superfície de um aço C-Mn 
usando o processo a laser. Uma desvantagem da deposição a laser, como é 
para qualquer processo de fusão de deposição, é a formação da Zona 
Termicamente afetada. Diferentes rotas de tratamento térmico foram 
investigadas com o objetivo de eliminar a ZTA preservando as características 
originais do aço e do revestimento. 

Palavras chave: Revestimento, ZTA, Tratamentos Térmicos. 

 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CKMO DIFERENCIAL NAS 

ORGANIZAÇÕES  

Autores: 
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Isabela Teixeira Santos 
isabelacng@hotmail.com 

Kamilla de Sousa Ferreira Martins 
kamillaferreira0@hotmail.com 

Thiago Avelino da Silva 
thiagoavelino2000@gmail.com 

Alexsandro de Souza Oliveira 
asolnim@gmail.com 

Grande parte dos custos produtivos e de realização de serviços de uma 
organização advém do consumo de energia elétrica. Com base nisso, seu uso 
racional e consciente torna-se uma ferramenta viável do ponto de vista 
econômico, social e ambiental. Objetiva-se este trabalho bibliográfico, abordar 
as principais medidas para a otimização do uso de energia, trazendo ganhos 
em várias áreas, além de maior credibilidade junto à sociedade e o mercado. 
Portanto apresentar a relação entre produção e consumo associada à 
eficiência energética, para a implementação correta dos projetos em empresas 
de pequeno, médio e grande porte. Conclui-se que com a utilização 
responsável das medidas apresentadas, a organização se sobressai com a 
geração de benefícios, garantindo um equilíbrio entre o sistema de produção o 
consumo de energia. 

Palavras chave: Eficiência Energética, Otimização, Custos. 

 

ELABORAÇÃO DE UM PLANO DRENADO EM UMA 

MINERADORA LOCALIZADA NA REGIÃO DO ALTO 

PARAOPEBA 

Autores: 

Almir Hanniel Silva Aragão 
almir.aragao@ferrous.com.br 

Fernando Luiz Silva Ferreira 
nandoferreira@yahoo.com.br 

Lucas Pereira Leao 
geolucasleao@gmail.com 

O processo de extração de minério de ferro acarreta em extensas áreas de 
supressão vegetal, ocasionando perda da biodiversidade, a intensificação de 
processos erosivos, assoreamento de drenagens pluviais e carreamento de 
sedimentos para corpos d’água como rios e córregos. Diante destes fatos, este 
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trabalho tem o objetivo de apresentar as etapas de elaboração de um plano 
drenado dentro de uma mineradora, que consiste no estudo de drenagens 
pluviais de pilhas de rejeito/estéril, estradas e vias de acesso. Após estudo, são 
confeccionados diversos sumps (estruturas de contenção de sedimentos) em 
locais estratégicos que têm por finalidade receber toda a drenagem pluvial de 
uma determinada área. Posteriormente foi gerado um mapa localizando todos 
os sumps e as taxas de acumulação de sedimentos. De posse deste mapa, foi 
possível a identificação e o monitoramento das estruturas que mais necessitam 
de manutenção, como por exemplo a limpeza, que é fundamental para a 
eficiência do plano drenado. 

Palavras chave: Mineradora, Sump, Plano drenado, Drenagem, Sedimento. 

 

ELEMENTOS QUE LEVAM A UMA MOTIVAÇÃO SUSTENTÁVEL 

NO TRABALHO 

Autores: 

Filipe dos Passos Santos Silva 
fdfilipedasilva@gmail.com 

Glauber Geraldo Ângelo Silva Rodrigues 
glauber32rodrigues2013@gmail.com 

Scarlet Lorraine Inácio Lopes 
scaletlopes@yahoo.com.br 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

É perceptível que a motivação no ambiente de trabalho é um dos fatores 
responsáveis por indicadores de rotatividade (turnover), absenteísmo, 
desempenho, produtividade e qualidade. Por essa razão, existe, atualmente, 
uma grande preocupação por parte das empresas, em estudar e aplicar 
artifícios que podem levar o colaborador a um maior grau de motivação. 
Interpretando a motivação como algo intrínseco, isto é, que parte da pessoa, 
objetiva-se avaliar os fatores que levam a uma motivação no ambiente de 
trabalho, a fim de colocar a prova, a eficácia dos métodos mais utilizados. 
Através de revisão bibliográfica acerca do tema em livros e endereço 
eletrônico, espera-se sintetizar os elementos que conduzem a uma motivação 
sustentável no trabalho, uma vez que o colaborador se torna mais participativo 
e atencioso em suas atividades aumentando índices de qualidade de vida no 
trabalho e diminuindo índices de doenças psicossomáticas. 

Palavras chave: Artifícios, Intrínseco, Motivação, Trabalho. 
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EMPREENDEDORISMO 

Autores: 

Esther Cristina Gomes 
esthercriisgomes@gmail.com 

Taiana Cristina Braz 
atendimento@avavidros.com.br 

Antônio Roque Alves 
antonio.roque@fasar.com.br 

O empreendedorismo é a capacidade de idealizar e investir recursos e 
competências na criação de um novo produto e novo negócio. O objetivo do 
trabalho foi a elaboração e implementação de um plano de negócio de uma 
empresa de alimentação saudável em um Município de Minas Gerais. Foi 
feita uma descrição da empresa e suas características e análise do mercado 
consumidor, podendo assim elaborar um plano de marketing e financeiro para 
o empreendimento. O referencial teórico abordou temas ligados à alimentação 
e seu mercado, ao empreendedorismo na nutrição e ao plano de negócio. A 
pesquisa é de caráter qualitativo e modalidade exploratório-descritiva, tendo 
por método estudo de caso e por meio da aplicação de questionários em uma 
pesquisa de mercado. Concluindo-se que o estudo atingiu os objetivos 
esperados e a instalação do empreendimento proposto é viável diante dos 
resultados apresentados nas pesquisas de mercado e plano de negócio. 

Palavras chave: Empreendedorismo, Planejamento, Empresa. 

 

EMPRESA JÚNIOR: UMA EMPRESA DE OPORTUNIDADES 

Autores: 

Bruna de Almeida Oliveira 
brunex_almeida@hotmail.com 

Geralda Fátima de Souza Rodrigues 
aldafatimasouza@yahoo.com.br 

A empresa júnior foi fundada em 1967, por alunos acadêmicos que sentiram 
necessidade de desenvolver, pessoal e profissionalmente, o conhecimento 
prático das ferramentas utilizadas no mercado de trabalho. O objetivo deste 
trabalho é conscientizar os alunos da Fasar a reimplantar a empresa júnior 
como forma de aplicar os conhecimentos aprendidos em sala de aula a fim de 
reduzirem a margem de erro quando estiverem responsáveis por qualquer 
departamento nas organizações. O método utilizado é o de revisão bibliográfica 
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e este estudo se justifica na medida em que conscientiza sobre a importância 
de se ter uma empresa júnior nesta unidade de ensino. Pode-se, então, dizer 
que com esse ensinamento prático com, as dificuldades dos egressos serão 
minimizados e os alunos estarão melhor preparados para a área de atuação. 

Palavras chave: Empresa, Júnior, Atuação. 

 

ENGENHARIA DAS EMBALAGENS DO LEITE 

Autores: 

Diego Edson de Paula 
diegoedsondp@gmail.com 

Higor Luciano Nogueira Pinto 
higornogueira37@yahoo.com.br 

Marlon Stefano Soares Alves 
marlonss.alves@hotmail.com 

Renata Giacomin Menezes 
renatinhagiacomin@gmail.com 

A embalagem é um recipiente ou envoltura que armazena produtos 
temporariamente, facilitando o controle dos mesmos individualmente ou 
agrupando unidades, tendo como principal função protegê-los e estender o 
prazo de vida, viabilizando sua distribuição, identificação e consumo.   Diante 
disso, por meio da pesquisa bibliográfica descritiva, este trabalho tem como 
objetivo demonstrar os fatores relacionados às mudanças de embalagem do 
leite, bem como o entendimento das consequências dessas 
mudanças. Justifica-se a escolha do tema devido a relevância do entendimento 
dessas mudanças, que, devidamente aplicadas, geram benefícios tanto para 
empresas quanto para clientes através da diminuição de custos de produção e 
transporte, eficiência logística, maior segurança, eficiência e tempo de vida do 
produto. 

Palavras chave: Embalagem de produto, Consumo, Diminuição de custos, 
Eficiência logística. 
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ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 

Autores: 

Luander Lana Ferreira 
luander.lana@fasar.com.br 

Luciano Batista Silva 
luciano_9211@hotmail.com 

Robson Rafael Pereira 
robsonnnfaelll1444@hotmail.com 

Roldão Roosevelt Urzedo de Queiroz 
roldaoqueiroz@bol.com.br; roldaoqueiroz@hotmail.com 

A qualidade dos materiais para uso na indústria, de forma geral requer métodos 
de controle que atestam está qualidade. A revolução global trouxe inúmeros 
benefícios para a sociedade e como consequência isso gerou para o setor 
industrial uma corrida por menores custos e maior qualidade. Desta forma, 
surge a pergunta; Como garantir a qualidade requerida para estes materiais? 
Através de artigos e outras publicações fica evidente que uma forma de 
garantir boa qualidade é através do uso de ensaios não destrutivo. Estes 
ensaios permitem atestar com um grau de certeza elevado a qualidade dos 
materiais para que possa ser aplicada nos diversos setores industriais. De 
acordo com a análise feita pode se apurar que todo esse elevado grau de 
tecnologia foi desenvolvido e aplicado para um fim comum, que é assegurar e 
proteger a vida daqueles que dependem de alguma forma do bom 
funcionamento das maquinas industriais. 

Palavras chave: Não Destrutivos, Qualidade, Segurança. 

 

ESCORIA DE ALTO FORNO, PRODUÇÃO E SUA UTILIZAÇÃO 

Autores: 

Bruno Lobo Matias 
lobomatias@uol.com.br 

Richard Vincentis Saião Santos 
richardsantos06@hotmail.com 

Sérgio Rodrigues das Dores 
sergiorodrigues_op@yahoo.com.br 
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Ernane Marcio de Castro Martins 
marcioernane@hotmail.com 

A produção da escória de alto forno é gerada através do processo da operação 
de alto forno, com o objetivo de realizar a redução de óxidos contidos nos 
minerais de ferro, adquirindo o ferro gusa, assim separam as impurezas que os 
acompanham, formando então a escória de alto forno. A tentativa de dar 
viabilidade às escórias produzidas por alto fornos a carvão vegetal tem 
motivado cada vez mais estudos, visando diminuir o impacto ambiental 
provocado pelo acúmulo destes resíduos, através do desenvolvimento de 
aplicações apropriadas a estas. O objetivo é avaliar como um produto 
secundário pode ser utilizado em diferentes setores. Cerca de 30% de sua 
composição é para indústria de pavimentação em estradas, através do cimento 
Portland, tornando um produto rentável. Esse subproduto do ferro gusa 
desperta o interesse das indústrias, pois vai além da sustentabilidade 
ambiental, pois é gerado de um produto residual secundário, em vez de um 
material de fonte primaria e sendo bem lucrativo. 

Palavras chave: Escoria, Produção, Utilização. 

 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA 

Autores: 

Aline da Silva Landim 
alinedasilvalandim@yahoo.com.br 

Ivan Eustáquio Pereira 
ivan.e.p@hotmail.com 

Márcio Iago Pinto 
iago.galo95@hotmail.com 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

Devido as obras em grandes centros urbanos, há necessidade de grandes 
fundações para receber as cargas das mesmas, um dos métodos de execução 
mais utilizados atualmente é o estaqueamento pelo método de estaca hélice. 
Com à necessidade de construções em áreas densamente ocupadas este 
método possui vantagens frente às demais soluções existentes, devido ao seu 
baixo grau de vibrações e ruídos, esse método de execução permite uma maior 
agilidade na conclusão do estaqueamento, tendo como principal característica 
o monitoramento eletrônico, que controla a profundidade, velocidade do trado e 
consumo de concreto. O objetivo desse trabalho é demonstrar os benefícios 
das estacas tipo hélice através de revisões bibliográficas e de acordo com 



XI Simpósio de Iniciação Científica – 12, 13, 14 e 15 de setembro de 2017 / 
FASAR  

117 

necessidade e o uso em cada situação. Conclui-se que, para determinadas 
condições de trabalho a utilização da estaca hélice continua possui vantagens 
frente as demais, como baixo grau de ruídos e vibrações além da elevada 
produtividade no processo executivo. 

Palavras chave: Engenharia, Metodologia, Aplicação. 

 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES OLEOSOS E 

SEPARADORES DE ÁGUA E ÓLEO 

Autores: 

Caio Henrique de Moura Andrade 
CAIO-ANDR@HOTMAIL.COM 

David Junio Oliveira Paula 
david.oliver20@hotmail.com 

Diego Roberto Sousa Lima 
diegosousalima@hotmail.com 

Para reduzir o impacto, evitar a contaminação causada pela indústria nos 
recursos hídricos e cumprir a legislação utiliza-se a ETEO (Estação de 
tratamento de efluentes oleosos e a SAO (Separador de água e óleo). Tais 
sistemas constituem em uma caixa separadora que usa a coalescência, para 
reduzir a velocidade do óleo, enquanto a água (mais densa) é sugada para 
uma área separada. Assim todo o óleo permanece na primeira etapa do 
processo por conta da gravidade, enquanto a água passa para o segundo 
compartimento, direcionada a ETEO. Já na ETEO o processo realiza o 
tratamento do efluente para o descarte ou reutilização. Perante o exposto, 
justifica-se a importância deste trabalho, uma vez que o principal objetivo é 
apresentar os detalhes técnicos do processo e as vantagens de utilização. 
Como resultado espera-se concluir por sua viabilidade os ganhos ambientais e 
financeiros proporcionados pelo sistema. Em meio aos problemas ambientais 
atuais, esse é um processo que merece ser investido. 

Palavras chave: Tratamento de Efluentes Oleosos, Recursos Hídricos, SAO. 

 

ESTOQUES E ALMOXARIFADO 

Autores: 
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Bruno Alberto de Castro Rosa 
bruno.alber@yahoo.com.br 

Marcelo da Costa Santos 
marcelo.santos1@gerdau.com.br 

Paulo Marcos Martins de Paiva 
autentikpaiva@gmail.com 

Roldão Roosevelt Urzedo de Queiroz 
roldaoqueiroz@bol.com.br; roldaoqueiroz@hotmail.com 

A administração de estoque e almoxarifados tem ganhado destaque na 
atualidade, por ser de grande importância para sobrevivência de empresas e 
organizações no mercado. Os custos de manutenção e armazenamento 
representam custos significativos dentro das empresas, daí a necessidade de 
seu controle. O objetivo desse estudo então é analisar as perspectivas do 
Engenheiro de Produção acerca da administração e redução de custos com 
estoques e almoxarifados no âmbito de empresas. A metodologia utilizada foi o 
estudo de caso, a fim de pautar o estudo em dados reais, ou seja, dados mais 
empíricos acerca do tema. Os resultados obtidos demonstraram que a redução 
de custos, assim como o beneficiamento no âmbito advém quando há um 
planejamento conciso e mais preciso acerca de um processo. A análise e 
mensuração acerca de materiais no contexto dos almoxarifados é 
indispensável, uma vez que orienta e fomenta a melhor estratégia de gestão 
concernente ao processo de alocação de materiais. 

Palavras chave: Controle, Redução, Custos, Almoxarifados, Engenheiro de 
Produção. 

 

ESTUDO COMPARATIVO DE FIBRAS CONVENCIONAIS E 

RECICLADAS NO CONCRETO 

Autores: 

Cleidiane Cristina Ribeiro Ferreira 
cleidiane_mg@hotmail.com 

Diego Dela Savia Silva 
dela_savia@hotmail.com 

Julia Castro Mendes 
jcmendes.eng@gmail.com 

O concreto é um dos materiais mais utilizados no mundo, então por que não o 
utilizar para reaproveitar os milhares de garrafas PET e pneus que são 
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descartados diariamente? A reciclagem de resíduos representa um grande 
benefício econômico e ecológico, proporcionando o aumento da vida útil de 
aterros sanitários e a diminuição da poluição de locais públicos. Assim, o 
presente estudo tem por objetivo estudar a incorporação de fibras recicladas 
em concretos estruturais e testar sua contribuição nas propriedades mecânicas 
da matriz, como compressão, tração e flexão. Serão comparadas fibras 
recicladas de garrafa PET e pneus, fibras metálicas e poliméricas 
convencionais. Inicialmente os resíduos serão coletados e beneficiados. As 
fibras serão adicionadas aos concretos conforme indicação da literatura e suas 
resistências, comparadas. Dessa forma, busca-se demonstrar alternativas 
capazes de suprir as necessidades do setor da construção civil em conjunto 
com o desenvolvimento sustentável. 

Palavras chave: Resíduo de Garrafas PET, Resíduo de pneus, Fibras de 
concreto, Resistência Mecânica. 

 

ESTUDO COMPARATIVO DOS CUSTOS E VIABILIDADE NO 

USO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO 

Autores: 

Caroline Poliane Andrade 
carolinepolianeandrade@yahoo.com.br 

Katiane Fatima Baeta 
katiane_fatima@yahoo.com 

Richard Wender Silva Pedrosa 
wender-richard@hotmail.com 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

A necessidade de desenvolver produtos cada vez mais sustentáveis, práticos e 
econômicos faz com que as empresas busquem desenvolver novas 
tecnologias. Com isso a construção civil tem se beneficiado com a chegada de 
materiais que trazem o aumento de produtividade e redução dos custos e 
desperdícios. Dentre essas tecnologias se destacam as Argamassas 
Poliméricas, classe de produto que substitui a utilização da argamassa 
convencional/cimentícia no assentamento de alvenaria. Em vista disso, este 
trabalho trará uma comparação de produtividade e custos unitários baseados 
na Tabela de Composição de Preços para Orçamentos (TCPO), para 
alvenarias de vedação construídas no modo convencional e com uso da 
Argamassa Polimérica buscando elucidar as principais vantagens e ganhos da 
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substituição das argamassas convencionais por essa nova tecnologia na área 
de assentamentos. 

Palavras chave: Argamassa convencional, Argamassa polimérica, Alvenaria 
de vedação, Custo-benefício. 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A ARGAMASSA 

TERMOACÚSTICA E A ARGAMASSA CONVENCIONAL 

Autores: 

Gilliard de Souza Diniz 
gilliarddiniz@hotmail.com 

Hilton César Mendes 
hcmends@yahoo.com.br 

Juliano Soares Vieira 
juliano.svieira@hotmail.com 

Danilo Luiz Santana Mapa 
danilomapa@gmail.com 

O controle termoacústico é um fator relevante em projetos da construção civil. 
A argamassa termoacústica estabelece uma barreira para passagem do calor e 
som e pode ser utilizada na construção civil como uma solução eficiente e 
inovadora na substituição do reboco convencional em paredes de edificações 
residenciais e comerciais já que a argamassa convencional não traz um 
resultado satisfatório. O presente trabalho tem como objetivo realizar um 
estudo comparativo entre a argamassa convencional e a argamassa 
termoacústica em termos de eficiência energética e custo através de pesquisa 
bibliográfica em literatura técnica. Espera-se com o trabalho conhecer os 
benefícios da argamassa termoacústica uma vez que o uso de isolamentos 
termoacústicos contribuem na redução do consumo energético e na redução 
das espessuras de paredes e tetos de concreto. 

Palavras chave: Construção civil, Argamassa Termoacústica, Isolamento 
térmico, Isolamento acústico, Eficiência energética. 

 

ESTUDO DA PERDA DE MASSA EM AÇO ESTRUTURAL POR 

MEIO DA CORROSÃO 

Autores: 
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Erik Junior Lisboa Machado 
erikjrmachado@gmail.com 

Taís Aparecida Chaves Henriques 
thenriques1997@gmail.com 

Wanderley José de Resende Pereira Júnior 
juniorresende94@gmail.com 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

A corrosão metálica é a transformação de um material ou liga metálica pela sua 
interação química ou eletroquímica num determinado meio de exposição. 
Quase sempre, a corrosão metálica está associada à exposição do metal num 
meio no qual existe a presença de moléculas de água, juntamente com gás 
oxigênio ou íons de hidrogênio, num meio condutor. Os prejuízos decorrentes 
da corrosão atingem o mundo todo, incluídas as perdas de materiais, os lucros 
cessantes e o custo da prevenção. Propõem-se neste trabalho a caracterização 
de materiais metálicos para fins estruturais com finalidade de conhecer a sua 
resposta a meios corrosivos. Para isso serão realizados testes de perda de 
massa em soluções de Nacl simulando nevoa salina comum em regiões 
próximas os oceanos. Espera-se observar uma perda de massa acelerada 
desses materiais quando comparado com estruturas instaladas em regiões 
com ausência de Nacl, contudo busca-se quantificar essa taxa de perda de 
massa.  

Palavras chave: Corrosão, Perda de massa, Aço estrutural. 

 

ESTUDO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA ATRAVÉS DA ADIÇÃO 

DE FIBRAS DE AÇO EM CONCRETO 

Autores: 

Saulo Arlindo Cota 
saullocotta2009@yahoo.com.br 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

O concreto é constituído por cimento, água, agregado miúdo e agregado 
graúdo. O concreto é um dos materiais mais utilizado na construção civil devido 
a sua grande resistência à compressão e por possuir um baixo custo quando 
comparado a outras estruturas. O esforço de tração do concreto armado é 
suprida adicionando barras de aço com espaçamento e bitola pré-determinadas 
em projeto conforme a resistência desejada. Este trabalho tem como objetivo, 
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realizar um estudo comparativo através de análises laboratoriais. Será 
produzido três diferentes tipos de traços de concreto. O traço T1 é o traço 
referência, dosado para atingir uma resistência característica de 20 MPa sem 
nenhuma adição. O traço T2 e T3 serão dosados com diferentes percentuais 
de adição de fibras de aço. Espera-se através dos ensaios mecânicos um 
aumento dos traços T2 e T3 na resistência à tração por compressão diametral 
em relação ao traço referência.  

Palavras chave: Concreto, Resistência Mecânica, Fibras de aço. 

 

ESTUDO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE UMA 

EMPRESA DE TRANSPORTE 

Autores: 

Gabriel Corrêa Cardoso 
gabrielzeba@yahoo.com.br 

Sabrina da Rocha Castro 
nanirocha2008@yahoo.com.br 

Terezinha Inácia da Cunha 
teresaic78@hotmail.com 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

A gestão financeira é um fator crítico para o sucesso da empresa, bem como a 
redução nos custos empresariais são preocupações dos gestores, que 
atualmente procuram alternativas para o processo produtivo com custos mais 
baixos. A gestão financeira em uma empresa de transporte, necessita, como 
qualquer outra, de um sistema de controle gerencial para garantir a integridade 
das informações financeiras e alcançar o desempenho desejável. Assim, a 
presente pesquisa objetiva apresentar um estudo de viabilidade econômica 
para reduzir os custos operacionais de uma empresa de transporte. Como a 
pesquisa é um estudo de caso, a metodologia utilizada foi de entrevistas com o 
pessoal dos setores financeiro, administrativo e gerencial da empresa, por meio 
de um questionário semi estruturado e de aplicação de ferramentas gerenciais 
para as deficiências encontradas. Estudo iniciou em maio/2015 até 
novembro/2016.Os resultados foram satisfatórios, pois os objetivos foram 
alcançados. 

Palavras chave: Planejamento, Gestão Financeira, Viabilidade econômica. 
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ESTUDO DE UM SISTEMA DE MEDIÇÃO A LASER NA ANÁLISE 

DO COMPRIMENTO DE TARUGOS 

Autores: 

Alexandre Oliveira de Assis 
alexandreoliveiradeassis@gmail.com 

Gustavo Albuquerque de Moura Trindade 
gustavoalbuquerquetrindade@gmail.com 

Ubirajara Nunes Pinto Junior 
ubirajara.nunes@yahoo.com.br 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

A determinação do comprimento de tarugos é um parâmetro fundamental para 
a classificação e qualidade na entrega do produto para os clientes. Neste 
sentido, as técnicas de medição com o uso de laser vêm ganhando destaque 
no meio científico e industrial. O presente trabalho pretende ao comparar os 
comprimentos de tarugos que saem da linha de produção, mostrar alternativas 
para aumento da qualidade e produtividade, no qual os tarugos devem manter 
uma variação de comprimento no máximo de 5 a 10mm de acordo com a 
solicitação do cliente. Usou-se o método quantitativo no qual comparou-se o 
comprimento dos tarugos que eram fabricados antes e após a instalação do 
Sistema de Medição a Laser. Com base nas comparações realizadas após a 
instalação dos sensores, o mesmo apresentou uma eficácia de 90% nos 
comprimentos de tarugos tendo resultados próximo do esperado de variação 
de 5 a 10mm nos comprimentos preconizados pelos clientes. 

Palavras chave: Comprimento, Laser, Tarugo. 

 

ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS ADVERSOS CAUSADOS PELA 

DISPOSIÇÃO DE CONTAMINANTES EMERGENTES NO MEIO 

AMBIENTE 

Autores: 

Geisa de Viveiros Cruz 
geisa_lafa@hotmail.com; geisavcruz@gmail.com 

Jenifer de Oliveira Resende 
jeniferresende@yahoo.com.br 
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Natália Alves Lima 
natialves31@hotmail.com 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

Uma relevante quantidade de contaminantes emergentes tem sido utilizada de 
maneira crescente em todo o mundo. Contaminantes emergentes são 
compostos de fármacos, produtos de higiene pessoal, repelentes de insetos, 
protetores solares, hormônios, inseticidas, entre outros compostos químicos. 
Quando dispostos no meio ambiente podem comprometer a qualidade das 
águas de abastecimento, o solo e a biota aquática. O presente estudo justifica-
se pela importância de identificar os efeitos causados pela disposição destes 
compostos e tem como objetivo realizar um estudo sobre os impactos 
causados pelos mesmos. A metodologia utilizada para esse estudo é pesquisa 
bibliográfica, por meio da literatura sobre o assunto. Muitos contaminantes 
emergentes não possuem legislação que regulamente um limite de disposição 
no meio ambiente, sendo assim, estudos estão sendo realizados buscando 
conhecer seus efeitos no meio ambiente e no ser humano. 

Palavras chave: Contaminantes emergentes, Impactos, Efeitos, Legislação. 

 

EVIDENCIANDO A LEI DE FARADAY 

Autores: 

Ângelo Otávio Ferreira Coimbra 
angelo_otavio_@hotmail.com 

Jaderson Henrique Eugênio Vieira 
jaderson_eugenio@hotmail.com 

Otoniel Calçavara Delfino 
otoniel.betas@hotmail.com 

Ronaldo Asevedo Machado 
amronaldo@bol.com.br; ronaldoengseg@gmail.com 

A indução magnética é o fenômeno no qual um campo magnético variável 
produz, num condutor uma corrente elétrica induzida. A experiência de Faraday 
é fundamental para o estudo do Eletromagnetismo. O objetivo do trabalho é 
evidenciar a presença de corrente elétrica pela indução magnética. Por meio de 
um imã natural, um condutor e um multímetro busca-se aferir o quantitativo de 
corrente elétrica induzida fazendo a movimentação de uma bobina interna ao 
campo magnético natural. Serão levantados dados quantitativos de corrente 
em miliamperes para evidenciar a percepção de indução. Espera-se comprovar 
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através de um amperímetro a lei de Faraday de indução de corrente elétrica em 
um condutor. A partir do experimento pudemos comprovar a Lei de Faraday. 
Após colher resultados do experimento verificou-se que, quanto maior a taxa 
de variação do fluxo de indução magnético maior será a corrente induzida no 
circuito. Entretanto, dois imãs só induzirão correntes se estiverem repelindo-se 
mutuamente. 

Palavras chave: Indução, Campo Magnético, Corrente. 

EVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS  

Autores: 

Aryan Oliveira das Graças Marcenes 
aryanmarcenes72@gmail.com 

Franck Regis 
franck79.25@hotmail.com 

Udisley Mateus Nogueira da Silva 
udisleymateus@gamail.com 

Giovanni Chagas Egg 
giovanni_chagas@yahoo.com.br 

Estudantes de Engenharia Civil dos primeiros períodos associam a Topografia 
a aplicação de aparelhos e técnicas de geometria ultrapassados. Com isso há 
importância de apresentar os equipamentos mais modernos e usuais, bem 
como as evoluções tecnológicas associadas. Neste sentido, o objetivo do 
trabalho é apresentar a importância dos aparelhos utilizados atualmente, os 
cuidados e tipos de erros comuns ao manusear. Baseando-se em 
especificações técnicas dos fabricantes, será apresentado um estudo 
bibliográfico sobre uso e cuidados necessários. O estudo irá abranger os 
equipamentos em foco (Estação Total, Nível, Receptores GNSS), listando a 
aplicação, benefícios, a fim de compreender a importância do avanço 
tecnológico. Os resultados esperados permitirão que os futuros profissionais, 
estejam conscientizados do uso e cuidado com os equipamentos, aprimorando 
na elaboração e execução dos projetos, de maneira satisfatória e eficaz, bem 
como reconhecer a importância do avanço tecnológico. 

Palavras chave: Topografia, Manuseio, Tecnologia, Equipamentos. 

 

EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL  

Autores: 
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Euder André Souza Melo 
euderandre@yahoo.com.br 

Tiago José Costa Pereira 
tiago.alternativa@hotmail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

Os processos de manutenção são de suma importância para a 
operacionalidade das indústrias de médio e grande portes, mas, por muitas 
vezes, são menosprezados e até mesmo encarados como um “mal necessário” 
para se chegar aos resultados estratégicos traçados por estas empresas. 
Através de pesquisa bibliográfica o presente trabalho tem como objetivo 
abordar a evolução histórica da manutenção industrial no último século sob a 
justificativa de que ela é um fator determinante na gestão de custos e volume 
de produção das empresas modernas, portanto, precisa ser tratada com uma 
visão crítica e sistemática para a garantia da sua eficácia. Espera-se neste 
trabalho trazer informações científicas aos futuros engenheiros, 
independentemente se estarão atuando na área de gestão ou área técnica, 
sobre a necessidade de se ter uma adequada política de manutenção nas 
empresas onde atuarão para assim contribuírem com a estabilidade de seus 
processos e atingimento de suas metas. 

Palavras chave: Manutenção industrial, Manutenção preventiva, Manutenção 
preditiva, Manutenção corretiva. 

 

FACHADA VENTILADA 

Autores: 

Diógenes Ruan de Oliveira 
diogenesoliveiraruan@yahoo.com.br 

Matheus Henrique Barbosa Simões 
matheus.hbs77@hotmail.com 

Wallace Winston Oliveira 
woliveira_88@hotmail.com 

Antônio Roque Alves 
antonio.roque@fasar.com.br 

A fachada ventilada é uma forma inovadora para o acabamento externo de 
grandes edifícios, trazendo isolamento térmico através da ventilação que 
acontece entre o revestimento e o corpo principal do edifício. Esse método 
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construtivo traz, também, muito mais segurança às construções. Sua instalação 
é feita utilizando materiais específicos, como, cantoneiras, parafusos e 
suportes, galvanizados e inoxidáveis, que servem de apoio para os painéis 
cerâmicos. O objetivo deste trabalho é apresentar através de pesquisas 
bibliográficas, as vantagens da utilização das fachadas ventiladas e 
comparação dos custos de execução comparados com revestimentos 
tradicionais. Conclui-se que as fachadas ventiladas trazem grandes benefícios 
às edificações como conforto térmico, segurança, estética bem atrativa e 
moderna, entre outros. 

Palavras chave: Fachada ventilada, Conforto térmico, Segurança, Estética. 

FMEA - ANÁLISE DO TIPO E EFEITO DE FALHA 

Autores: 

Bruna Mara Fernandes Moreira 
brunna.fernandes51@hotmail.com 

Charles Augusto de Souza Vieira 
charles_augustovieira@hotmail.com 

Luiz Gustavo Santos Augusto 
lgsaugusto@gmail.com 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

A metodologia de Análise do Tipo e Efeito de Falha, conhecida como FMEA 
(Failure Mode and Effect Analysis), é uma ferramenta que busca, em princípio, 
evitar, por meio da análise das falhas potenciais e propostas de ações de 
melhoria, que ocorram falhas no projeto do produto ou do processo. O presente 
trabalho foi elaborado com o objetivo de analisar e evitar falhas do processo, 
tendo como base as não conformidades do produto com as especificações do 
projeto. Concluiu-se que, após a implantação da ferramenta, o número de 
falhas foi reduzido consideravelmente, melhorando o processo produtivo e 
aumentando a eficácia dos processos. De acordo com Campos (1999), o 
gerenciamento da qualidade visa melhorar de modo contínuo o desempenho 
organizacional, possibilitando alcançar vantagens competitivas e auxiliando na 
sobrevivência das empresas. Essa forma de gestão envolve diversas etapas, 
desde o planejamento até o controle de maquinário e de toda cadeia produtiva. 

Palavras chave: Confiabilidade, Qualidade de processo, Melhoria contínua. 
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FRAMEWORKS DE TI E SUA IMPORTÂNCIA PARA AS 

ORGANIZAÇÕES 

Autores: 

Lucas Belem de Melo 
lucas.belem@hotmail.com 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

A integração de recursos tecnológicos com diversas funções da organização é 
cada vez mais frequente. Este fato torna complexa a tarefa de gerir todos os 
setores da empresa, especialmente para os profissionais da Tecnologia da 
Informação (TI). Neste sentido, este estudo buscará responder a seguinte 
questão norteadora: Como a organização lida com a complexidade de se 
administrar a TI? A justificativa se dá, pois, a utilização de frameworks de TI, 
como ITIL e CoBIT, facilita a gestão da TI, logo a reflexão do tema mostra-se 
relevante. O objetivo principal é investigar quais os impactos do emprego de 
frameworks de TI no ambiente organizacional. Como metodologia optou-se 
pela pesquisa qualitativa. Como instrumentos de coleta de dados adotou-se a 
revisão da literatura. Para a análise de dados adotou-se a comparação dos 
achados. Como resultado pretende-se apresentar os motivos levam à utilização 
de frameworks de TI e qual a influência desses na organização. 

Palavras chave: Frameworks, ITIL, CoBIT, Gestão de Tecnologia. 

 

FRATURAMENTO HIDRÁULICO: OPORTUNIDADE OU PERIGO 

AMBIENTAL? 

Autores: 

Daiara Pereira Reis 
reisdaiara@gmail.com 

Kelly de Oliveira Gonçalves 
oliveira.keelly@gmail.com 

Tuiane Ligia Lobo Gonçalves 
tuianeligia@hotmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 
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O avanço tecnológico ocorrido no mundo vem exigindo cada vez mais a 
utilização de combustíveis fósseis, os quais durante o seu processo de retirada, 
causam inúmeros impactos ao meio ambiente. Neste contexto, o faturamento 
hidráulico surge como uma técnica que realiza perfurações e a extração de gás 
xisto. Esta técnica se diferencia da perfuração convencional pois consegue 
acessar as rochas sedimentares no subsolo e, com isso, explorar reservatórios 
que antes eram impossíveis de serem atingidos. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho é apresentar as principais etapas deste processo, bem como os 
impactos deste método de exploração. A metodologia utilizada foi a consulta a 
vários artigos científicos e a leitura de periódicos. Os resultados demonstram 
que a técnica supramencionada, que tem sido muito utilizada nos EUA, deve 
ser discutida pois apesar de proporcionar a exploração de combustíveis em 
locais remotos, ela apresenta também um grande potencial poluidor que deve 
ser considerado. 

Palavras chave: Fracking, Faturamento Hidráulico, Gás de Xisto, Energia, 
Contaminação. 

 

FUNÇÕES DO ESTRIBO 

Autores: 

Bernardo Coutinho Moreira Luis 
bernardoluis96@gmail.com 

Clayton Francisco de Jesus Maia 
claytonfjm@yahoo.com.br 

Thiago João Gonçalves 
thiagojoao_tj@hotmail.com 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

Atualmente, há uma preocupação cada vez mais acentuada com a segurança e 
o conforto nas etapas de uma obra civil. Como consequência, a indústria vem 
criando novos produtos, novos equipamentos e novas técnicas para esse setor. 
Para que esta tendência não resulte em uma redução de qualidade, é 
imprescindível que estas técnicas sejam avaliadas e testadas antes de suas 
implementações. Dentro desta perspectiva, este projeto tem como objetivo o 
estudo do comportamento de um componente fundamental na armação das 
estruturas: os estribos são elementos produzidos de aço, utilizados pala ligar 
transversalmente armaduras com fios nervurados principalmente para a 
produção de vigas e pilares. A metodologia do trabalho é baseada em revisões 
de literatura e em projeto experimental. Espera-se com este trabalho mostrar a 
importância deste elemento e seu benefício para a segurança das edificações. 
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Palavras chave: Estribo, Armadura, Vigas, Pilares, Segurança. 

 

GERENCIAMENTO DE ROTINA 

Autores: 

Aline de Viveiros Paula 
alineviveiros@yahoo.com.br 

Luan Vinicius Cunha de Almeida 
luanvinicius11@yahoo.com.br 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

O gerenciamento da rotina é uma ferramenta que implica em verificações 
diárias na execução das tarefas dentro da organização, contribuindo para a 
manutenção dos resultados da empresa. Desta forma, objetiva-se mostrar a 
eficácia da ferramenta ao proporcionar um maior controle na execução, 
resoluções e tomadas de decisão em atividades de rotina. Para tanto, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica em bases disponíveis eletronicamente em 
português sobre o tema em questão, além de observações empíricas em uma 
empresa certificada pela ISO9001: 2000. Observou - se melhorias na 
comunicação, bem como, maior integração entre as equipes no envolvimento 
corporativo. Conclui-se que a ferramenta é de fácil utilização e pode ser 
disseminada a todos os níveis hierárquicos devido à clareza das informações e 
acompanhamento contínuo das ações relacionadas à meta da instituição. 

Palavras chave: Gerenciamento, Rotina, Resoluções. 

 

GESTÃO DE RISCOS: PLANO DE TRABALHO PARA 

EXECUÇÃO DE SOLDA EM MINERADORA 

Autores: 

Adilson Vidigal Bertolino Junior 
adilsonvidigal_vidigal@hotmail.com 

Deyse de Brito Marthe Bertolino 
deysemarthe@yahoo.com.br 
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A falta de conhecimento e de orientação sobre riscos inerentes às atividades 
de solda em montagens industriais podem resultar em acidentes ou doenças. 
Para atender essa demanda foi desenvolvido um plano de trabalho, para uma 
mineradora da região, a fim de reduzir ou neutralizar os riscos envolvidos na 
execução de solda em montagens de estruturas e tubulações. Uma gestão de 
riscos e preocupação com os colaboradores foi iniciada a partir da admissão, 
ministrando além de treinamentos legalmente exigidos, treinamentos também 
sobre o fator comportamental. Mediante consulta a procedimentos internos de 
segurança e normas regulamentadoras foram analisados postos de trabalho, 
modo de execução, EPI’s utilizados e, quando necessário, foram feitas 
adequações para atender a melhor execução da tarefa. As atividades foram 
realizadas de forma segura, sem acidentes ou lesões o que levou ao 
reconhecimento da eficácia do estudo na área de trabalho a quente pela 
mineradora. 

Palavras chave: Solda, Plano de trabalho, Segurança do trabalho, Trabalho a 
quente. 

GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NA REDUÇÃO DE 

ACIDENTES DE TRABALHO 

Autores: 

Emília Luiza Matosinhos Andrade 
emiliaandrade3012@gmail.com 

Hugo Henrique dos Santos Silva 
hugohenrique274@gmail.com 

Wellington Gilberto Coelho Vieira 
wellingtonvieira561@gmail.com 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

A alta taxa de acidentes registrada anualmente expõe as empresas a elevados 
custos. Devido a este índice, procura-se um programa para se atingir a 
excelência na área de segurança no trabalho, tendo como enfoque o programa 
de comportamento seguro. Por meio de uma pesquisa bibliográfica em artigos 
científicos e livros, este trabalho tem por objetivo apresentar as vantagens de 
implementação da Gestão de Saúde e Segurança, afim de se reduzir o impacto 
que os acidentes causam na empresa. Foi possível constatar que com um 
eficiente Sistema de Gestão, pode se alcançar vários benefícios, dentre os 
quais destaca-se a redução na quebra de produção e consequentemente a 
queda dos custos para a empresa. Este projeto desenvolve a consciência 
coletiva sobre a integridade física dos trabalhadores e propõe uma melhoria 
contínua no ambiente do trabalho. 
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Palavras chave: Gestão, Segurança do trabalho, Gestão de Segurança. 

 

GUIA DE SELEÇÃO DE REDES INDUSTRIAIS  

Autores: 

Crislaine Camila da Silva Ribeiro 
ribeirocrislaine27@yahoo.com 

Édison Francisco da Costa 
efranciscocosta@hotmail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

Atualmente, as indústrias trabalham para produzir mais e com maior qualidade 
em relação aos seus concorrentes. Alternativas tecnológicas como redes de 
comunicação industriais são aplicadas para obter eficiência e a conectividade 
total de dispositivos e máquinas. O objetivo deste trabalho é criar um guia para 
auxiliar no projeto e especificação de um protocolo de comunicação industrial 
considerando eficiência, custo e benefício. O trabalho justifica-se por relacionar 
todos os aspectos relevantes durante o processo de especificação de um 
protocolo de rede industrial e sintetizá-los em um guia de especificação simples 
e direto. Para tal será elaborada uma revisão bibliográfica com base em 
trabalhos publicados na área, normas e materiais disponibilizados por 
fabricantes do setor. Espera-se que o trabalho contribua na garantia da correta 
especificação em projetos de sistemas automatizados. O trabalho estará 
abordando os principais protocolos de comunicação industrial. 

Palavras chave: Protocolo, Rede, Comunicação, Industrial. 

 

IMPACTOS DE UM CONTROLE DE ABASTECIMENTOS NOS 

CUSTOS DE UMA MINERADORA 

Autores: 

Beatriz Fonseca Guimaraes 
biaa_fg@yahoo.com.br 

Nickolas Oliveira Resende 
nickolas.resendee@gmail.com 
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Rafael Batista Diniz de Paula 
rafael_batista1990@hotmail.com 

Roberto Lessa de Carvalho 
rolessa123@gmail.com 

Em uma mineradora o transporte representa a maior porcentagem do custo de 
produção. Reduzir custos e otimizar a logística de transporte é uma 
necessidade para as empresas deste setor. Este trabalho tem como objetivo 
avaliar os resultados da implantação de um sistema online de gerenciamento 
de abastecimentos em uma mineradora do Quadrilátero Ferrífero. Foi realizada 
uma pesquisa de campo, baseada em um estudo de caso em uma empresa da 
região, onde foi implementado esse sistema. Coletou-se dados anteriores e 
posteriores à sua implantação, sendo estes analisados e submetidos a diversas 
ferramentas estatísticas, gerando gráficos demonstrando os resultados obtidos. 
Após análise detalhada dos resultados, pode-se verificar que a implantação do 
sistema gerou um ganho significativo reduzindo, principalmente, as filas no 
abastecimento e a quantidade de paradas para abastecimento, proporcionando 
uma economia significativa nos custos de transporte da empresa. 

Palavras chave: Otimização, Custos, Filas, Abastecimento, Resultados. 

 

IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA 5S NO BATALHÃO DE 

BOMBEIROS DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 

Autores: 

Francyne Paula Vieira 
francynevieira@yahoo.com.br 

Marcela Resende Vieira 
marcela.mrtv@yahoo.com.br 

Heráclito Alexandre dos Santos 
had.santos@oi.com.br 

O programa 5S, é considerado o passo inicial para a implantação de 
programas de qualidade nas instituições. Foi desenvolvido nas empresas do 
Japão sendo utilizado pelas organizações como ferramenta para disciplinar e 
atingir melhorias rumo à qualidade total. O objetivo deste trabalho é implantar o 
conceito do 5S no 2º batalhão dos bombeiros em Conselheiro Lafaiete. 
Justifica-se a implantação do programa, pois pretende através dele, ajudar os 
envolvidos a otimizar as atividades, mantendo os ambientes limpos, 
organizados, melhorando o ambiente de trabalho e o bem estar bem como ao 
atendimento da comunidade. A metodologia consiste em realizar visitas ao 
batalhão, treinar os envolvidos, orientá-los quanto às práticas do programa, 
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estabelecendo prazos e definindo responsáveis para a implantação e 
manutenção do programa. Espera-se ao final contribuir diagnosticando os 
problemas que envolvem a implantação e elaboração de sugestões para a 
melhoria e apoio ao programa da qualidade total. 

Palavras chave: Gestão, Organização, Disciplina. 

 

IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS CRÍTICOS DE SEGURANÇA 

NAS EMPRESAS 

Autores: 

Adriana Lage de Carvalho 
adriana_carvalho9@hotmail.com 

Aloisio Orlando Jaques 
aloisiooj@hotmail.com 

Julia Moreira Rioga 
juliarioga@hotmail.com 

Romulo Felício da Costa 
romulofeliciodacosta@gmail.com 

Processos críticos são riscos onde existem maior probabilidade de ocorrerem 
acidentes, gerando lesões incapacitantes e/ou fatalidades. Este estudo é 
relevante, pois está ligado diretamente ao bem-estar e a saúde dos 
trabalhadores que precisam de um ambiente de trabalho seguro, livre de 
quaisquer riscos à saúde e a integridade física. A implantação da gestão de 
processos críticos visa identificar e controlar os riscos nas empresas, tornando-
as referências quanto à segurança dos seus trabalhadores. O objetivo deste 
trabalho é apresentar os altos números de acidentes envolvendo riscos críticos 
e como eles podem ser controlados através da implantação dos processos 
críticos. A partir de uma revisão da literatura será efetuada a aplicação direta 
da gestão de processos críticos em uma empresa da região. Acredita-se que 
com tal implantação possa se evidenciar a redução de riscos críticos, 
reforçando a importância do foco na segurança dos colaboradores, sem que a 
empresa deixe de lucrar. 

Palavras chave: Processos Críticos, Segurança, Saúde, Acidentes. 
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IMPLANTAÇÃO DE UMA TERCEIRA FAIXA NO KM 593 DA BR 

040 

Autores: 

Alexsandro Natividade Lopes 
alexsandrocongonhas@gmail.com 

Giovanni Chagas Egg 
giovanni_chagas@yahoo.com.br 

Após sessenta anos de sua construção, o trecho da Rodovia BR 040 próximo 
ao antigo Viaduto Vila Rica entre os km 593 e 594 tem apresentado queda no 
nível de serviço devido ao crescimento do tráfego na região. Nesse sentido, o 
trabalho visa avaliar a condição da via no período atual bem como a 
possibilidade de implantação de uma 3ª faixa nesse trecho. O tema abordado 
influencia diretamente no cotidiano das pessoas que utilizam esse percurso, 
principalmente com relação a conforto e segurança da via. 
Para desenvolvimento do trabalho, será realizada a avaliação do trecho, 
através dos fundamentos baseados no padrão Norte Americano Highway 
Capacity Manual. Após a avaliação de critérios como o volume horário de 
veículos, queda de velocidade e nível de serviço, espera-se determinar a 
necessidade da implantação da 3ª faixa, visando melhorar o fluxo de veículos 
bem como o conforto e a segurança dos usuários da via. 

Palavras chave: Implantação, Nível de serviço, Tráfego. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE TELHADOS VERDES EM EDIFICAÇÕES 

URBANAS 

Autores: 

Guilherme de Almeida Oliveira 
guilherme.olivra@gmail.com 

Isabelle Bastos Silva 
isabellebastos@live.com 

Renan Brito Praxedes 
renabritopraxedes@gmail.com 

Marcela Assunção Faria 
maafaria@hotmail.com 
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De acordo com a ideia de sustentabilidade, que tem sido foco em todo o mundo 
e principalmente em debates da ONU, pode ser definida como a interação do 
ser humano com o mundo preservando o meio ambiente e o não 
comprometimento de recursos naturais. Este trabalho tem como objetivo 
principal ressaltar benefícios que os telhados verdes podem trazer para as 
edificações, visto como solução parcial para vários problemas ambientais 
comuns nas grandes cidades. Propondo formas de construções de telhados e 
materiais usados. Pode ajudar na redução da poluição, melhora da qualidade 
do ar, redução dos efeitos das ilhas de calor, diminui a poluição sonora, além 
de ser uma iniciativa sustentável eficiente na busca por mais espaços verdes 
nos centros urbanos, pois o processo ainda não tem sito tão utilizado pelo 
custo da implementação, que é alto, porém pelos benefícios que traz é 
significante. 

Palavras chave: Sustentabilidade, Meio ambiente, Telhado verde. 

 

INDÚSTRIA 4.0 E O SISTEMA DE PRODUÇÃO 

Autores: 

Andresa Leticia Almeida Pinto 
andresa.leticia@hotmail.com 

Franciane Carla de Azevedo Cunha 
franciane_azevedo@yahoo.com.br 

Samuel Felipe Rodrigues Faria 
samuel-fe310@hotmail.com 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

A quarta revolução industrial ou Indústria 4.0, contempla as principais 
inovações tecnológicas dos campos de automação, controle, tecnologia da 
informação e internet das coisas, assim busca-se a eficiência, autonomia e 
customização dos processos de produção. Neste sentido, esse estudo buscará 
responder a seguinte questão norteadora: Como a era da indústria 4.0 
impactará nos sistemas produtivos? A justificativa se dá pois, embora novo, é 
crescente o interesse pelo tema dentro das organizações que buscam maior 
valor competitivo, logo é relevante a reflexão. O objetivo principal é identificar 
as vantagens e as desvantagens da indústria 4.0 para o sistema produtivo. 
Como metodologia optou-se pela pesquisa qualitativa. Como instrumentos de 
coleta de dados adotou-se a revisão da literatura. Para a análise de dados 
adotou-se a comparação dos achados. Como resultado pretende-se apresentar 
um resumo comparativo entre as vantagens e as desvantagens dessa 
revolução dentro das organizações. 
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Palavras chave: Indústria Quatro ponto Zero, Sistema de Produção, 
Tecnologia da Informação. 

 

INFILTRAÇÃO POR ABSORÇÃO CAPILAR 

Autores: 

Carolina Faria Ferreira 
carolfaria07@yahoo.com 

Letícia Fernanda Pereira Santos 
leticiafernanda6@yahoo.com.br 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

O aparecimento de manchas de umidade, bolor, fungos em muros de vizinhos, 
em casa, ou até mesmo na própria obra, é uma consequência indesejável 
oriunda do processo de infiltração. Por meio de uma revisão de literatura, o 
foco central nesse trabalho é abordar a infiltração por absorção capilar, que 
ocorre através dos materiais de construção, que absorvem a água quando 
estão expostos em contato direto com a umidade. A água é conduzida, através 
de canais capilares existentes no material, e pela tensão superficial. Por isso, 
através da exposição de alternativas buscando mecanismos de proteção e 
prevenção, pretende-se evitar patologias de umidade que venham a danificar o 
patrimônio, aspecto visual desagradável, problemas que possam comprometer 
as estruturas, prejuízos financeiros e principalmente afetando a saúde dos 
ocupantes das edificações, prolongando assim a durabilidade das mesmas. 

Palavras chave: Infiltração, Umidade, Absorção Capilar. 

 

INOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS FÉRREAS 

Autores: 

Bianca Ferreira de Andrade 
biferreirandrade@hotmail.com 

Tamires Aparecida Coelho 
tamirescoelho03@hotmail.com 

Warley Rodrigues Souza 
warleyplayr15@yahoo.com.br 
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Júlio Felix de Miranda Coelho Pinto 
juliof12@yahoo.com.br 

Uma das formas de aumentar a capacidade de movimentação de cargas de 
uma empresa de linhas férreas é investir em manutenção. Essa é uma das 
estratégias adotadas por uma empresa da região. Ela faz a vistoria de 
quilômetros de linhas em tempo hábil e com precisão. Para isso, ela utiliza de 
carros-controle, veículos que, locomovem-se sobre trilhos e realizam medições 
automatizadas das condições da linha férrea. O presente trabalho, de cunho 
bibliográfico, objetiva esclarecer e ampliar o conhecimento sobre essa prática 
de manutenção em linhas férreas. Equipamentos de alta tecnologia como: Tie 
Gang, Track Star, Ultra-som, Esmerilhadora de trilhos e Hot Wheel garantem 
uma manutenção precisa e lucrativa a empresa, tornando suas operações 
muito mais rentáveis, impossibilitando gargalos no escoamento das cargas e o 
que desafoga as rodovias. Com essa manutenção a empresa quadruplicou sua 
capacidade de movimentação de carga de 7 milhões de toneladas para 28 
milhões de toneladas anuais. 

Palavras chave: Manutenção, Tecnologia, Investimento. 

INSTABILIDADES GEOTÉCNICAS EM ESTRADAS E 

RODOVIAS: ESTUDO DE CASO DO ESCORREGAMENTO NA 

BR-382 ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CONGONHAS E SÃO BRÁS 

DO SUAÇUÍ 

Autores: 

Gerson Flaviano Miranda 
gerson.n73@hotmail.com 

Iara Rodrigues Gomes 
iara-gomes1@hotmail.com 

Nathan Naelio Miranda Cristiano 
nathan23naelio@hotmail.com 

Lucas Pereira Leão 
geolucasleao@gmail.com 

Movimentos de massa são fenômenos naturais contínuos e de dinâmica 
externa, como os processos erosivos, que podem ser intensificados com o 
desenvolvimento de novos aglomerados urbanos, bem como o 
desenvolvimento de novas zonas de escoamento da produção de bens e a 
maior circulação de pessoas. O presente trabalho tem como objetivo a 
compreensão de um escorregamento ocorrido em um talude na BR-382/MG 
provocado pelo corte no pé de sustentação do talude, para duplicação da via. 
Para tal foram realizados trabalhos de campo e análises de imagens digitais 
para a determinação da localização e morfologia do escorregamento. Pode-se 
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identificar a presença de duas litologias em contato, um granito no topo e um 
xisto rico em argilo-minerais na base, gerando uma zona de contraste reológico 
rúptil-dúctil e um plano de instabilidade geotécnica. As feições observadas por 
imagens digitais bem como as análises de campo, possibilitaram a 
classificação do movimento de massa como sendo do tipo circular. 

Palavras chave: Movimento de Massa, Contraste reológico, Talude. 

 

INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR SOLAR DE BAIXO CUSTO 

(ASBC) 

Autores: 

Jefferson do Nascimento Tavares 
jeffersonnt@yahoo.com.br 

Joanderson Damon Barboza Lima 
bety-binho@hotmail.com 

Mayra Cristina Lamas Alves 
mayraard@hotmail.com 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

Durante muito tempo houve uma relação conflituosa do brasileiro com o uso do 
aquecimento solar. Esse cenário se transformou, multiplicando-se pelo país 
iniciativas que apostam em formas racionais e econômicas de dispor dessa 
tecnologia. O Sistema de Aquecimento Solar, cada vez mais, tem seu uso 
ampliado e pode ser utilizado de diversas formas, com características, que não 
devem ser superestimadas e nem subestimadas. O presente trabalho tem 
como objetivo uma orientação técnica sobre a instalação de aquecedor solar de 
baixo custo (ASBC) feito a partir de tubos de PVC, objetivando a identificação 
de suas características técnicas, que facilite ao usuário usufruir do 
equipamento a um baixo custo, possibilitando a instalação em sua residência. 
A utilização dessa tecnologia reforça o interesse social, ampliando a 
independência das estruturas de distribuição de energia convencionais, 
gerando economia financeira. 

Palavras chave: Aquecedor solar, Sustentabilidade, Tecnologia, Água. 
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INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NA 

ARQUITETURA 

Autores: 

Jobson Adan Moreira Coimbra 
jobson.coimbra@hotmail.com 

Rita Aparecida Cruz Menezes 
Ritacruzmenezes@yahoo.com.br 

Victor Rodrigues Marteleto Junior 
diretor@ewhonda.com.br 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

Os Sistemas Fotovoltaicos, uma alternativa sustentável para a geração de 
energia, começaram a ter maior difusão na última década e suas limitações 
estéticas foram consideradas um dos maiores obstáculos para aceitação de 
arquitetos. Desde então, diferentes alternativas estão surgindo para a melhoria 
da imagem dos sistemas e sua integração à arquitetura, pois são muito 
versáteis, já que o elemento captador pode atuar como revestimento de 
fachadas e fechamentos e apresentam um ótimo retorno financeiro. Assim, 
objetivo do trabalho é verificar diferentes formas que os sistemas fotovoltaicos 
podem ser utilizados pelos arquitetos. A metodologia utilizada é revisão de 
literatura por meio de publicações do assunto da área. Espera-se que os 
resultados possam demonstrar que os sistemas fotovoltaicos quando 
integrados aos edifícios, além de gerar eletricidade, substituem os materiais 
tradicionais de acabamento, sendo considerados materiais multifuncionais. 

Palavras chave: Arquitetura, Sustentabilidade, Meio-Ambiente, Economia, 
Energia Solar. 

 

INVESTIGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TELHADO VERDE EM 

RELAÇÃO AO CONFORTO TÉRMICO E DRENAGEM PLUVIAL 

Autores: 

Felipe Gomes de Andrade 
gomes_9595@yahoo.com.br 

Guadalupe Leonora de Almeida Maciel 
guadalupemaciel5@gmail.com 
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Ramon Mendes 
ramonmendes1993@gmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

Devido ao crescimento populacional e a redução de áreas vegetadas nas 
cidades, faz-se necessária a implantação de novos métodos construtivos e 
novas tecnologias que gerem edificações menos impactantes ao meio 
ambiente onde estão inseridas. Neste contexto, os telhados verdes se 
apresentam como uma amenização para estes problemas, sendo por isso, 
altamente relevante. Esta pesquisa objetiva apresentar esta técnica construtiva 
através de pesquisas bibliográficas e construção em escala reduzida de um 
telhado verde, para aferição de seus benefícios em relação ao conforto térmico 
e gestão de águas pluviais, pois se suspeita que retarde a drenagem, 
reduzindo assim problemas com enchentes e saturação das galerias pluviais. 
Espera-se como resultado a comprovação das melhorias em termos de 
conforto térmico e drenagem pluvial, além de popularizar a técnica junto 
àqueles que tiverem acesso ao trabalho. 

Palavras chave: Telhado verde, Drenagem pluvial, Conforto térmico, 
Bioconstrução. 

INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA DO SUBSOLO POR SONDAGEM 

Autores: 

Diego Antônio Ferreira Silva 
diegoabissal@hotmail.com 

José Luiz Rodrigues Campos 
stephanie_farm@yahoo.com.br 

Wagner Ribeiro de Paula 
wagnerribeirodepaula@hotmail.com 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

O reconhecimento do perfil do solo constitui requisito indispensável para a 
construção civil. A partir de sondagens se obtém informações reais sobre as 
propriedades do terreno, as quais são base para qualquer projeto de fundação, 
como resistência, profundidade, presença de água e previsão do 
comportamento do subsolo à construção. O presente trabalho tem como 
objetivo realizar um estudo bibliográfico sobre os diferentes tipos de sondagens 
de solo existentes, identificando os detalhes de cada tipo de sondagem, as 
técnica mais adequada para cada tipo e sua importância para o 
desenvolvimento de projetos de fundação. Baseado em análise preliminar do 
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solo e das técnicas de sondagem disponíveis, será realizado um estudo de 
caso com a sondagem mais propícia para o solo proposto. Considerando a 
heterogeneidade dos solos do país, a sondagem é um procedimento que não 
pode ser ignorado, pois trata-se de ferramenta fundamental para garantir a 
segurança e economia na construção. 

Palavras chave: Sondagem, Construção civil, Solo, Geotécnica. 

 

INVESTIGANDO O EFEITO DE ADIÇÕES E ADITIVOS EM 

CONCRETO LEVE ESTRUTURAL 

Autores: 

Mosart Matos Corrêa 
mosart.13@hotmail.com 

Paloma Bárbara Pinto 
palomabarbarap@yahoo.com.br 

Julia Castro Mendes 
jcmendes.eng@gmail.com 

O concreto estrutural convencional é composto por argamassa e agregado 
graúdo natural (brita), tendo peso próprio da ordem de 2400 kg/m³. Por sua 
vez, no concreto leve estrutural, reduz-se o peso próprio para 
aproximadamente 1800 kg/m³, geralmente pela alteração do agregado graúdo 
por argila expandida, sem afetar a durabilidade e resistência do concreto. 
Assim, o presente trabalho objetiva avaliar o desempenho de concretos leves 
com aditivos, adições e fibras, através de analises físicas e mecânicas, 
conforme normalização da ABNT. Serão materiais estudados: aditivo 
incorporador de ar, metacaulim e fibras metálicas. O objetivo é reduzir o 
consumo de cimento Portland (material de grande impacto econômico e 
ambiental) no concreto leve e aumentar sua resistência e qualidade sem afetar 
a trabalhabilidade e o desempenho. A partir dos ensaios será possível 
determinar a dosagem ótima das adições para o concreto leve estrutural, 
buscando-se enriquecer a tecnologia de concreto no brasil. 

Palavras chave: Argila expandida, Concreto leve estrutural, Aditivos. 

 

INVESTIMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 
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César Augusto da Silveira 
cesar.trabalho@hotmail.com 

Márcio Luiz da Silva Filho 
mrcueizin@gmail.com 

Rodrigo da Silva Rodrigues 
rodrigosilva_sbs@hotmail.com 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

A casa própria ainda é uma das maiores preocupações dos brasileiros, devido 
a sensação de conforto e segurança que essa proporciona as famílias. Com 
tudo, esse ainda é um desafio para muitas famílias, devido aos custos de 
construção e a realidade econômica do país para a maioria da população. 
Desta forma buscou-se nesse trabalho trazer formas alternativas e econômicas 
de se construir com baixo custo tonando possível a realização do sonho da 
casa própria à boa parte da população. Tomou-se como base de estudo 
referências bibliográficas como também dados obtidos em canteiros de obras e 
documentos de construtoras que atuam nesse ramo. Observou-se que há 
alternativas no mercado que possam atender a uma faixa econômica da 
população, que possui atualmente dificuldade de obter seu primeiro imóvel. 
Esse é sempre um mercado crescente e que na atual realidade do país, pode 
ser um bom negócio para a economia. 

Palavras chave: Perspectiva, Mercado, Economia, Logística. 

 

ISOLAMENTO ACÚSTICO RESIDENCIAL 

Autores: 

Alberto Guedes Carvalho 
albertoguedesc@hotmail.com 

Denilson Carvalho Moreira 
denilsoncarvalho01@gmail.com 

Eberson Alan Soares de Rezende 
ebersonasrezende@hotmail.com 

Daniela Rodrigues Fernandes 
rfdaniela@gmail.com 

O ruído é um fator impactante econômica e financeiramente na vida das 
pessoas, além de ser apontado como uma das principais causas de 
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deterioração da qualidade de vida nas cidades. Buscando a melhoria da 
eficiência da edificação, foi criada a Norma ABNT NBR 15.575 na qual 
estabelece índices mínimos de isolamento para pisos, paredes, coberturas e 
fachadas de construções residências. O objetivo desta revisão bibliográfica, 
realizado mediante alguns capítulos de livros, busca eletrônica nas bases de 
dados eletrônicos, é evidenciar a importância do isolamento acústico 
residencial. O isolamento constitui-se de uma importante estratégia para 
minimizar desconforto e prejuízos na integração social. Verifica-se que 
atualmente as edificações habitacionais são consideradas bem planejadas e 
executadas do ponto de vista da acústica e que para isolar as ondas sonoras 
são utilizadas mantas feitas de materiais leves e porosos como, lã de vidro, lã 
de rocha e espuma de poliuretano. 

Palavras chave: Ruído, Isolamento Acústico, Construção Civil. 

 

LAJE DE ISOPOR (EPS) X LAJE TRADICIONAL, CONHEÇA AS 

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS DE CADA UMA 

Autores: 

Luiz Henrique de Faria Reis 
luizhenriquezick1995@gmail.com 

Raje Junior Costa 
rajejuniorcosta@gmail.com 

Victor Tadeu Silva Melo 
victormelold@bol.com.br 

José Paulo de Asevedo Machado 
jpamachado@yahoo.com.br 

Na construção civil sempre há a procura por alternativas que garantam 
qualidade e ao mesmo tempo tragam benefícios. Pretendemos fazer um estudo 
bibliográfico sobre as lajes tradicionais (concreto) e a laje EPS ou laje de isopor 
que vem sendo muito utilizado por quem está buscando algo alternativo e que 
tem gerado muitas dúvidas a quem deseja utiliza-lo. Mostraremos as 
características dos dois tipos, materiais utilizados e serviços necessários à 
fabricação das mesmas. Levantaremos o custo de cada uma delas por meio de 
planilhas eletrônicas. Levaremos uma amostra do poliestireno (isopor) que 
formam a base da laje EPS e pretendemos apontar várias vantagens na 
utilização da laje EPS, explicando cada uma delas. 

Palavras chave: Laje Isopor, Laje tradicional, Comparativo, Inovação, 
Alternativa. 
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LAJES NERVURADAS 

Autores: 

Celisy Graziella Ribeiro Dias 
celisygrazi@hotmail.com 

Laura Helena Diniz Batista 
laurahelena.1996@hotmail.com 

Tatiane Rodrigues Santos Marques 
taatiianerodrigues@yahoo.com.br 

Roberta Maria Machado 
roberta.machado25@yahoo.com.br 

As lajes nervuradas, são lajes mais estruturadas que proporcionam uma série 
de vantagens quando comparadas a outros tipos de lajes. Sua utilização é 
indicada quando há necessidade de vencer grandes vãos ou resistir a altas 
ações verticais. O estudo deste tipo de laje se justifica através das evoluções 
arquitetônicas, que forçaram o aumento dos vãos, e o alto custo das formas 
que tornaram as lajes maciças desfavoráveis economicamente, na maioria dos 
casos. O objetivo do trabalho é trazer o conhecimento sobre essa tecnologia da 
construção civil. Para isso, fez-se uma pesquisa bibliográfica extensa, através 
de livros, artigos e trabalhos de TCC. Espera-se com isso a divulgação no meio 
acadêmico da técnica da laje nervurada e as vantagens de sua utilização. As 
lajes nervuradas proporcionam uma redução no peso próprio e um melhor 
aproveitamento do aço e do concreto, e vem se tornando uma das soluções 
construtivas mais populares entre as construtoras. 

Palavras chave: Lajes, Nervuradas, Estruturadas, VÃOS, Maciças. 

 

LEAD TIME: PONTO CHAVE PARA A OTIMIZAÇÃO E 

SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

Autores: 

Eduardo Rafael dos Santos 
eduardorafaeldossantos@yahoo.com.br 

Laurence Brandão de Carvalho 
laurencecarvalho25@hotmail.com 
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Thaymar Junior dos Santos Roque 
thaymar.jsr@gmail.com 

Geralda Fátima de Souza Rodrigues 
aldafatimasouza@yahoo.com.br 

O lead time é o tempo gasto por um produto ao passar por todos os processos, 
desde seu pedido até o cliente final, Exemplifica-se o uso de técnicas e 
planejamentos de empresas consolidadas no mercado que otimizaram suas 
produções, reduzindo esse tempos e atingindo, além de lucro, a satisfação do 
cliente. Portanto, melhorar o lead time é importante para todos os setores e 
tipos de empresas, sejam elas online, multinacionais, micro ou pequenas 
empresas, uma vez que lead time está presente em todas elas e diz respeito à 
eficiência e planejamento da produção. Assim, este trabalho tem como objetivo 
apresentar, por meio de uma revisão bibliográfica, os conceitos de lead time e 
sua relevância no sistema produtivo, bem como métodos, técnicas e 
ferramentas da gestão da qualidade (kanban, 5S, PDCA, Poka Yoke, 
fluxograma e brainstorming) que podem ser aplicadas para minimizar tais 
tempos. 

Palavras chave: Lead Time, Ferramentas, Otimização. 

 

LEAN MANUFACTURING - MENTALIDADE ENXUTA 

Autores: 

Neíse Juliana Dutra 
Neisedutra@oi.com.br 

Sthefane das Graças Soares Vieira 
stefaniedgv@hotmail.com 

Denilson Gomes Campos 
denilson.gomes@policiacivil.mg.gov.br 

Lean Manufacturing é um sistema de negócios que surgiu na Toyota, onde se 
consegue especificar valor; alinhar na melhor sequencia as ações que criam 
valor; realizar atividades sem interrupção e realizá-las de forma cada vez mais 
eficaz. A justificativa desse estudo é conhecer um método de produção 
eficiente onde se alia a produtividade ao custo. O objetivo do mesmo é mostrar 
como essa filosofia pode ser aplicada de maneira satisfatória em todas as 
dimensões de negócio, trazendo assim enormes diferenças em produtividade, 
qualidade e desenvolvimento de projetos. A metodologia se trata de um corpo 
de conhecimento cuja essência é a capacidade de eliminar desperdícios 
continuamente e resolver problemas de maneira metódica. Dessa forma, o que 
se espera com a ideia lean é potencializar resultados e melhor aproveitar o 
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potencial humano e vem para tornar o trabalho mais satisfatório e eliminar os 
desperdícios, e não os empregos. Em suma, é uma forma de fazer mais com 
cada vez menos. 

Palavras chave: Produção, Otimização, Custo. 

 

LEAN MANUFACTURING: APLICAÇÕES EM PROCESSOS 

PRODUTIVOS 

Autores: 

Ana Carolina Silva Oliveira 
anynha_bt@hotmail.com 

Izabella de Paula Coelho 
belinhadepaula@hotmail.com 

Roberto Lessa de Carvalho 
rolessa123@gmail.com 

Dentre os diversos fatores críticos que as empresas devem considerar, 
destaca-se a busca por padrões mais elevados de produtividade e qualidade. 
Essa integração combina a aplicação de elementos de Lean Manufacturing, 
que significa acabar com o desperdício ao nível das operações, tempo, dinheiro 
e materiais, nas organizações, dando origem a uma guerra contra a perda, 
estabelecendo um compromisso com a qualidade total e criando um forte 
envolvimento dos colaboradores, em todos os níveis de decisão. O objetivo 
deste trabalho é apresentar uma iniciativa de integrar o sistema do L M na 
busca de um melhor desempenho operacional. A pesquisa é uma revisão 
bibliográfica e traz dados qualitativos, possibilitando uma visão geral sobre a 
aplicação do LM utilizando as técnicas e ferramentas do sistema para redução 
do desperdício e fluxo contínuo do processo de produção, em busca da 
produção de bens ou serviços com qualidade e sem desperdício. 

Palavras chave: Lean Manufacturing, Qualidade, Desperdício. 

 

LEVITADOR MAGNÉTICO 

Autores: 

Antônio Vinícius Ribeiro Teixeira 
antonioribeiro_pro@yahoo.com.br 



148 

Gisele Henriques de Azevedo 
giselehenriquesazevedo@yahoo.com.br 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

Os sistemas de controle se tornam cada vez mais imprescindíveis quando se 
quer obter, com qualidade e precisão, a estabilidade da operação de um 
processo industrial. Neste sentido este trabalho consiste na elaboração de um 
protótipo de um levitador magnético, projetado em função dos modelos físicos 
do sistema, para controle da força magnética em função da força peso de um 
dado objeto metálico. Dessa forma, a pesquisa irá relacionar a importância do 
modelo matemático no processo de especificação e projeto de um controlador. 
Trata-se de uma pesquisa experimental que irá avaliar de forma quantitativa a 
performance de um levitador perante a análise do modelo matemático. Espera-
se que a pesquisa possa elucidar aos estudantes de engenharia sobre a 
aplicação de modelos matemáticos no projeto de sistemas de controle. Em 
conclusão, os estudos empenhados neste trabalho, contribuirão para o 
entendimento de um sistema de controle, não só em aplicações acadêmicas, 
mas também profissionais. 

Palavras chave: Controle, Magnético, Modelo. 

LIFE STEEL FRAMING: UM SALTO TECNOLÓGICO PARA A 

CONSTRUÇÃO CÍVIL 

Autores: 

Bianca Caroline Oliveira 
biancacoliveira1@hotmail.com 

Laura Cristina de Sousa Resende 
lauraresende99@gmail.com 

Luíz Philip Euclides Srbeck Viveiros 
luizphilipviveiros@hotmail.com 

Arnaldo Carvalho 
arnaldoc13@yahoo.com.br 

Sistema construtivo mundialmente consolidado, o Light Steel Framing utilizado 
e aprovados em vários países, é um sistema de construção a seco constituído 
por uma estrutura leve de perfis de aço galvanizado que formam um esqueleto 
estrutural autoportante, composto de painéis, vigas, tesouras de telhado e 
outros elementos, projetados para suportar as cargas da edificação. Esse 
sistema construtivo associado a um tipo especifico de projeto garante que os 
princípios da construção enxuta sejam praticados, visando a racionalização 
construtiva como requisito da industrialização do subsetor de edificação da 
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construção civil, possibilita a produção de residências para habitações, 
tornando-o mais vantajoso sobre outros sistemas. O objetivo é mostrar as 
vantagens e desvantagens de um sistema que permite racionalização ampliada 
do processo construtivo, que ainda é considerado inovador no Brasil e traz 
novas possibilidades para a Arquitetura. 

Palavras chave: Light Steel Framing, Construção, Estrutura. 

 

LIGHT STEEL FRAMING – VIABILIDADE TÉCNICA DA 

UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA INOVADOR NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

Autores: 

Ariane Caroline Pena Rocha 
ariane.carolinerocha@yahoo.com.br 

Giulia Kelly de Melo 
giulia_kelly13@yahoo.com.br 

Igor Vinicius Oliveira Alves 
igor_v22@hotmail.com 

Roberto Lessa de Carvalho 
rolessa123@gmail.com 

O uso de aço na construção civil requer conhecimento das potencialidades e 
limitações de seu uso e de todos os subsistemas que compõe a edificação, 
exige planejamento e interação de cada etapa, desde a concepção do projeto 
até a montagem e finalização. O Light Steel Framing é um sistema construtivo 
estruturado em perfis de aço galvanizado formado a frio, projetado para 
suportar as cargas da edificação e trabalhar em conjunto com outros 
subsistemas industrializados. O objetivo deste trabalho e investigar a 
importância desse sistema para o desenvolvimento tecnológico da construção 
civil. A pesquisa é uma revisão bibliográfica, traz dados qualitativos e entrevista 
com executores de obra. O estudo revela custo total da edificação utilizando o 
LSF sendo superior ao custo utilizando o convencional, apontando a mão de 
obra e o método de execução como fatores determinantes para o aumento 
deste custo mão de obra, o sistema LSF pode vir a se tornar cada vez mais 
competitivo e presente em nosso meio. 

Palavras chave: Aço, Viabilidade, Projeto. 
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LOGÍSTICA REVERSA DE PNEUS INSERVÍVEIS 

Autores: 

David Júnior Novais 
davidjuniornovais@gmail.com 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

O aumento do consumo de produtos pela sociedade tem como consequência o 
acréscimo do descarte inadequado dos resíduos, contribuindo em vários tipos 
de danos ao Meio Ambiente. Através da Lei federal 12.305/10 (PNRS), a 
logística reversa passou a ser fundamental para o manejo e destinação correta 
de resíduos, principalmente dos pneus inservíveis. Assim, o presente trabalho, 
objetiva demonstrar o manejo e descarte correto dos pneus inservíveis de 
acordo com a Lei federal 12.305/10. Como se enquadra em uma pesquisa 
descritiva a metodologia utilizada será a descrição de informações sobre o 
manejo e destinação correta dos pneus inservíveis, já abordados na literatura, 
nas indústrias, bem como o seu reaproveitamento por parte da sociedade. 
Espera-se que os resultados possam evidenciar a necessidade de uma maior 
conscientização por parte da população em geral a respeito da geração e 
descarte dos seus resíduos gerados. 

Palavras chave: Logística Reversa, Pneus Inservíveis, Legislação. 

 

LOGÍSTICA REVERSA DE SUCATA DE MATERIAIS METÁLICOS  

Autores: 

Clebson Lopes Teixeira 
clebson200622@yahoo.com 

Elias Antônio Fernandes 
eliasafernandes@bol.com.br 

Renata Giacomin Menezes 
renatinhagiacomin@gmail.com 

Com o aumento da produção de aço, cresce a geração de resíduos sólidos 
industriais de materiais metálicos a partir de seu uso em diversas aplicações. 
No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010, 
fomenta a Logística Reversa capaz de efetuar a gestão adequada desses 
resíduos sólidos. Contudo, este trabalho objetiva apresentar a aplicação da 
Logística Reversa para o reaproveitamento dos resíduos sólidos industriais de 
sucatas metálicas geradas no processo produtivo de uma siderúrgica da região 
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do Alto Paraopeba, caracterizando assim, uma pesquisa descritiva qualitativa. 
Justifica-se a escolha do tema, uma vez que resíduos sólidos descartados de 
forma irregular podem comprometer a qualidade de vida das futuras gerações. 
Assim, a Logística Reversa pode ser usada como uma ferramenta para 
racionalizar e operacionalizar o retorno dos resíduos de pós-consumo ao 
ambiente produtivo, agregando valor ambiental, logístico, financeiro e legal às 
empresas que a adotam. 

Palavras chave: Resíduos Sólidos, Logística Reversa, Sustentabilidade, 
Siderurgia. 

 

LOGÍSTICA REVERSA E TECNOLOGIAS PARA O 

REAPROVEITAMENTO DE ENTULHOS  

Autores: 

Ana Paula Ferreira Coimbra 
ana.coimbra22@hotmail.com 

Bruna Scarlet Silva 
brunascarlet6@gmail.com 

Henrique Otávio Andrade Silveira 
henrique_silveira07@hotmail.com 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

A logística reversa é definida como um conjunto de ações que viabilizam a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para 
reaproveitamento e destinação ambiental adequada. A justificativa de sua 
aplicação na construção civil é a redução dos custos, revalorização dos 
resíduos gerados e redução do impacto ambiental. O objetivo deste trabalho é 
demonstrar a importância da substituição dos materiais convencionais pelo 
entulho. Será realizado um levantamento bibliográfico em bases de dados 
Scielo, Portal CAPES e Associações Governamentais. Estudos demonstraram 
que o Brasil desperdiça 8 bilhões de reais por ano porque não recicla seus 
produtos e que 60% do lixo sólido é proveniente da construção civil. As 
vantagens de sua aplicação resultam em economia na aquisição de materiais, 
bem como possibilita a reutilização e redução do consumo de matérias-primas, 
o que também reduz o prejuízo ao meio ambiente.  

Palavras chave: Logística Reversa, Redução de Custos, Tecnologia, Meio 
Ambiente. 
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MADEIRA PLÁSTICA: CONSTRUÇÃO CIVIL SUSTENTÁVEL  

Autores: 

Giselle Cristina dos Santos 
giselle_eng@yahoo.com.br 

Thaiane Souza Oliveira 
thaianesouza97@yahoo.com.br 

Thamires Souza Oliveira 
thamires1066@hotmail.com 

Marcela Assunção Faria 
maafaria@hotmail.com 

Atualmente um dos assuntos mais comentados é sobre sustentabilidade, e na 
construção civil este tema vem sendo cada dia mais estudado e aplicado em 
materiais como por exemplo a Madeira Plástica. A madeira plástica é um 
material reciclável que faz uso de matérias-primas evitando o descarte 
incorreto de resíduos e vem sendo apontada como tendência para substituir a 
madeira tradicional, por suas vantagens como resistência a umidade, 
imunidade a pragas, e seu custo de manutenção é bem mais barato. A madeira 
plástica está revitalizando o plástico jogado fora e assim revertendo em 
economia. Ela é usada nas construções civis como exemplo em decks, 
fachadas, escadas e na área urbana em bancos de praça, coletores de lixo 
dentre inúmeras opções. Ao descrevermos sobre madeira plástica 
pretendemos mostrar como ela está sendo importante para a sustentabilidade 
e suas qualidades na construção civil. Podendo assim concluir que a madeira 
plástica vem sendo um ótimo produto de construção sustentável. 

Palavras chave: Madeira Plástica, Sustentabilidade, Construção civil. 

 

MANUTENÇÃO PREDITIVA EM MOTORES TRIFÁSICOS 

Autores: 

Adriano Correa da Silva Junior 
adriano.correa123@gmail.com 

Ronaldo Asevedo Machado 
ronaldoengseg@gmail.com 

Atualmente nas indústrias são encontrados, diversas aplicações para os 
motores trifásicos, que estão atrelados ao funcionamento das máquinas. A 
falha em um motor interrompe a produção. Tem-se por objetivo discutir a 
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manutenção preditiva em motores trifásicos de forma a minimizar paradas na 
linha produtiva. Utilizando pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo em 
ambiente industrial foram relacionadas falhas mais comuns e tipos de 
diagnósticos mais comuns no sentido de detectar a evolução de anomalias que 
podem levar os motores trifásicos a interromper o funcionamento. Os dados 
têm caráter qualitativo e quantitativo e revelam a eficiência dos métodos de 
manutenção. Espera-se evidenciar caminhos mais seguros a antecipação na 
detecção de falhas em motores trifásicos. Portanto a manutenção preditiva 
tem-se consolidado como o melhor caminho a investigação de falhas em 
motores trifásicos. 

Palavras chave: Motores Trifásicos, Manutenção, Preditiva. 

 

 

MATERIAIS NANOESTRUTURADOS PARA ENRIQUECIMENTO 

DO CIMENTO  

Autores: 

Camila Barbosa Magalhães 
cacamilabm@hotmail.com 

Joelma Cristina Souza Santana 
joelma_santana2008@hotmail.com 

Thais Aparecida da Silva Pena 
thais30silva03@gmail.com 

Rodolfo Felipe de Oliveira Costa 
profrodolfocosta@gmail.com 

Os materiais nanoestruturados se apresentam como uma das grandes 
promessas para uma nova geração de materiais mais leves e resistentes, logo, 
espera-se que seja um dos pilares da nova revolução tecnológica do século 
XXI. Segundo estudos mais recentes a adição de materiais nanoestruturados 
ao cimento Portland é capaz de melhorar as propriedades mecânicas e a 
durabilidade dos compósitos cimentícios. Essa melhora observada está 
intimamente ligada ao tamanho dos materiais nanoestruturados, que por serem 
bem menores podem preencher espaços vazios presentes em concretos e em 
argamassas, além de possuir potencial para aumentar a resistência, impedir ou 
retardar a propagação de fissuras e agir como agente de nucleação. O objetivo 
desse trabalho é buscar informações sobre a aplicação desse tipo de material 
em matrizes de cimento Portland e suas implicações no processo de 
construção civil. 
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Palavras chave: Nanotecnologia, Nanotubos de Carbono, Construção Civil. 

 

MÉTODO DETECÇÃO DE FALHAS EM MOTORES ELÉTRICOS 

PROVENIENTES DA VARIAÇÃO DA CORRENTE 

Autores: 

Alison Eudes de Souza 
alisoneudes195@hotmail.com 

Joariane Alves da Silva 
joarianealves@yahoo.com.br 

Rodrigo Rocha Barbosa 
rodrigorocha2010@hotmailo.com 

Luiz Otávio Veloso 
luizotavioveloso@yahoo.com.br 

A manutenção preditiva é muito importante na indústria uma vez que evita 
paradas não programadas, por isso justifica-se o estudo e o desenvolvimento 
de ferramentas direcionadas à previsão de problemas em equipamentos 
elétricos. Este trabalho tem por objetivo demonstrar, através do 
desenvolvimento de um protótipo, como é feita a detecção de falhas em 
motores utilizando como parâmetro a leitura da variação de corrente e tensão 
exigidas pelo motor. Metodologicamente a pesquisa é definida como uma 
pesquisa exploratória quando busca as técnicas de previsão de falhas e utiliza 
como instrumento o protótipo que é utilizado para demonstrar o que foi 
pesquisado. Ao final da pesquisa, espera-se apresentar um protótipo funcional 
para a detecção de problemas em motores elétricos através da leitura da 
variação da potência consumida pelo motor. Por fim é esperado que o trabalho 
demonstre como é feita a medição de corrente para detecção de problemas em 
motores. 

Palavras chave: Método, Detecção, Falhas. 

 

MÉTODOS COMPUTACIONAIS PARA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS EM ENGENHARIA 

Autores: 
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Hermógenes Romão dos Santos Júnior 
hermogeneroma@yahoo.com.br 

Rafaela Diniz Candido Pereira 
rafaeladiniztst@gmail.com 

Raphael Leandro de Oliveira 
phael_13@hotmail.com 

Rodolfo Felipe de Oliveira Costa 
profrodolfocosta@gmail.com 

Os métodos numéricos são ferramentas poderosas na resolução de problemas 
em engenharia no qual utilizamos técnicas pelas quais os problemas 
matemáticos são formulados de modo que possam ser resolvidos com 
operações lógicas e aritméticas. A finalidade deste trabalho é demonstrar a 
utilização de métodos numéricos na resolução de problemas em engenharia 
utilizando o software Scilab. O Scilab é um software livre de programação que 
nos permite criar algoritmos complexos em poucas linhas de código quando 
comparado a outras linguagens de programação. Por essa razão encontra 
aplicação em diversas áreas do conhecimento. Neste trabalho demonstraremos 
a aplicação de conceitos relacionados ao estudo de métodos numéricos, 
desenvolvidos em Scilab. Desenvolveremos alguns problemas da área da 
engenharia aplicando métodos computacionais para resolução, sendo um 
problema no campo da estatística e outro problema no campo da física e 
mecânica. 

Palavras chave: Métodos computacionais, Linguagens de programação, 
Cálculo numérico. 

 

MODELAMENTO MATEMÁTICO DO TRAÇO PARA 

FABRICAÇÃO DE ARTEFATO DE CONCRETO UTILIZANDO O 

SOFTWARE MINITAB 

Autores: 

Guilherme Gonçalves Santos 
osnofled@yahoo.comm.br 

Jonathan Duarte Candido 
jonathancandido_2007@hotmail.com 

Luiz Gustavo Silva 
gustavo.luiz.lg@outook.com 
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Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

A dosagem de concreto é um conjunto de procedimentos adotados para a 
determinação da composição do concreto (traço), expressa pelas proporções 
relativas (massa ou volume) dos materiais constituintes (cimento, água, areia, 
brita e aditivos). O Minitab pode ser utilizado para execução de Desenho e 
Experimentos (DOE) – Fatorial completo. Esta ferramenta é utilizada para 
encontrar a melhor condição (otimização) para uma variável [Y] de um 
processo, alterando os níveis dos fatores [“X's”] que controlam/afetam o 
processo. Em um desenho fatorial completo, testam-se todas as combinações 
possíveis de níveis e fatores, obtendo um estudo com a resposta para todos os 
cenários possíveis. O objetivo do trabalho é definir o modelamento matemático 
para determinação do traço mais adequado para fabricação de artefato de 
concreto utilizando o software Minitab. 

Palavras chave: Traço, Artefato de concreto, Minitab. 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO RIO CAMAPUÃ NA 

CIDADE DE JECEABA - MG  

Autores: 

Grazielle Aparecida Oliveira Silva 
grazielleoliveira18@gmail.com 

Natália Fonseca de Paula 
nataliap.fonseca@yahoo.com.br 

Paula Karine de Sousa Ferreira 
paulakferreira@hotmail.com 

Diego Roberto Sousa Lima 
diegosousalima@hotmail.com 

A qualidade e disponibilidade do sistema hídrico vêm sendo alterada pelas 
atividades humanas, acarretando em problemas para o ecossistema aquático e 
o próprio consumo humano. Para determinar a preservação de um rio é 
necessário um monitoramento realizado por meio análises laboratoriais. O 
trabalho tem como objetivo monitorar as possíveis alterações no Rio Camapuã 
localizado na cidade de Jeceaba -MG o qual tem sido local de lançamento de 
efluente de uma siderurgia. Justifica-se a necessidade desse estudo uma vez 
que as águas do rio são utilizadas para o abastecimento da cidade e esses 
lançamentos de efluentes podem estar contribuindo com carga de compostos 
poluidores. Serão analisados os parâmetros cor, turbidez, temperatura, OD, 
pH, alcalinidade, dureza, Fe e Mn, cloretos, N, P e DQO antes e após o 
descarte do efluente. A partir dos resultados serão discutidas as possíveis 
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contaminações e quais tratamentos podem ser aplicados para sua adequação 
de acordo com o padrão ambiental vigente. 

Palavras chave: Rio Camapuã, Monitoramento, Descarte de efluente. 

 

MONTAGEM DE FRESA CNC DE BAIXO CUSTO CONTROLADA 

POR ARDUINO 

Autores: 

Paulo Henrique Batista Pinto 
pauloh206@yahoo.com.br 

Rogério Batista Lopes 
rogeriob73@yahoo.com.br 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

Com o avanço da computação gráfica na área de projetos eletrônicos, 
podemos elaborar muitas opções de projetos de maneira simples, utilizando 
softwares de projeção de placas e fresadoras CNC como ferramentas, 
garantindo uma excelente montagem. Este trabalho tem como objetivo a 
construção de uma CNC de boa precisão e fácil confecção utilizando materiais 
de baixo custo e fácil obtenção. Como as fresadoras CNC presentes no 
mercado possuem um custo elevado, normalmente projetistas iniciantes não 
podem investir neste equipamento, levando-os a recorrer em processos 
artesanais de fabricação de placas eletrônicas. Nesta pesquisa experimental, 
serão utilizados materiais publicados na área além de proceder com uma 
revisão bibliográfica para nortear a elaboração do protótipo. Espera-se que o 
trabalho contribua com relação ao acesso de equipamentos CNC à pequenos 
fabricantes, de forma a garantir mais qualidade, produtividade e precisão na 
elaboração de projetos eletrônicos. 

Palavras chave: Fresadora CNC, Arduino, Baixo custo. 

 

MOVEIS MULTIFUNCIONAIS PARA OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS: 

TENDÊNCIA DO MERCADO ATUAL 

Autores: 
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Alex Fabiano Halfeld Armond 
h.armondarquitetura@hotmail.com 

Emerson Dutra da Rocha 
emersondutra.desenhos@gmail.com 

Gabriel Expedito da Rocha Avelar 
gabrielmoldelarplanejados@gmail.com 

Marcela Assunção Faria 
maafaria@hotmail.com 

Com o surgimento dos grandes centros urbanos e a demanda do mercado 
atual tornou se necessário o aproveitamento máximo dos espaços, com o uso 
de moveis multifuncionais em ambientes de áreas reduzidas, os chamados 
estúdios. Essa técnica visa solucionar alguns problemas que estas áreas 
possuem, tais como a falta de ergonomia, conforto, comodidade e estética. 
Para minimizar estes aspectos negativos, podemos utilizar no projeto, com o 
auxílio dos profissionais adequados neste ramo, um mobiliário multiuso e de 
fácil manuseio. São soluções inteligentes, com produtos compactos que se 
adaptam em qualquer ambiente. Uma das vantagens é a funcionalidade que 
estes moveis possuem, pois já são projetados para executarem mais de uma 
função, fato que diminui gastos com outros mobiliários e ainda melhora a 
qualidade de vida das pessoas, tornando o ambiente agradável, útil e 
organizado. 

Palavras chave: Multiuso, Multifuncionais, Otimização. 

 

O AUMENTO DA VIABILIDADE DO USO DO VIDRO COMO 

MATERIAL ESTRUTURAL 

Autores: 

Ana Paula Martins 
anapaulamartins-mg@hotmail.com 

Thaissa Eduarda Araujo Rodrigues 
thaissa-eduarda-16@hotmail.com 

Thamires Lourdes Reis Oliveira 
thamiresreiis1301@gmail.com 

Júlio Felix de Miranda Coelho Pinto 
juliof12@yahoo.com.br 
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O vidro já é utilizado na construção civil a muito tempo. Porém, somente agora 
com o avanço tecnológico, ele está sendo empregado também na função 
estrutural. Combinando sua característica principal de transparência, que 
permite a entrada da luz natural, com propriedades como controle acústico, 
térmico, barreira contra raios ultravioleta, proteção a disparos de armas de 
fogo, entre outros, ele tem se tornado cada vez mais presente nas construções 
modernas. Esta pesquisa, de caráter bibliográfico, tem por objetivo demonstrar 
o aumento da viabilidade do uso do vidro como material estrutural. Apesar do 
vidro ser considerado um material frágil, ele pode sim ser empregado tanto na 
parte estrutural quanto na parte arquitetônica da construção. Isso se deve ao 
aumento da sua resistência, advindos dos novos processos de fabricação. 
Destaca-se ainda, que ele é um material reciclável, o que aumenta a questão 
da sustentabilidade do projeto da construção. 

Palavras chave: Vidro, Sustentabilidade, Material estrutural. 

 

 

O USO DE ANDAIMES METÁLICOS E SEUS BENEFÍCIOS NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Pedro Augusto Pereira Souza Costa 
pedropyttyejunior@hotmail.com 

Wellington Carlos Neiva Junior 
wellington.neivajr@yahoo.com.br 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

No cenário da construção civil, toda construtora busca qualidade e eficiência 
em sua construção de modo a produzirem em pouco tempo, grandes serviços. 
Uma de suas ferramentas para este processo é o andaime de metálicos, que 
são estruturas provisórias usadas para serviços em altura, trazendo segurança 
e agilidade. Os andaimes metálicos, quando comparado aos andaimes de 
madeira possuem maior capacidade de carga, montagem e desmontagem mais 
rápida, fácil transporte e maior vida útil, gerando melhor custo benefício. Este 
trabalho apresenta, através de revisão bibliográfica e de uma maquete, o 
andaime de aço galvanizado. O objetivo é apresentar e ilustrar as vantagens e 
desvantagens da utilização do andaime metálico em uma construção civil em 
comparação aos andaimes de madeira. Por possuir um menor risco de 
flambagem, o andaime de aço pode ser uma melhor escolha apresentando um 
melhor custo benefício em comparação ao andaime de madeira e sendo 
sustentável. 
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Palavras chave: Construção Civil, Custo, Benefícios, Andaimes. 

 

O USO DO GRAUTE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Kescia Ferreira Silva 
kescinha@hotmail.com 

Mariana Hespanhol Vieira 
maryhv@yahoo.com.br 

Denilson Arlindo de Souza 
denilsonsq@yahoo.com.br 

Graute é um tipo específico de concreto, indicado para preenchimento de 
espaços vazios nos blocos e canaletas, com o objetivo de solidificação da 
armadura e de aumentar a capacidade portante. O objetivo deste trabalho, 
realizado através de levantamento bibliográfico, é mostrar as vantagens deste 
sistema na construção civil. O trabalho justifica-se devido à necessidade de se 
estudar e apresentar novas técnicas para a construção civil. O Graute 
apresenta uma grande facilidade para preencher vazios e cavidades com 
elevada concentração de armaduras, sem deixar vazios ou bolsões de ar; com 
menores prazos de execução; maior proteção contra a corrosão; expectativa de 
uma melhor qualidade nos trabalhos e consequentemente um alto desempenho 
dos elementos grauteados. Os dois campos principais de utilização dos grautes 
são as obras novas e as de recuperação estrutural. Os grautes para reparo 
são, em geral, denominados argamassas, micro concretos fluidos ou 
simplesmente grautes de reparo. 

Palavras chave: Graute, Reparo, Concreto. 

 

O USO INTELIGENTE DO ISOLAMENTO ACÚSTICO 

Autores: 

Jhosefan Dias Loschi 
jhosefanloschi@hotmail.com 

Leila Cristina Batista Campos 
leilacris-79@hotmail.com 
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Rodolfo Lacerda Vieira 
rodolfo_tog@hotmail.com 

Julia Castro Mendes 
jcmendes.eng@gmail.com 

Os ruídos provenientes dos meios urbanos podem ocasionar sérios transtornos 
dentro das edificações, prejudicando a qualidade de vida da população. A 
crescente poluição sonora proveniente de veículos, equipamentos e pessoas 
tornam importantíssimo o conhecimento e a utilização de materiais capazes de 
isolar ou atenuar esse ruído. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo 
de apontar características, vantagens e finalidades dos seguintes materiais: lã 
de vidro, lã de rocha, vermiculita, espuma elastomérica, fibra de coco e espuma 
de poliuretano (proveniente de garrafa pet). A escolha do material acústico, 
conhecendo bem suas características, traz benefícios no convívio e 
entendimento humano e, consequentemente, vantagens financeiras e à saúde 
dos usuários de uma edificação. Assim, destaca-se a importância de se 
identificar o objetivo e aplicação para obter a solução, devolvendo assim aos 
usuários a saúde e o prazer de estar em um ambiente agradável.  

Palavras chave: Construção Civil, Conforto Acústico nas Edificações, 
Isolamento Acústico. 

OPERAÇÃO DO ALTO FORNO 

Autores: 

Cássio Ferreira Garcia 
garcia.cassio@gmail.com 

Geneses Gomer Ribeiro de Amorim 
genesesamorim@gmail.com 

Jonas Condé dos Santos 
conveniolamim.mg@gmail.com 

Ernane Marcio de Castro Martins 
marcioernane@hotmail.com 

Alto forno reator metalúrgico, com o objetivo reduzir minério de ferro e produzir 
o produto denominado ferro gusa e o coproduto utilizado na indústria 
cimenteira: a escória. Esse reator opera em contracorrente, no qual gases de 
redução mantém fluxo ascendente, reduzindo carga metálica que tem um fluxo 
descendente. Para a produção ferro gusa, além do minério são necessários 
fundentes, que promovem formação de uma escória e abaixa o ponto de fusão 
da carga, do combustível, coque ou carvão vegetal. O trabalho aborda 
operação e características das zonas do alto Forno com o objetivo identificar 
como variáveis de controle afetam processo e influenciam qualidade ferro gusa. 
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Metodologia consiste em três etapas: revisão bibliográfica sobre redução 
minérios, operação alto forno e coleta dados para elaboração do trabalho. 
Resultados permitirão identificar principais variáveis de controle alto forno e 
como estas modificam características das zonas e a qualidade produto final. 

Palavras chave: Redução de minérios de ferro, Alto forno, Ferro gusa. 

 

OS BENEFÍCIOS DA DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL 

ADEQUADAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A 

SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Autores: 

Danielle Cristina França 
danielle-cristina15@hotmail.com 

Jaqueline Maria do Carmo Geraldo 
jaquelineescol@yahoo.com.br 

Karine Mara Rodrigues Gonçalves 
karinemara24@hotmail.com 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

Grande parte das cidades brasileiras encontram problemas com o descarte de 
seus resíduos. A insuficiência da gestão e a destinação inadequada de 
resíduos resulta em impactos adversos que afetam diretamente a saúde da 
população e a contaminação dos recursos ambientais. Diante deste quadro, 
inicia-se como estratégia, a instrução da população, tendo como finalidade a 
reeducação, baseada nos princípios da coleta seletiva. Assim, o presente 
trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do processo da 
destinação e disposição final adequadas dos resíduos sólidos urbanos. A 
pesquisa será realizada através de estudo na literatura existente. Espera-se 
que os resultados encontrados possam demonstrar as ações necessárias para 
a conscientização da população como também apresentar os riscos impostos 
pelo contato direto com os resíduos dispostos de forma inapropriada. 

Palavras chave: Disposição final, Resíduos, Riscos, Saúde. 
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OS PILARES DA GESTÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Amanda Fabiane Lobo Santos 
amanda.lobosantos22@hotmail.com 

Joao Paulo de Rezende  
joaopaulorezende15@hotmail.com 

Vinicius Luis da Silva 
vinisilvazenit@gmail.com 

Heráclito Alexandre dos Santos 
had.santos@oi.com.br 

A construção Civil é um setor importante estrategicamente para a economia, 
apresentando deficiência no gerenciamento. Planejar torna-se um elemento 
crucial para atender as expectativas dos clientes referentes ao prazo e 
economia; e, para realizá-lo corretamente é necessário estudar o projeto a ser 
desenvolvido. Este trabalho justifica-se devido à crescente concorrência 
existente no mercado de trabalho na área da construção civil em busca de 
inovações que auxiliem os executores no desenvolvimento e execução das 
obras pautadas nos pilares da gestão. O objetivo geral é demonstrar a 
necessidade da realização da gestão na construção civil; e para tanto será 
abordado sobre a cultura da gestão neste setor, a importância de um bom 
planejamento, a necessidade de realizar prevenção dos riscos e de investir em 
treinamentos dos profissionais envolvidos. Ao final do trabalho espera-se 
demonstrar que o planejamento bem elaborado contribui fundamentalmente 
para o sucesso do empreendimento. 

Palavras chave: Planejamento, Gestão, Controle. 

 

OTIMIZAÇÃO NO PROCESSO DE EMPILHAMENTO 

Autores: 

Ana Paula de Castro Pereira 
paulacastro_crf@hotmail.com 

Jéssica Pontes Firmino 
jessica.pontes@csn.com.br 

Rafael de Oliveira André 
rafaelroa26@gmail.com 
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Roberto Lessa de Carvalho 
rolessa123@gmail.com 

O empilhamento é a etapa do processo onde o minério produzido pela usina é 
transportado até os pátios de estocagem e Carregamento de vagões, esse 
circuito é composto por várias correias sendo a principal delas a Cable Belt. Ao 
longo dos anos a Cable Belt apresentava muitas corretivas a partir de 
problemas com polias de linha e seus conjuntos, estas geram paradas de longa 
duração e perdas significativas no transporte de minério. O objetivo deste 
projeto é a redução das corretivas em decorrência de problemas com polias de 
linha e redução de custo com transporte. A pesquisa é um estudo de caso de 
uma determinada empresa do setor de mineração da região e analisando os 
resultados, é possível perceber diminuição significativa no tempo de 
manutenção corretiva e custos com transporte e componentes, aumentando a 
confiabilidade e disponibilidade do equipamento. 

Palavras chave: Minério de ferro, Correia Transportadora, Manutenção, 
Transporte. 

 

PAGAMENTO DE ICMS ECOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS DO 

ALTO PARAOPEBA E VALE DO PIRANGA EM MINAS GERAIS 

Autores: 

Alessandra Castro Lima 
alessandracastro2000@yahoo.com.br 

Camila Luna Alves da Silva 
camilaluna_6@hotmail.com 

Thalita Pacheco de Souza 
thalita_pacheco@yahoo.com.br 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, 
sendo o montante arrecadado em cada estado destinado 75% à União e 25% 
aos municípios que o compõem. Destes 25%, 1% refere-se ao ICMS Ecológico, 
fazendo jus a ele os municípios que possuam Unidades de Conservação em 
seu território ou que possuam sistemas licenciados de disposição de resíduos 
sólidos urbanos ou tratamento de esgoto. São valores consideráveis a que os 
municípios podem ter acesso, justificando a importância do tema. Esta 
pesquisa objetiva determinar quais municípios da região do Alto Paraopeba e 
Vale do Piranga receberam ICMS Ecológico, bem como quanto cada um 
recebeu no período de julho de 2016 a junho de 2017, tendo como metodologia 
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consultas à Fundação João Pinheiro. Os resultados esperados são a 
conscientização da importância desta fonte de recurso para aqueles municípios 
que não o recebem bem como do uso em prol do meio ambiente onde já esteja 
implantado, trazendo ganhos ambientais à população. 

Palavras chave: ICMS Ecológico, Municípios, Alto Paraopeba e Vale do 
Piranga, Meio Ambiente. 

 

PANORAMA DAS FONTES ENERGÉTICAS DO BRASIL 

Autores: 

Arley Lapa da Silva 
arleylapa@hotmail.com 

Daniel Milagres Alves 
danielmilagres@yahoo.com.br 

Rodrigo do Carmo Corinili Mendes 
rodrigocorinili@yahoo.com.br 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

O território brasileiro permite a adoção de diversas formas de geração de 
energia, no entanto, deve-se estabelecer um planejamento estratégico para 
promoção da competitividade e desenvolvimento. Neste sentido, este trabalho 
objetiva avaliar o panorama das fontes energéticas disponíveis, as tecnologias 
atuais e como elas estão estruturadas no Plano Nacional de Energia (PNE). As 
novas tecnologias associadas ao potencial nacional de geração de energia 
podem contribuir na eficiência da Matriz Energética nacional. Nesta pesquisa 
será realizada uma revisão bibliográfica acerca das novas tecnologias 
aplicadas à geração de energia e avaliação qualitativa do Plano Nacional de 
Energia. Espera-se demonstrar como o Brasil estrutura suas fontes de energia 
além de ressaltar uma análise textual e gráfica das características da matriz 
energética. A avaliação crítica do planejamento nacional pode nortear as 
pesquisas e investimentos em prol da maior eficiência energética e menor 
impacto ambiental. 

Palavras chave: Energia, Matriz Energética, Planejamento. 
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PANORAMA NACIONAL DA MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA 

Autores: 

Maikon Leonardo Veloso 
maikonleonardo2010@hotmail.com 

Tamires Aparecida Vieira 
tamiresvieira3@hotmail.com 

Willian Mateus da Silva 
willianmateusss@hotmail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

A microgeração de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos consiste em 
um processo limpo, com potencial para ser explorado em maior escala no 
Brasil. Dessa forma, este trabalho objetiva analisar o contexto nacional do uso 
dessa forma de geração, sendo justificado devido ao baixo nível de 
investimento nessa fonte de energia em relação aos países com menor 
incidência solar. Para tal serão consultados trabalhos publicados sobre o 
assunto para proceder com análises de dados climáticos, custos de 
implantação e manutenção, retorno do investimento e também uma pesquisa 
em torno da relação da concessionária com o cliente/fornecedor, incentivos do 
governo e a relação com outras fontes de energia renováveis. Espera-se 
identificar as principais causas do baixo investimento nesse setor e, a partir dos 
resultados, propor soluções para uma maior aplicação desse tipo de energia no 
Brasil. Atualmente, a energia fotovoltaica não possui relevância dentre as 
demais fontes de energia do país. 

Palavras chave: Microgeração, Energia Renovável, Painéis Fotovoltaicos. 

 

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS 

Autores: 

Alessandro Lucas Maia Moraes 
alessandrolucas94@gmail.com 

Daivson Dutra Nascentes Coelho 
daivson_dutra1@yahoo.com.br 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 
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As inundações são calamidades que ocorrem quando uma determinada região 
recebe um volume de água superior ao que pode comportar resultando em 
transbordamentos. As enchentes aumentam a sua frequência devido à 
ocupação do solo com superfícies impermeáveis. Tendo em vista os impactos 
negativos da impermeabilização do solo, este trabalho tem como objetivo 
apresentar alternativas para prevenir tais calamidades. Uma das alterativas é o 
pavimento permeável, que permite a passagem de água para o solo. O 
conceito de pavimento permeável existe há aproximadamente 60 anos, mas 
não é tão utilizado devido às dificuldades de implantação e o questionamento 
sobre seu custo-benefício. Neste trabalho será abordada o pavimento 
permeável mostrando seus conceitos e aplicações através de uma revisão de 
literatura. Serão apresentadas as vantagens e desvantagens do uso dessa 
tecnologia que é recomendada principalmente para tráfegos leves, 
estacionamentos, praças, calçadas e ciclovias. 

Palavras chave: Impermeabilização, Inundações, Tecnologia. 

 

 

 

PENEIRA DE GRAFENO 

Autores: 

Rodrigo Samuel Moreira Simões 
rodrigo100driver@yahoo.com.br 

Roldão Roosevelt Urzedo de Queiroz 
roldaoqueiroz@hotmail.com 

O uso inadequado dos recursos hídricos vem ameaçando a biodiversidade 
mundial, desperdício, má utilização e a contaminação dos lençóis freáticos, são 
problemas causados pelo desconhecimento da maneira correta do uso dos 
mananciais. O homem até agora, é o maior responsável por todos os 
problemas que vem enfrentando em relação à água. Cientistas do Reino Unido 
criaram uma técnica promissora que tem por objetivo filtrar a água do mar. O 
grafeno é uma das promessas para a purificação de águas, porém, a grande 
dificuldade para conseguir tal composto em larga escala tornava a pesquisa 
inviável. A solução encontrada foi a síntese de um derivado que trata-se do 
óxido de grafeno, o qual durante as pesquisas mostrou grande eficiência na 
retenção dos sais encontrados na água do mar tornando-a água potável. O 
presente trabalho coloca em foco a “Peneira de Grafeno” trazendo a 
importância deste material revolucionário para a solução de um problema cada 
dia mais devastador para o meio ambiente. 
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Palavras chave: Água, Viabilidade, Grafeno, Tecnologia, Revolucionário. 

 

PENSAMENTO SUSTENTÁVEL: SISTEMAS DE DESIGN E 

OPERAÇÃO 

Autores: 

Leonardo Barbosa Castro de Souza 
link.souza00@gmail.com 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

Atualmente, observa-se uma crescente conscientização da sociedade em 
práticas de baixo impacto ambiental e da busca de um modelo de 
desenvolvimento sustentável. Nesse modelo, a busca pela melhoria da 
qualidade de vida deve vir acompanhada de soluções de maior eficiência no 
uso dos recursos naturais. Enquanto a ideia da sustentabilidade é muitas vezes 
reduzida a um contexto ecológico, a verdadeira e mais profunda questão é 
cultural. O objetivo deste trabalho é apresentar os conceitos que incorporam o 
Pensamento Sustentável, onde ferramentas como a Análise do Ciclo de Vida e 
o Processo Berço a Berço formam uma base irrestrita e suficiente para quebrar 
os paradigmas da construção civil. Uma das grandes vantagens na adoção 
destas ferramentas é a valorização dos aspectos culturais, promovendo assim 
maior eficiência econômica e menor impacto ambiental nas soluções adotadas 
nas fases de projeto, construção, utilização, reutilização e reciclagem da 
edificação. 

Palavras chave: Desenvolvimento Sustentável, Metodologia, Ferramentas de 
Processo. 

 

PERCENTUAL DE ÁREA OCUPADA POR UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO EM MINAS 

GERAIS 

Autores: 

Priscila Marques Nascimento 
pri_mnascimento@hotmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 
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A intensificação de atividades minerárias em espaços geográficos 
determinados se faz majoritariamente em razão da rigidez locacional das 
jazidas, ou seja, a mineração só se desenvolve onde o minério naturalmente 
ocorre, fazendo com que os impactos ambientais fiquem concentrados. Em 
contraposição, espaços naturais são revestidos de especial proteção através 
das Unidades de Conservação, evitando que a degradação atinja níveis 
capazes de comprometer recursos naturais essenciais, como a água, por 
exemplo. O presente trabalho pretende determinar o percentual de área do 
Quadrilátero Ferrífero protegido através de Unidades de Conservação, bem 
como estratificar os diferentes níveis de proteção. O trabalho se desenvolverá 
através de pesquisa junto aos órgãos gestores de Unidades de Conservação e 
em outros que disponham de informações georreferenciadas sobre o tema. 
Espera-se como resultado aferir o nível de proteção atual da região estudada e 
assim contribuir para o debate sobre a proteção. 

Palavras chave: Unidades de Conservação, Quadrilátero Ferrífero, 
Geoprocessamento, Mineração. 

 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

Autores: 

Alex Lucas da Costa Resende 
alex100189@yahoo.com.br 

Gilberto de Souza Miranda Júnior 
gilbertomiranda94@yahoo.com.br 

Lucas Gledson Carlos Silva 
lucas.silva@vale.com 

Erika Morais Cerqueira 
erika_mcerqueira@hotmail.com 

O Planejamento e Controle da Produção (PCP) é um serviço que oferece 
suporte à tomada de decisões em relação aos processos ligados, direta e 
indiretamente, à produção de uma empresa. O serviço envolve tanto o 
planejamento e o controle em si, quanto a programação dos recursos usados 
nas operações, com início e fim de todo o fluxo. O PCP abrange também a 
programação e o controle do que foi estabelecido, não deixando que o objetivo 
final seja desviado do plano, decidindo sobre quaisquer mudanças que possam 
ocorrer, caso defeitos ou falhas do planejado passem a atuar no sistema. O 
objetivo desse estudo é demonstrar que o PCP é uma ferramenta ideal para se 
obter maior produtividade. A expectativa é provar que, por meio do PCP, é 
possível eliminar erros e falhas, reduzindo os custos e aumentando o lucro 
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substancialmente. A pesquisa será baseada em artigos acadêmicos, gráficos, 
tabelas e entrevistas realizados por órgãos renomados neste campo. 

Palavras chave: Falhas, Operações, Processo, Ferramentas, Programação. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Autores: 

Driele Maria de Rezende Pinto 
rezendedriele@hotmail.com 

Fernanda Pinto Silva 
nandinha_silva_7@hotmail.com 

João Pedro Tonon Patrocinio 
joaopedro.patrocinio@yahoo.com.br 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

O planejamento estratégico (PE) é uma ferramenta de gestão que busca 
realizar mudanças organizacionais, partindo de vários processos que vão 
desde análises externas e internas, até a definição de seus objetivos. A 
aplicação dessa ferramenta apresenta amplas vantagens, pois a empresa gira 
em torno desse processo para desempenhar suas atividades com mais 
precisão, pensando sempre nos resultados futuros. Este estudo tem como 
principal objetivo demonstrar a importância do planejamento para tomadas de 
decisões significativas na organização, mostrando métodos e integração de 
atividades que levam a mesma a obter bons resultados. Este trabalho está 
embasado em revisões bibliográficas, livros e artigos científicos associados ao 
tema. A implementação do PE como visto, é o mecanismo que levará a 
empresa a trabalhar com mais qualidade, maximizando suas oportunidades e 
minimizando suas ameaças, conduzindo, consequentemente, a organização ao 
sucesso. 

Palavras chave: Planejamento, Ferramenta, Gestão. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Autores: 
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Maila Soliana Passos Rangel 
mspr21@hotmail.com 

Matheus Gomes Santos 
mgszin@gmail.com 

Thamy Aparecida Miranda Bastos Alcantara 
thamybastosbastos@gmail.com 

Luis Carlos Queiroz Pimenta 
luiscqp@hotmail.com 

Toda organização deve ter um planejamento estratégico para estabelecer 
objetivos e ações para alcançar metas. Ele é o ponto estrutural de qualquer 
empresa e consiste na análise dos pontos fracos, fortes, ameaças e 
oportunidades do mercado. O objetivo deste trabalho é mostrar, através de um 
estudo bibliográfico, a importância do planejamento estratégico para as 
empresas. Constatou-se que o planejamento estratégico é a forma das 
organizações se manterem competitivas no mercado. Devido a isso ele deve 
ser flexível e atento as mudanças que ocorrem ao seu redor seguindo sempre 
os seguir a missão e valores da empresa. Um planejamento estratégico bem 
executado permite que empresas usem seus recursos de produção de forma 
mais eficaz promovendo atividades multifuncionais entre suas áreas atingindo 
assim as suas metas. 

Palavras chave: Planejamento Estratégico, Metas, Recursos. 

 

PLC (POWER LINE COMMUNICATION) 

Autores: 

Ana Paula Tomaz Rodrigues 
ana-paularodrigues2010@Hotmail.com 

Eduardo José de Paula Costa 
eduardo_costa0206@hotmail.com 

Romário Silva Cruz 
romariosilvacruz@hotmail.com.br 

Hegberton Rodrigo Eleuterio 
hegbertonrodrigo@yahoo.com.br 

A tecnologia PLC abrange a utilização estrutural da rede elétrica para tráfego 
de dados que promovem a comunicação digital de dispositivos conectados em 
rede. Esse tipo de meio para transmissão, comumente chamado de “rede na 
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tomada”, permite que dispositivos como computadores por exemplo, possam 
ser energizados para funcionamento e também conectados em rede pela 
mesma tomada, utilizando o circuito de cabos e infraestrutura elétrica 
existentes na edificação ou em linhas de transmissão. O objetivo do trabalho, 
de cunho bibliográfico, é descrever, em linhas gerais, a tecnologia PLC, além 
de seus processos e benefícios. Conclui-se que os custos para implantação da 
tecnologia são relativamente baixos, se comparados aos da montagem de uma 
infraestrutura separadamente cabeada para rede de dados. A apresentação 
será baseada em pesquisas acadêmicas desenvolvendo métodos para 
instalação e desenvolvimento da tecnologia no mercado global, inserida no 
contexto da automação residencial. 

Palavras chave: Tecnologia PLC, Rede elétrica, Tráfego de dados, 
Comunicação digital, Automação. 

 

POR DENTRO DO ENSAIO SPT: DA REALIZAÇÃO À 

INTERPRETAÇÃO 

Autores: 

Mariana Larissa Gonçalves Pires 
mariana-mlgp@hotmail.com 

Tabata Nayara de Oliveira Pinho 
nayaratabata23@yahoo.com 

Julia Castro Mendes 
jcmendes.eng@gmail.com 

No Brasil, o Teste de Penetração Padrão (SPT) é o método mais usado de 
sondagem de subsolo. Ele é executado através da penetração à percussão de 
uma sonda no solo. Com base no número de golpes e da coleta de amostras, é 
possível a determinação do perfil estratigráfico do subsolo. Suas vantagens 
são: baixo custo, fácil execução, possibilita informação de compacidade, 
consistência do solo e determinação do nível do lençol freático. Deste modo, o 
presente trabalho tem como finalidade apresentar como é feito um ensaio de 
SPT, não somente teoricamente, mas também com a experiência dos 
profissionais de campo. Dessa forma, busca-se abordar com maior 
profundidade o assunto, descrever a conduta correta e, através de um vídeo, 
demonstrar contagem e o registro do número de golpes para aprofundamento 
da sonda, conforme a NBR 6484. Espera-se, como resultado, instruir os 
colegas engenheiros, de modo a aprofundar os conhecimentos técnicos sobre 
um ensaio adequado de SPT. 

Palavras chave: Teste de Penetração Padrão, SPT, Sondagem. 
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PRÉ-MOLDADOS - SOLUÇÃO RÁPIDA E SUSTENTÁVEL 

Autores: 

Breno Guerra Almeida 
guerrabreno25@gmail.com 

Geraldo Nunes da Nóbrega Neto 
geraldonnobrega@hotmail.com 

Nayara de Fatima Siqueira Moreira 
nayaramoreira@outlook.com.br 

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

Estrutura em concreto pré-moldado é aquela em que os elementos estruturais 
são moldados e ganham resistência antes de sua alocação definitiva na 
estrutura. São conhecidas também pelo nome de estruturas pré-fabricadas e 
são adquiridas junto a empresas especializadas ou moldadas no próprio 
canteiro da obra (que dependerá das características do projeto). O objetivo 
deste trabalho é demonstrar através de pesquisas, comparativos com obras de 
elementos moldados in loco e estudos complementares, que este tipo de 
construção é mais vantajoso, trazendo economia, redução do tempo na 
execução da obra e qualidade na construção. Serão realizadas pesquisas de 
preços em empresas especializadas, entrevista com profissionais da 
Construção Civil em Conselheiro Lafaiete (MG), avaliar os prós e os contras de 
cada tipo de construção e o comparativo de gastos entre elas. Espera-se ao 
final dos estudos, demonstrar que este tipo de tecnologia é durável, viável na 
construção civil economicamente e sustentável. 

Palavras chave: Pré-moldados, Sustentável, Qualidade. 

 

PREOCUPAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS EM RELAÇÃO AO 

ASSÉDIO MORAL DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES 

Autores: 

Felipe Vasconcelos de Sá Moura 
felipe-vasconcelos@yahoo.com 
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Gustavo Basílio Ferreira Matozinhos 
gustavomatft@gmail.com 

Marcos Antônio Gomes Tavares 
ticomagt@yahoo.com.br 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

Aumento de competitividade, obsessão por lucros, redução de gastos e 
objetivos sobre-humanos fazem com que o ambiente organizacional se torne 
estressante, gerando inúmeras consequências para a equipe. Neste sentido, o 
a assédio moral deve ser evitado a todo custo. Trata-se da exposição repetida 
do trabalhador, de forma vexatória, humilhante, constrangedora e antiética, 
frente às suas atividades desenvolvidas dentro da organização. Este é o tema 
da pesquisa, de cunho bibliográfico, que tem o objetivo de discutir ações que 
configuram o assédio moral e como o gestor deve evita-lo. Conclui-se que 
todos os integrantes da organização, principalmente gestores e líderes de 
equipe, devem tomar inúmeras precauções frente a seus subordinados, 
visando sempre à harmonia e ao respeito a todos os componentes das 
organizações. 

Palavras chave: Gestão de Pessoas, Assédio Moral, Ambiente 
Organizacional. 

 

PREVENÇÃO E MONITORAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

DE ALGUMAS OBRAS PÚBLICAS DA REGIÃO DO ALTO 

PARAOPEBA 

Autores: 

Isabela Carvalho dos Santos Maia 
isabelasantosmaia2015@hotmail.com 

Sheila Cristina dos Santos Lobo 
sheilacristina715@yahoo.com.br 

Júlio Felix de Miranda Coelho Pinto 
juliof12@yahoo.com.br 

Estima-se que 5% do PIB de um país é gasto com manutenção em estruturas 
metálicas. Manutenções corretivas e preventivas aumentam a vida útil dessas 
estruturas, sendo que a maior parte das patologias dessas estruturas são as 
corrosões advindas de erros de projetos e faltas de manutenção. Boa parte das 
obras públicas realizadas no país envolvem estruturas metálicas e falhas 
ocasionadas por processos corrosivos podem colocar vidas em risco. Este 
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trabalho tem por objetivo identificar e apresentar patologias em estruturas 
metálicas de obras públicas da região, afim de se evitar o desperdício de 
dinheiro público alertando tanto as pessoas quanto as autoridades 
competentes. Muitas vezes, apenas obedecendo a norma e aplicando as 
corretas demãos de tinta para proteção, aumenta-se muito a vida útil dessas 
estruturas, o que, geralmente, não acontece com as obras públicas e assim, 
acarretam ao final, em tipos de manutenções mais caras. 

Palavras chave: Manutenção, Corrosão, Estruturas Metálicas. 

 

PROCESSO DE DESAGUAMENTO DE FINOS DE BARRAGEM 

Autores: 

Daniel de Angellis Silva Ramalho 
daniel.de.angellis@gmail.com 

Felipe Vieira de Azevedo 
felipevieiradeazevedo@gmail.com 

Roberta Lidiane da Costa 
robertacostager@gmail.com 

Lucas Andrade de Azevedo 
lucas.azevedo.bh@gmail.com 

O processo de beneficiamento de minérios gera como resíduo muitos finos que 
são acondicionandos em barragens. O objetivo deste trabalho é propor as 
vantagens do desaguamento de Finos decorrente da produção da CSN-Pires. 
Esta operação elimina a criação de barragens de rejeito, porque não direciona 
nenhum volume de sólidos para as baias, facilita a logística do material e seu 
empilhamento, melhora a disponibilidade física dos equipamentos, aumenta a 
produtividade, reduz custos operacionais do destino final de rejeitos e adequa 
as normas ambientais. Anualmente foram deixados de ser lançados nas baias 
72.216 toneladas. Considerando o gasto específico 23,96 R$/t com a limpeza 
de baias, prevê-se uma economia anual de R$ 1.730.295,36. Um fator 
importante é implantação de ciclones desaguadores, que proporcionaram 
redução de 87% no volume de efluentes, direcionados para as baias de 
decantação. Esse processo é eficiente tanto economicamente, quanto 
ambientalmente para a Mineração. 

Palavras chave: Barragens, Produtividade, Rejeitos, Economia. 
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PROCESSO DE TRATAMENTO TÉRMICO E TÊMPERA DE 

TUBO DE AÇO SEM COSTURA  

Autores: 

Amanda Luciana da Costa 
amanda.costa23@yahoo.com.br 

Telma de Fátima Miranda Bastos Alves 
tetebastos16@yahoo.com.br 

Roberto Lessa de Carvalho 
rolessa123@gmail.com 

Foram necessários muitos anos para o homem aprender a lidar de modo mais 
eficiente com o calor e com os processos de resfriamento, para realizar 
tratamento térmico mais adequado dos metais. Empresa do ramo siderúrgico 
utiliza tecnologia de ponta em processos de modificação da estrutura do aço, a 
fim de aprimorar as características dos produtos ofertados. O objetivo deste 
trabalho é apresentar o processo de temperabilidade de tubos de aço sem 
costura, os quais são produzidos na maior indústria siderúrgica da América 
Latina. É uma pesquisa de campo, baseada em um estudo de caso, que visa 
demonstrar o processo de têmpera e revestimento de tubos de aço, bem como 
as propriedades dos materiais e sua aplicação no setor de condução de óleo e 
gás. Os resultados obtidos através da pesquisa demonstraram um ganho 
significativo nas propriedades mecânicas desejadas, como dureza, 
elasticidade, ductibilidade, resistência à tração, as quais são adquiridas sem a 
modificação do estado físico do metal. 

Palavras chave: Aço, têmpera, Revestimento, Tecnologia, Aplicação. 

 

PROCESSO EXTRATIVISTA DE AGREGADO GRAÚDO E SUA 

CARACTERIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Autores: 

Igor Marques Inácio 
igorminacio@hotmail.com 

Lucas Tadeu da Costa Vieira 
lucas9736@yahoo.com 

Victor Buzati de Sousa 
victorbuzati@hotmail.com 
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Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

Agregados são insumos que são adicionados à massa inicial de concreto (água 
e cimento) para atribuir corpo, tornando a matriz mais econômica além de 
promover melhores características ao concreto. Tem-se por objetivo, neste 
trabalho, relatar a metodologia de extração de agregados graúdos, através do 
acompanhamento dos processos de obtenção em campo. A pesquisa, além 
das referências bibliográficas, incluirá um estudo de campo, realizado na 
Pedreira Moreira Neiva, localizada no município de Cristiano Otoni. Será 
também realizado a caracterização física do agregado graúdo através de testes 
como, massa especifica, granulometria, absorção de água, massa unitária e 
índice de forma, no laboratório da Faculdade Santa Rita (FASAR). Espera-se, 
através dos ensaios laboratoriais, certificar a utilização do agregado graúdo da 
pedreira Moreira Neiva para a confecção de matrizes de cimento Portland. 

Palavras chave: Agregados Graúdos, Processos de Extração, Construção 
Civil. 

PRODUÇÃO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE BAGAÇO DE 

CANA 

Autores: 

Tulio Leandro Gonçalves Pieri 
tulio_lgpieri@yahoo.com.br 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

As fibras naturais são utilizadas para diminuir as fissuras originadas pelas 
retrações do concreto que podem ocorrer devido às intempéries. As fibras 
podem ser utilizadas em pavimentos rígidos, pisos industriais, pré-moldados, 
tanques e reservatórios entre outros. Devido a facilidade na obtenção desta 
fibra natural, o presente trabalho visa atender a demanda por soluções de 
reutilização e diminuição de resíduos descartados na natureza através da 
adição de bagaço de cana em matrizes cimentícias. No intuito de reaproveitar 
uma fibra natural e agregar valor a um produto comumente conhecido, tem-se 
o objetivo de analisar a viabilidade do concreto com adição de fibra de bagaço 
de cana de açúcar através de suas vantagens e desvantagens em comparação 
ao convencional. Através da adição do bagaço de cana, espera-se produzir 
matrizes cimentícias mais resistentes e sustentáveis em relação ao concreto 
convencional. 

Palavras chave: Concreto, Bagaço de cana, Fibras. 
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PRODUÇÃO DE SABÃO CASEIRO COMO FORMA DE 

RECICLAGEM E ECONOMIA 

Autores: 

Beatriz das Graças do Nascimento 
bia.nascimento88@gmail.com 

Rhaysa Egg Silva Dias 
rhaysa_egg@yahoo.com.br 

Suelen Pereira Felix 
suelenpereirafelix@gmail.com 

Roldão Roosevelt Urzedo de Queiroz 
roldaoqueiroz@hotmail.com 

O óleo vegetal é um dos grandes agentes de poluição e seu descarte sem 
tratamento, proveniente das residências e estabelecimentos alimentícios, tem 
aumentado de forma significativa os impactos ao meio ambiente. Como 
exemplo podemos citar a degradação dos mananciais, do solo e do 
ecossistema aquático em geral. Outro fator relevante é que com a 
contaminação da água que servem as cidades o custo para tratamento fica 
elevado, além de trazer prejuízos também ao sistema de esgoto. Uma forma 
alternativa de descarte e reaproveitamento do óleo é na produção de sabão 
caseiro, sendo um procedimento sustentável e que garante renda. Antes de 
seguir para a reciclagem o óleo passa por processos de filtração e 
desumidificação, a fim de retirar impurezas. Objetiva-se este estudo 
demonstrar a viabilidade econômica e sustentável no reaproveitamento e 
produção de sabão caseiro. O trabalho é de cunho bibliográfico que permitiu a 
constatação que esta é uma medida importante para minimizar os impactos 
ambientais. 

Palavras chave: Produção de Sabão Caseiro, Sustentabilidade, Óleo, Meio 
Ambiente, Economia. 

 

PRODUÇÃO ENXUTA  

Autores: 

Samara Paula de Souza 
spsouza43@gmail.com 

Talita Gabriele Bastos Tavares 
talitatavares@yahoo.com.br 
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Rodolfo Felipe de Oliveira Costa 
profrodolfocosta@gmail.com 

A produção enxuta ou sistema Toyota de produção (STP) ou pensamento 
enxuto, se originou no Japão pós-guerra, com o objetivo de alinhar na melhor 
sequencia as ações que criam valor, reduzindo o lead time e o desperdício. 
Uma progressiva diminuição no esforço humano em atividades como 
monitoramento, através de processos de automação inteligente (Jidoka), 
liberando o trabalhador para atividades mais relevantes, associado a um 
estabelecimento de um fluxo continuo de materiais sincronizado com a 
programação processo (Just in time) constituem os pilares desse sistema de 
produção. A construção enxuta é de fundamental importância para otimizar e 
ou eliminar atividades de espera, transporte e inspeção e, ao mesmo tempo, 
aumentar a eficiência e o valor produzido nas atividades de processamento. 
Neste trabalho, a partir de um estudo teórico, abordaremos mecanismos do 
sistema enxuto, buscando relacionar sua utilização com a entrega do produto, 
a maximização do valor e a redução do desperdício. 

Palavras chave: Produção Enxuta, Eliminação de Desperdícios, Ferramentas 
Enxutas. 

PRODUÇÃO MAIS LIMPA: UNINDO SUSTENTABILIDADE E AS 

VANTAGENS COMPETITIVAS 

Autores: 

Amanda Caroline Leão Silva 
amanda-caroliine@hotmail.com 

Vanessa Cristina Almeida Goncalves 
vanessacristina407@gmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

A produção mais limpa tem como princípio básico eliminar a poluição durante o 
processo de produção ininterrupta, desde a extração da matéria prima até a 
disposição do produto e seu retorno ao meio ambiente, atendendo a 
necessidade de produtos de forma sustentável, usando com eficiência 
materiais e energia renovável, não nocivos, conservando a biodiversidade. Por 
meio de uma revisão bibliográfica, o presente trabalho pretende apresentar 
métodos que aumentam a eficiência no uso de matérias primas como água e 
energia, minimização ou reciclagem de resíduos, com benefícios ambientais e 
econômicos para os processos produtivos. Contudo, propõem-se as 
organizações estratégias para competirem no mercado, oferecendo redução 
nos custos, melhoria na eficiência das operações, e com isso promovendo o 
desenvolvimento sustentável, assim facilitando as organizações de alcançar 
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suas metas econômicas, ao mesmo tempo em que melhoram o ambiente, 
gerando inovações e vantagens competitivas. 

Palavras chave: Produção, Sustentabilidade, Vantagens Competitivas. 

 

PROJETO AUTOMÁTICO DE IRRIGAÇÃO DE PLANTAS EM 

AMBIENTES RESIDENCIAIS 

Autores: 

Aline Silva Chaves 
alinesilvachaves@hotmail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

Com o desenvolvimento do ambiente urbano, o cultivo de plantas em 
ambientes residenciais tem se tornado um grande desafio pelo pouco tempo e 
espaço disponíveis para cultivo. Neste sentido, esta pesquisa visa desenvolver 
um protótipo de um sistema de irrigação automático de baixo custo a fim de 
irrigar pequenas plantações residenciais. Pois, devido às rotinas atarefadas, 
muitas vezes as plantas em ambientes residenciais, ficam sem a devida rega a 
qual é necessária ao seu bom desenvolvimento. Para a condução desta 
pesquisa experimental, serão consultados trabalhos relacionados ao cultivo em 
ambientes residenciais e elaboração de um modelo experimental para análise 
quantitativa. Espera-se que o modelo experimental possa trazer mais 
comodidade às pessoas que desejam cultivar plantas em ambientes 
residenciais além de garantir às plantas uma qualidade durante seu 
desenvolvimento natural. Serão abordados nesta pesquisa plantas de pequeno 
porte que estejam expostas à ambientes externos. 

Palavras chave: Irrigação, Controle, Automático, Residencial. 

 

PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

ANTRÓPICA NAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS - SEGUNDA FASE: 

FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES  

Autores: 

Jessica Úrsula Cunha 
jessicaursula@gmail.com 



XI Simpósio de Iniciação Científica – 12, 13, 14 e 15 de setembro de 2017 / 
FASAR  

181 

Natalia Camila Vieira 
natalia.vieira@cmigroupe.com 

Diego Roberto Sousa Lima 
diegosousalima@hotmail.com 

Segundo a ONU, o homem é o grande responsável pelas alterações climáticas 
decorrentes do aquecimento global, onde a temperatura média do planeta 
aumentou 0,7 °C ao longo do século XX. Diante deste quadro, somente uma 
conscientização popular pode frear o aumento da temperatura, o que justifica a 
importância deste trabalho. A partir de pesquisas bibliográficas, foi elaborado a 
primeira parte do projeto de conscientização o qual foi implantado em escolas 
públicas do ensino fundamental, na segunda fase formamos multiplicadores 
nas empresas, faculdade e comunidade com o objetivo de se alcançar um 
maior número de pessoas. A aderência será avaliada através de entrevistas 
com os multiplicadores, os resultados serão apresentados sob a forma de 
gráficos e tabelas. Espera-se obter um bom percentual de conhecimento dos 
multiplicadores, bem como a replicação destes junto às suas comunidades, 
engrandecendo a consciência em relação ao tema. 

Palavras chave: Mudanças Climáticas, Conscientização, Avaliação, 
Aquecimento Global. 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO SISTEMA KAMBAN DO 

PROCESSO DE BRITAGEM NA MINERAÇÃO 

Autores: 

Bruno Fernandes Lobo Flôres 
brunofernandes02@yahoo.com.br 

Cristiano Silvio de Jesus 
cris.silvio@outlook.com 

João Paulo Silva Sacramento 
jpss-2005@hotmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

O setor atual de mineração possui grande importância para a população e 
principalmente para o país, no que tange a geração de empregos e os bens de 
consumo para as siderúrgicas. Com a alta concorrência entre as empresas de 
mineração nos dias atuais, tanto pelo volume quanto pelo prazo de entrega dos 
embarques e planejamento na área de produção, torna-se necessário uma 
eficiência cada vez melhor nos processos de produção. Para tal, apresentamos 
como proposta a aplicação do sistema Kanban, realizando uma alternativa de 
melhoria para a gestão do processo de britagem, processo este que é o início 
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do ciclo produtivo do minério de ferro em uma usina de beneficiamento. Sobre 
o presente trabalho a abordagem utilizada foi a qualitativa, exploratório, e as 
coletas de dados ocorreram de forma primária e secundária. O levantamento 
dos dados e a elaboração do quadro e o cartão Kanban foram realizados de 
forma genérica, podendo assim ser aplicados a qualquer unidade de mineração 
de minério de ferro. 

Palavras chave: Minéio, Processo, Kamban. 

 

PROTÓTIPO ARDUINO CONTROLADO VIA WEB: UMA 

PESQUISA EXPLORATÓRIA COM ÊNFASE EM INTERNET DAS 

COISAS (IOT) 

Autores: 

Michelle Cristiane Paula Soares 
michellepaula22@hotmail.com 

Nathália de Souza Pereira Coimbra 
nathaliaspcoimbra@hotmail.com 

Nicolas Henrique Ramos Bernardo 
nickramos22@yahoo.com.br 

Luiz Otávio Veloso 
luizotavioveloso@yahoo.com.br 

A comunicação entre dispositivos e o acesso fácil ao controle de todo tipo de 
equipamento é algo que se tornou realidade graças à Internet das Coisas (IoT). 
O desenvolvimento de novos equipamentos e a evolução dos já existentes, 
transformados em dispositivos IoT, possibilitam uma nova forma de interação 
entre o usuário e os objetos em seu entorno. Este trabalho objetiva demonstrar 
os conceitos pesquisados sobre IoT através do desenvolvimento de um 
pequeno robô controlado via rede Ethernet diretamente pelo navegador web, 
caracterizando-se assim, quanto aos objetivos, como uma pesquisa 
exploratória, utilizando como instrumento um protótipo para a demonstração 
dos conceitos levantados. Espera-se como resultado o protótipo de um robô 
IoT baseado em Arduino®, com controle feito via navegador web por outros 
dispositivos na mesma rede. Pretende-se, através da demonstração da 
interação entre outros equipamentos e o robô, apresentar as possibilidades do 
IoT. 

Palavras chave: Robótica, Internet das coisas, Arduíno, Simpósio. 
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QUADRICÓPTERO MULTIROTOR DE ASAS ROTATIVAS  

Autores: 

Cláudio de Castro Pianco 
claudio-pianco@hotmail.com 

Gabriel Henrique de Oliveira 
gabrieloliveira95@live.com 

Luiz Fernando Corrêa Silva 
cfernandoluiz97@gmail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

Atualmente, atividades como cobertura de eventos, mapeamentos, análises e 
monitoração de grandes áreas constituem a atividade fim de determinadas 
empresas. Contudo essas atividades se tornam de grande complexidade para 
serem executadas devido ao difícil acesso ou grande extensão da área em 
questão, sendo assim necessário a utilização de equipamentos aerodinâmicos. 
Esta pesquisa objetiva estudar a viabilidade da construção de um 
quadricóptero com sensores que permitem e estabilizar o voo e se justifica pela 
adoção de dispositivos de baixo custo em sua construção. Trata-se de uma 
pesquisa experimental que consiste na revisão bibliográfica de trabalhos 
publicados na área que serão base para o projeto de um protótipo com controle 
de estabilidade. Espera-se que o trabalho contribua no projeto de dispositivos 
aerodinâmicos empregando componentes de baixo custo. O acesso e 
utilização dos drones poderá ser potencializado com o emprego de dispositivos 
simples e comerciais em sua fabricação. 

Palavras chave: Drone, Quadricóptero, Aeromodelismo. 

 

REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

Autores: 

Ana Lara da Cruz 
engcivilanalara@yahoo.com 

Tainara Baêta Pereira Rodrigues 
tainara_baeta@hotmail.com 

Roberta Maria Machado 
roberta.machado25@yahoo.com.br 



184 

O concreto de cimento Portland é o material de construção civil mais utilizado 
no Brasil. Porém, um fato específico tem chamado á atenção: a rápida 
deterioração às quais as estruturas executadas a partir deste material têm se 
submetido, reduzindo a vida útil das edificações. Considerando a relevância 
desse fator, este trabalho teve como objetivos identificar os mecanismos de 
degradação e apresentar técnicas de reparo de estruturas de concreto. Para 
alcançar o propósito descrito foram realizadas amplas revisões literárias. Os 
resultados indicaram que vários são os mecanismos, que podem degradar o 
concreto armado e espera-se que com o conhecimento acerca das causas de 
degradação, seja possível aplicar as técnicas de recuperação com mais 
segurança. São muitos os problemas que ocorrem nas estruturas e poderiam 
ser evitados caso houvesse cuidados maiores na elaboração dos projetos, na 
especificação e utilização dos materiais, no uso adequado da estrutura e na 
sua manutenção preventiva. 

Palavras chave: Estruturas, Degradação, Reparo. 

 

 

RECALQUE DIFERENCIAL EM FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIOS 

Autores: 

Ademar Souza Soares 
ademarsouza2008@yahoo.com.br 

Eliane Alves Quirino  
elianealves1944@hotmail.com 

Ellen Andressa Matozinhos Maia 
ellenandressa.mg@gmail.com 

Quênia de Cassia Goulart Ferreira Liberato 
kenya.goulart@gmail.com 

Diante o crescimento das cidades, é recorrente a demanda por habitações 
como os edifícios, que por sua vez originam alta sobrecarga nos solos, estando 
os mesmos sujeitos ao desaprumo, ou recalque diferencial. O recalque 
diferencial é quando uma parte do solo se deforma mais que o outra, gerando 
esforços e causando problemas estéticos e estruturais, como trincas e danos 
nas fundações. Identificar as causas do recalque diferencial é de suma 
importância, para que se possa controlar os danos e garantir maior segurança 
a estrutura. Este trabalho tem como objetivo mostrar as origens do recalque 
diferencial de fundações e apresentar soluções para reparos. Para isso, será 
feita uma revisão bibliográfica acerca do tema, focando nos estudos da cidade 
de Santos/SP. Conclui-se que todos os edifícios estão sujeitos a deformação, 
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sendo assim o estudo dos recalques diferenciais uma maneira eficaz de 
garantir a segurança das estruturas, além de evitar maiores custos e 
transtornos aos proprietários. 

Palavras chave: Solos, recalque diferencial, fundações, trincas. 

 

RECAPEAMENTO DE PISO POLIÉDRICO COM UTILIZAÇÃO DE 

CBUQ 

Autores: 

Guilherme Resende Fonseca Melo 
guilherme resende27@hotmail.com 

Marcio Ferreira de Morais 
marcio07morais@gmail.com 

Giovanni Chagas Egg 
giovanni_chagas@yahoo.com.br 

O crescimento urbano das cidades exige do poder público grandes 
investimentos em infraestrutura. Visando analisar estes custos, o objetivo deste 
trabalho é realizar um estudo sobre a pavimentação em Concreto Betuminoso 
Usinado à Quente - CBUQ e suas etapas de aplicação em uma rua 
localizada na cidade de Lagoa Dourada. A área de estudo consiste em uma via 
urbana inicialmente pavimentada com pedras poliédricas. A rua recebe todos 
os tipos de fluxos, desde uma motocicleta até grandes máquinas agrícolas. Foi 
elaborado um projeto de pavimentação asfáltica pela Prefeitura e a partir do 
mesmo, serão apresentadas características básicas sobre o CBUQ e 
demonstrada às etapas de aplicações do mesmo nessa rua: Transporte e 
aplicação do CBUQ, drenagem superficial, sinalização horizontal e vertical. Os 
resultados obtidos permitiram constatar que a pavimentação asfáltica 
proporciona uma qualidade de vida melhor aos moradores, porém sua 
manutenção é mais complexa em comparação ao piso poliédrico. 

Palavras chave: Ruas, Pavimentação, Drenagem. 

 

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: LEGISLAÇÃO E 

TÉCNICAS APLICÁVEIS 

Autores: 
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Emerson Rocha Damasio 
emersondamasio@live.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

Com o intensivo crescimento dos processos econômicos relacionados às 
produções agropecuárias no mundo e em especial no Brasil, onde o 
crescimento populacional está diretamente relacionado à ocupação e o uso 
intensivo do solo sem preocupações com sua resiliência, degrada-se vastas 
áreas e há perdas para futuras utilizações. Este trabalho tem o objetivo de 
apresentar métodos e técnicas para a recuperação de áreas degradadas, as 
quais são exigidas legalmente pela INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 4, de 
13 de abril de 2011, especialmente para pequena propriedade rural ou posse 
rural familiar. Através de pesquisa bibliográfica serão apresentados métodos e 
técnicas para reunir informações, diagnósticos, levantamentos e estudos que 
permitam a avaliação da degradação ou alteração e a consequente definição 
de medidas adequadas à recuperação da área. Espera-se como resultado a 
construção de uma base técnica e legal capaz de fomentar a discussão do 
tema junto àqueles que acessarem o trabalho. 

Palavras chave: Degradação, Recuperação, Solos, Revegetação, Análise. 

REDUÇÃO DE PERDA METÁLICA DE BOBINAS AMOSTRADAS 

COM ESPESSURA SUPERIOR A 14 MM 

Autores: 

Alexandre da Silveira Rodrigues 
serrinha1978@gmail.com 

Kenedy Tadeu Cota 
kennedycota@yahoo.com.br 

Leonardo Januário da Rocha Franco 
leonardo.jr.franco@hotmail.com 

Romulo Felício da Costa 
romulofeliciodacosta@gmail.com 

O sistema de amostragem de bobinas à quente é gerenciado através de 
normas técnicas e tem como função verificar o controle de qualidade dos 
produtos na saída de um processo de laminação à quente. Atualmente, as 
amostras são retiradas das bobinas, com espessura superior a 14 mm, porém 
infere-se que as mesmas possam ser coletadas com menor espessura sem 
que haja perda de propriedades mecânicas. O objetivo deste trabalho é 
desenvolver um novo sistema de amostragem, a fim de reduzir os prejuízos de 
material sucatado, mantendo a qualidade e minimizando custos operacionais e 
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o risco de acidentes. A metodologia utilizada consiste em um levantamento de 
dados no qual o corte das bobinas será realizado a uma espessura menor e, a 
partir dos dados coletados ensaios metalográficos serão realizados no sentido 
de verificar a prevalência das propriedades mecânicas. Com a implantação do 
novo método de amostragem pretende-se reduzir consideravelmente o volume 
de material sucatado das bobinas. 

Palavras chave: Amostragem, Controle, Propriedades Mecânicas, Qualidade. 

 

REENGENHARIA DE PROCESSOS NA PRODUÇÃO 

Autores: 

Emerson Gonçalves de Paiva 
emerson.gpaiva@gmail.com 

Juraci Quintão de Assis 
juraciquintao@hotmail.com 

Luís Carlos Queiroz Pimenta 
luiscqp@hotmail.com 

A reengenharia é uma estratégia usada por empresas nos dias de hoje para se 
manterem competitivas no mercado. Criada pelos americanos Michael Hammer 
e James Champy na década de 1990, tem por base achar soluções através da 
análise e projetos de fluxos de trabalho e de negócios da organização. Através 
de uma revisão bibliográfica este estudo tem por finalidade mostrar os 
benefícios que a reengenharia trás para as empresas. Notou-se que a ideia da 
reengenharia consiste em auxiliar as organizações a repensar uma forma de 
realizar suas atividades com menor custo, melhor atendimento ao cliente e se 
tornarem competitivas no mercado. O processo consiste em reinventar, e não 
em melhorar de modo incremental, ou seja, requer uma filosofia de começar 
pela maneira como o cliente quer lidar com a empresa. Isto faz com a que a 
relação cliente empresa se fortaleça passando a ser mais duradoura e 
consequentemente mais rentável para os dois lados. 

Palavras chave: Soluções, Benefícios, Custo, Competitividade. 

 

REENGENHARIA DE PROCESSOS PRODUTIVOS COMO 

VANTAGEM COMPETITIVA 

Autores: 
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Flávia Caroline Nascimento 
flaviacaroline2007@hotmail.com 

Francele Caroline Fernandes de Matos 
francelematos4@gmail.com 

Letícia Yasmin dos Santos 
leticiayasmin1992@hotmail.com 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

A reengenharia é um profundo repensar de processos com finalidade de 
modificar o desempenho em termos de custo, qualidade, serviço e velocidade. 
Neste sentido, esse estudo buscará responder a seguinte questão norteadora: 
qual é o papel da reengenharia no processo produtivo? A justificativa se dá, 
pois, a reengenharia de processo consiste em reinventar, e não em melhorar 
de modo incremental. Portanto é relevante a reflexão sobre o tema. O objetivo 
principal é analisar como as empresas já utilizam a reengenharia como parte 
do sistema produtivo e como isso vêm trazendo vantagens competitivas para 
as mesmas. Como metodologia optou-se pela pesquisa qualitativa. Como 
instrumentos de coleta de dados adotou-se a revisão da literatura. Para a 
análise de dados adotou-se a comparação dos achados. Como resultado 
pretende-se apresentar um resumo crítico sobre as vantagens competitivas da 
reengenharia em processos produtivos.  

Palavras chave: Reengenharia, Processo produtivo, Competitividade. 

 

REÚSO DE ÁGUA EM LAVADORES DE VEÍCULOS 

Autores: 

Bruno Luiz de Oliveira Jota 
bruno.jota@yahoo.com.br 

Fabiano Rodrigues Santos 
rs.fabiano29@hotmail.com 

Jade Paulino Marques 
jade.marks@hotmail.com 

Anderson Luiz Teodoro 
andersonteodoro408@gmail.com 

O consumo de água e a emissão de efluentes, ampliam a escassez e a 
degradação dos recursos hídricos. Logo, faz-se necessário o reaproveitamento 
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destes recursos afim de manter a sustentabilidade no meio ambiente. A 
legislação ambiental norteia as industrias quanto ao uso deste recurso. O 
presente trabalho objetiva captação de água pluvial e o reuso da água potável 
em unidade de lavagem de veículos, lava jato, sendo uma das uma das 
grandes fontes que usam água potável demasiadamente. A metodologia 
desenvolvida para alcançar os objetivos supracitados levou em consideração, o 
levantamento do consumo de água na unidade de lavagem de veículos, o 
dimensionamento do sistema de tratamento para o reuso da água, alternativa 
de uso de água pluvial no processo e a viabilidade econômica do 
empreendimento. Por fim, evidenciamos a necessidade de uma nova 
abordagem na gestão destes recursos, tendo como principal solução o 
tratamento e reaproveitamento da água. 

Palavras chave: Água, Sustentabilidade, Reuso, Tratamento. 

 

REUSO DE EFLUENTES NO PROCESSO INDUSTRIAL DE 

SIDERURGIA 

Autores: 

Claudia Aparecida de Souza 
claudia_souza.15@hotmail.com 

Vinicius Honorato Salgueiro 
vinicius_hsalgueiro@hotmail.com 

Wanessa Maria Carvalho Costa 
wanessa.carvalho802@gmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

O alto consumo de água nos processos industriais tem representado uma 
preocupação para as empresas, visto que este recurso é primordial em muitas 
atividades. Uma indústria siderúrgica, por exemplo, utiliza grandes volumes de 
água em seus processos para resfriamento, geração de energia, entre outros, e 
para cada aplicação a qualidade da água deve apresentar padrões de que 
atendam ao processo na qual será aplicada. Neste sentido, por meio de uma 
revisão bibliográfica e um estudo de caso, o presente trabalho tem como 
objetivo apresentar alternativas de reutilização dos efluentes gerados em uma 
indústria siderúrgica visando mitigar impactos ambientais e reduzir custos nos 
processos. Os resultados esperados são que o reuso da água represente uma 
alternativa eficiente, além de ser viável tanto no âmbito ambiental, quanto 
econômico ao acrescentar valor ao produto, favorecendo a imagem da 
empresa perante seus clientes internos e externos. 
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Palavras chave: Reuso, Água, Resfriamento, Qualidade. 

 

REUTILIZAÇÃO DE ÓLEOS UTILIZADOS NOS PROCESSOS DE 

USINAGEM 

Autores: 

Frank Tashiro Vitor 
frankduff87@gmail.com 

Gabriel Virote Guariento 
virote_107@hotmail.com 

Victor Patrício Costa do Espírito Santo 
vicpetri@hotmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

O alto custo oriundo do consumo de materiais (óleo lubrificante e óleo 
hidráulico) utilizados nos processos de usinagem de segmentos (conexões 
para tubos), tem fomentado a busca por alternativas que reduzam este 
consumo sem impactar na qualidade dos produtos. Por meio de uma revisão 
bibliográfica e um estudo de caso, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar uma proposta de reutilização dos óleos utilizados nos processos de 
usinagem por meio do processo de decantação, onde haverá a separação do 
óleo lubrificante e do óleo hidráulico que se misturam durante o processo. Além 
de cumprir com as legislações ambientais, visto que a lei do CONAMA 
Nº362/05 determina que cada setor produtivo do resíduo seja totalmente 
responsável quanto ao recolhimento e coleta, dará uma destinação adequada 
ao óleo lubrificante no refino, mitigando os impactos ao meio ambiente. Espera-
se com a redução do consumo de óleo, atenuar os custos mensais do 
processo. 

Palavras chave: Óleo lubrificante, Reutilização, Decantação. 

 

REVEGETAÇÃO E REABILITAÇÃO DE FEIÇÃO EROSIVA EM 

ÁREA URBANA JUNTO À COMUNIDADE DO BAIRRO SANTA 

MATILDE - FASE III 

Autores: 
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Andrea Lopes de Freitas 
andrealopes80@yahoo.com.br 

Daniela Aparecida Rodrigues 
danidelafa@yahoo.com.br 

Gesner de Viveiros Cruz 
gdeviveiroscruz@yahoo.com.br 

Lucas Pereira Leão 
geolucasleao@gmail.com 

São crescentes os problemas ambientais em áreas urbanas, principalmente as 
ocorrências de feições erosivas próximas a moradias, causando riscos à 
população e danos ambientais. Nos últimos anos, vem sendo desenvolvido um 
projeto de educação ambiental, com os moradores de uma comunidade do 
bairro Santa Matilde no município de Conselheiro Lafaiete. Este trabalho 
configura-se como a FASE III do projeto, cujo objetivo é a revegetação de uma 
feição erosiva, com a participação da comunidade. Para tal, foram 
primeiramente realizadas palestras de educação ambiental e conscientização 
da população, cujo público alvo foram majoritariamente estudantes da rede 
pública que ali residem. Posteriormente foram utilizadas espécies de 
vegetações nativas da região que foram plantadas na base da erosão, e a 
utilização de semeaduras nos taludes. Espera-se que com as atividades 
realizadas, o processo erosivo seja contido e que a população tenha estendido 
a importância da educação ambiental em suas comunidades. 

Palavras chave: Educação ambiental, Revegetação, Feição erosiva. 

RISCOS DE OCORRÊNCIAS INDUSTRIAIS: O CASO DAS 

ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS 

Autores: 

Christian Otavio de Paiva Pereira 
christian.paiva22@gmail.com 

Rodrigo Teodoro da Rocha 
rodrigorocha7@hotmail.com 

Thales Moreira de Souza Henriques 
thalesmoreira13@yahoo.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

As ocorrências com produtos químicos nas indústrias é um tema muito 
discutido na esfera da Engenharia de Produção por poder se transformar em 
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eventos agudos de poluição. Vazamentos acidentais têm potencial para causar 
grandes danos ao meio ambiente, à saúde dos trabalhadores e das 
comunidades expostas aos seus efeitos. Tal fato motivou a elaboração do 
trabalho presente. O objetivo da pesquisa é mostrar que para uma segurança e 
eficácia ótimas, o trabalho com produtos químicos requer um máximo de rigor e 
uma excelente técnica. Logo recorreu-se à uma bibliografia que aborda 
conceitos gerais sobre os aspectos preventivos e de intervenção nas 
emergências utilizados em trabalhos com produtos químicos, com base na 
norma regulamentadora de atividades e operações insalubres NR15. Após 
análise dos livros utilizados, conclui-se que seguir as normas e os 
procedimentos de segurança estabelecidos é fundamental para o sucesso de 
qualquer atividade relacionada a operação segura com produtos químicos. 

Palavras chave: Produtos químicos, Insalubres, Normas, Poluição. 

 

SEGURANÇA DO TRABALHO NA PRODUÇÃO DE MINÉRIO 

Autores: 

Chrislayne Almeida Costa 
Lany.ac@hotmail.com 

Laryssa Sanches de Campos Gomes 
laryssasanches2@hotmail.com 

Ronaldo Asevedo Machado 
ronaldoengseg@gmail.com 

Há uma preocupação recorrente com a segurança do trabalho na atualidade. 
Ela possibilita melhorar o marketing da empresa e evitar sanções pelos órgãos 
públicos. As mineradoras por ter risco 4 na classificação de riscos por 
atividade, exigem um cuidado especial com a segurança dos colaboradores. 
Tem-se por objetivo investigar os riscos envolvidos em uma mina da região, 
buscando a redução da exposição do trabalhador a áreas insalubres. Foi feito 
um estudo de caso a partir de questionários a funcionários da mina e um 
levantamento da normatização por pesquisa bibliográfica. Obteve-se por 
resultados a presença de acidentes com eletricidade, ambientes insalubres e 
uma necessidade de atuação maior na engenharia de segurança. Pode-se 
perceber uma necessidade de ampliar a pesquisa em métodos mais eficientes 
para garantir a saúde laboral dos trabalhadores desta mineradora. 

Palavras chave: Segurança, Produção, Mineração. 
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SISTEMA AUTOMATIZADO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

RESIDENCIAL  

Autores: 

Alessandra Cristina Oliveira Silva 
alessandra-oliveira-silva@hotmail.com 

Anderson Carlos de Oliveira 
Andeeandersoncarlos.oliveira@bol.com.br 

Ederson Alves Gomes 
esomgomes@gmail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

Atualmente, o Brasil é o terceiro no ranking mundial com maior número de 
mortes ocasionadas por incêndios em áreas florestais e residenciais. Neste 
contexto, o objetivo desse trabalho é o projeto e implementação de um sistema 
de detecção de incêndio experimental para a área residencial, baseado nas 
normas NBR9441 e NBR5410, visto que poucas residências utilizam um 
sistema de alarme para detecção do princípio de incêndio. Para elaboração do 
protótipo, serão utilizados sensores e microcontroladores comerciais de baixo 
custo além de consulta às normas técnicas vigentes e revisão bibliográfica 
acerca dos principais componentes e métodos de projeto. Espera-se que o 
trabalho contribua para a prevenção, proteção e segurança de pessoas, 
materiais e meio ambiente contra incêndios. O uso de detectores de incêndios 
em áreas residenciais, embora ainda não difundido em grande parte dos 
projetos residenciais, pode contribuir para novos estudos neste segmento. 

Palavras chave: Detecção, Incêndio, Segurança. 

 

SISTEMA CONSTRUTIVO DRYWALL 

Autores: 

Giacomo Dangelo Santos Pedro 
giacomo_dangelo@hotmail.com 

Otavio Acácio Vieira Feitosa 
otavioacaciovf@hotmail.com 

Paulo Henrique de Souza Silva 
paulosouza.h05@gmail.com 
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Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

O sistema construtivo Drywall é uma tecnologia muito utilizada na Europa e nos 
Estados Unidos há muitos anos, e devido aos seus benefícios vem ganhando 
força no Brasil. Esse sistema construtivo substitui os métodos convencionais de 
vedação interna, podendo ser utilizado em qualquer edifício, e é constituído de 
chapas gesso aparafusadas em estruturas de perfis de aço galvanizado. As 
paredes de drywall permitem que sejam feitas instalações elétricas e 
hidráulicas e adaptam-se a qualquer tipo de estrutura, como aço, concreto e 
madeira. Utilizando esse sistema nos projetos, diminui-se os gastos aplicados 
às fundações, pois seu peso próprio é inferior ao método de alvenaria 
tradicional e gera-se menos desperdício de materiais na obra. O objetivo desse 
trabalho será comparar os sistemas de vedação interna utilizando o Drywall e 
Alvenaria Tradicional em bloco cerâmico, apresentando as suas diferenças e 
os ganhos que pode-se alcançar com o método construtivo drywall. 

Palavras chave: Agilidade, Economia, Limpeza. 

 

SISTEMA DE DESPACHO DINÂMICO EM UMA MINERADORA 

Autores: 

Andrinne Rodrigues de Jesus 
andrinnerodrigues@hotmail.com 

Douglas de Oliveira Ramalho 
douglas.ramalho.dr@gmail.com 

Wellington Heleno de Oliveira 
wellingtonheleno@yahoo.com.br 

Mariângela de Castro e Oliveira 
mariangelacastro08@yahoo.com.br 

O setor de despacho de mina é de extrema importância dentro de uma 
mineradora. Buscando otimizar essa área dentro da empresa, a tendência atual 
é a adoção de sistemas de softwares integrados capazes de fazer, de maneira 
sistemática, o roteamento dos veículos de transporte de minério. O objetivo 
deste trabalho é identificar e quantificar os benefícios da utilização de um 
sistema dinâmico de roteirização de veículos de transporte e cargas em uma 
mineração. Para isso, foram coletados dados sobre os despachos efetuados 
antes e depois da implementação deste sistema, os quais foram analisados por 
meio de ferramentas estatísticas capazes nos mostrar claramente os 
resultados obtidos. Pode-se afirmar, então, que a mineradora obteve ganhos 
tangíveis na sua produtividade, pois tornou-se possível a tomada de decisões 



XI Simpósio de Iniciação Científica – 12, 13, 14 e 15 de setembro de 2017 / 
FASAR  

195 

de forma rápida e em tempo real, possibilitando um aumento na produção e 
uma maior otimização nas atividades de lavra. 

Palavras chave: Mineração, Sistema, Logística. 

 

SISTEMA DE EMERGÊNCIA RESIDENCIAL UTILIZANDO 

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

Autores: 

João Eduardo Mendes 
joaoeduardomh@hotmail.com 

Letícia Vitorina Coura 
leticia.coura65@gmail.com 

Marconni Zadra 
marconnizadra@hotmail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

Os sistemas fotovoltaicos possuem grande potencial como fonte de geração de 
energia elétrica visto a boa distribuição da radiação solar no território brasileiro. 
O objetivo desta pesquisa é avaliar como a geração fotovoltaica pode ser 
implementada como uma fonte de alimentação ininterrupta de energia em 
residências, justificando sua aplicação na alimentação de circuitos elétricos de 
emergência em ambientes residenciais, a fim de manter operantes dispositivos 
de segurança e iluminação de emergência. Para tal, será efetuada uma revisão 
bibliográfica acerca do assunto e síntese das principais técnicas empregadas 
no projeto do sistema de emergência residencial. Espera-se demonstrar a 
viabilidade da interligação de dispositivos de segurança e emergência com a 
geração fotovoltaica. Os sistemas fotovoltaicos surgiram como uma alternativa 
às fontes poluentes de energia, por serem consideradas limpas e inesgotáveis. 

Palavras chave: Sistemas Fotovoltaicos, Energia Elétrica, Emergência, 
Segurança. 

 

SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA 

Autores: 
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Christofer do Nascimento Albino 
Christofer.na@hotmail.com 

Diego Rodrigues Pena 
diegolafa@hotmail.com 

Heveli de Souza Resende 
alcalah@yahoo.com.br 

Arnaldo Carvalho 
arnaldoc13@yahoo.com.br 

É uma energia obtida através da conversão da luz em eletricidade, sendo a 
célula fotovoltaica um dispositivo fabricado com material semicondutor, a 
unidade fundamental desse processo de conversão´ É uma energia limpa, 
ecológica, eficiente e altamente sustentável. O objetivo do trabalho é mostrar e 
esclarecer como teve início esse projeto e como vem sendo aceito e 
aproveitado, sua forma de instalação, vantagens, desvantagens e custo. A 
energia fotovoltaica pode ser utilizada em projetos residenciais, comerciais e 
industriais. É econômica e de fácil instalação. Inovadora, veio agregar ao 
mercado uma forma eficiente de se aproveitar energia natural, sem agredir o 
meio ambiente, sem mencionar que é esteticamente bonita para os projetos 
residenciais. Essas telhas vêm substituir os painéis solares mas sua produção 
ainda é insuficiente para atender a demanda dos diversos países com crise 
energética, porém elas vêm a cada dia mais conquistando o mercado. 

Palavras chave: Economia, Sustentabilidade, Eficiente. 

 

SISTEMAS DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 

Autores: 

Geovana Viana Calazans 
Jojoviana15@gmail.com 

Juan Diego da Silva 
Jdiego_silva@Yahoo.Com.br 

Matheus Horta e Oliveira 
oliveira.projetoseletricos@gmail.com 

Marta de Azevedo Machado 
martaazevedomachado@yahoo.com 

As crescentes demandas por energia elétrica e a necessidade de fontes 
renováveis tem provocado investigações nos processos de geração de energia, 
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no sentido de que novas descobertas possam permitir a geração de energia 
limpa. A célula fotovoltaica apresenta-se como uma alternativa de geração de 
energia sustentável. Tem-se por objetivo investigar as características da 
geração fotovoltaica e as possíveis vantagens e desvantagens desse sistema. 
Será realizada uma revisão bibliográfica e análise qualitativa e quantitativa de 
dados obtidos. Espera-se mostrar a viabilidade econômica e sustentável deste 
processo. Portanto, entende-se a necessidade de não limitar os avanços 
tecnológicos que demandam energia e geram conforto, entretanto, é 
necessário que o próprio desenvolvimento mostre caminhos viáveis para a 
aquisição da energia. 

Palavras chave: Fontes Renováveis, Energia Fotovoltaica, Demandas. 

 

SOLDA TIGXMIG/MAG – VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Autores: 

Geraldo Oswaldo Carvalho da Silva 
gocarvalhos@yahoo.com.br 

Samara Elissandra dos Santos Lôbo 
samaraeslobo@yahoo.com.br 

Willians de Paula Marinho 
willianshavull@hotmail.com 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

Existem diversos tipos de soldas para as mais variadas aplicações. Entre elas 
a solda TIG e MIG/MAG são muito comuns e utilizadas pela indústria/serviços. 
A partir do conhecimento das características especificas de cada processo, 
pode-se definir qual a melhor solução para cada aplicação. Através de 
pesquisa bibliográfica em artigos e revistas especializados objetiva-se elucidar 
as vantagens e desvantagens de cada processo. A Solda TIG exige uma 
grande habilidade do profissional, é de grande precisão e utiliza um eletrodo de 
Tungstênio, formando o arco entre o eletrodo, que não é incorporado, e a peça. 
A MIG/MAG utiliza um arame de soldagem que incorpora a solda, tem alto 
rendimento e facilidade na operação, devido a sua automatização. 
Comparando se estes dois processos, percebe-se que a solda TIG tem um 
excelente resultado quanto a qualidade de acabamento e a MIG/MAG tem um 
excelente resultado em termos de produtividade e produtividade, apesar de ter 
um custo um pouco mais elevado. 

Palavras chave: Solda, TIG, MIG, MAG, Qualidade. 



198 

 

TECNOLOGIA CONTRA ABALOS SÍSMICOS 

Autores: 

Ana Carolina Moraes Gonçalves 
carol.moraes96@yahoo.com.br 

Thays Teixeira Correa 
taysinhatcorreia@hotmail.com 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

A tecnologia contra abalos sísmicos consiste em minimizar os prejuízos e 
mortes causadas por esse fenômeno da natureza. O mesmo ocorre, quando 
placas rochosas se chocam, causando grandes tremores na superfície. Na 
década de 70, em Nova Zelândia, começaram os primeiros estudos sobre 
construções resistentes a esses abalos. O Brasil apesar de ser um país que 
não costuma registrar tremores, em 2006 foi aprovado uma norma fixando 
requisitos para a construção de edifícios, levando em conta a ação de sismos. 
A utilização dessa tecnologia, reduz os danos a serem causados por métodos 
construtivos tradicionais. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a 
eficiência da técnica, a aplicação e o seu desempenho. Serão avaliados os 
quesitos de resistência, durabilidade, custos e processos construtivos. Espera-
se com este trabalho uma visão generalista sobre os processos de construção 
das estruturas com possibilidades de abalos sísmicos. 

Palavras chave: Abalos sísmicos, Tecnologia, Construções, Aplicação. 

TERCEIRIZAÇÃO: VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Autores: 

Leidiane Gonçalves Carlota 
leidiane-goncalves@hotmail.com 

Antônio Flavio Figueiredo Braz 
mestre.antonioflavio36@gmail.com 

A terceirização consiste na transferência para terceiros da atividade meio, não 
exigindo que a terceirizada realize os serviços com exclusividade para a 
tomadora. Essa prática surgiu primeiramente nas áreas de conservação e 
limpeza, assistência médica e alimentícia. E depois foi adotada para a 
assistência jurídica e contábil. Porém, com a aprovação da Lei nº 13.429/2017, 
as empresas poderão contratar funcionários terceirizados para exercerem 
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cargos na atividade-fim, que são as principais atividades da organização. Um 
ponto positivo da terceirização é a redução de custos. Por outro lado, os 
terceirizados não possuem acesso a equipamentos de segurança e também 
não recebem treinamentos, o que pode afetar na produção. O objetivo deste 
estudo é ressaltar os aspectos essenciais da terceirização, buscando 
evidenciar as vantagens e desvantagens para a organização. O estudo não se 
trata de uma análise política, mas sim de uma análise acadêmica mostrando 
sua importância para alguns setores. 

Palavras chave: Terceirização, Empresas, Vantagens, Desvantagens. 

 

TIJOLO ECOLÓGICO: UMA OBRA SUSTENTÁVEL 

Autores: 

Leticia Dias de Jesus 
leledias1@hotmail.com 

Rayane Carvalho Fajardo 
rayanefajardo@hotmail.com 

Vanessa Carmo Cardoso 
vanessa--45@hotmail.com 

Arnaldo Carvalho 
arnaldoc13@yahoo.com.br 

Atualmente o modelo de arquitetura sustentável tem crescido no mercado da 
construção civil, e com isso vem aumentando a necessidade de novos produtos 
para suprir essas demandas como por exemplo o tijolo ecológico.  Os tijolos 
ecológicos são blocos modulares, compostos de areia e cimento, passivos 
ambientais, fáceis de manusear, e representam uma economia no custo total 
da obra de 30 a 60% em relação ao sistema construtivo tradicional. Um produto 
alternativo para construções e reformas que facilita instalações elétricas e 
poupa outros materiais na obra. Em relação a rapidez nas construções, o 
sistema de tijolos ecológicos apresenta uma economia de 15%.  Ao falarmos 
sobre tijolo ecológico pretendemos mostrar a importância quanto ao quesito 
sustentabilidade e suas viabilidades econômicas na construção civil. Sendo 
assim vemos que o tijolo ecológico pode vir a ser um produto de destaque 
devido à crescente necessidade de uma construção civil mais sustentável. 

Palavras chave: Sustentável, Obra Limpa, Arquitetura Sustentável. 
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TIJOLOS ECOLÓGICOS: VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Autores: 

Felipe Junior de Moraes 
moraesfelipe1992@gmail.com 

Marcus Vinicius Reys Silva Filho 
marcusv.reys@gmail.com 

Yalli Henrique Oliveira Santos 
yallihenrique@hotmail.com 

Roberta Maria Machado 
roberta.machado25@yahoo.com.br 

A estética, o conforto, a valorização e a sustentabilidade são palavras-chave 
que condicionam a concepção de novas habitações, em particular das 
residências. Isto implica que o desenvolvimento de construções através de 
métodos inovadores agregue maior valor aos novos projetos desenvolvidos. A 
escolha deste tema está diretamente ligada a ampla utilização de tijolos na 
construção civil e é com este pressuposto que se pretende apresentar de que 
forma um tijolo ecológico, preparado por uma mão de obra especializada, 
consegue cumprir os objetivos do ecodesign. Esta é uma pesquisa exploratória 
de caráter bibliográfico. Espera-se com este trabalho, contribuir com a 
sustentabilidade e demonstrar os ganhos da aplicação desta tecnologia. Este 
tijolo apresenta-se como uma possível alternativa às atuais soluções 
ecológicas existentes no mercado. 

Palavras chave: Tijolo Ecológico, Sustentabilidade, Ecodesign. 

TIPOS DE FUNDAÇÃO 

Autores: 

Tuane Aparecida da Costa Chaves 
tuanechaves@ymail.com 

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

As fundações têm por finalidade, transmitir as cargas de uma edificação para 
as camadas resistentes do solo sem provocar ruptura do terreno. A escolha do 
tipo de fundação deverá ser feita em função da intensidade da carga e da 
profundidade da camada resistente do solo. Por isso, a correta escolha do tipo 
de fundação torna-se importante para evitar prejuízos e atender às normas de 
segurança. Este trabalho tem como objetivo, apresentar os tipos de fundação 
existentes, com suas características favoráveis e desfavoráveis, e, despertar a 
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importância de se fazer a escolha mais adequada em cada projeto. Para 
alcançar o propósito descrito, foi realizada pesquisa bibliográfica. Os resultados 
mostraram que a escolha correta da fundação permite um prazo de execução 
menor da obra, mais segurança e economia. A fundação é um fator essencial 
em toda obra, pois a partir dela, se dará toda a execução do projeto. 

Palavras chave: Projeto, Fundação, Solo. 

 

USO DA ÁGUA DA CHUVA EM PROCESSOS E RESIDÊNCIAS 

Autores: 

Adriano Joversino Francisco Ribeiro 
adrianojovercino@bol.com.br 

Rodrigo Toledo Seldeira 
rodrigolineart@hotmail.com 

Thalita de Castro Rosa 
thalitacastro41@yahoo.com.br 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

A demanda por água tem aumentado a cada dia seja pelo aumento da 
população, seja pelo uso indiscriminado das fontes hídricas. Por essa razão 
nenhuma fonte alternativa de água deve ser descartada e o reaproveitamento 
da água é uma medida de sustentabilidade. Objetiva-se com este estudo 
demonstrar a viabilidade econômica e técnica de diversos sistemas de 
reaproveitamento da água, os quais consistem na captação de água da chuva 
por meio da área de contribuição, com posterior armazenamento em 
reservatório para abastecer pontos de água voltados para atividades não 
potáveis. O trabalho, de cunho bibliográfico, pesquisou vários artigos científicos 
publicados em periódicos, constatando que esta é uma medida importante para 
minimizar os impactos ambientais, pois possibilita a economia deste recurso 
natural que é essencial para a sobrevivência humana. No entanto, estas 
tecnologias necessitam ser apuradas pois apresentam um alto custo, o que tem 
inviabilizado a sua expansão em grande escala. 

Palavras chave: Desenvolvimento sustentável, Água, Meio Ambiente, 
Economia, Recurso hídrico. 
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USO DE NIM INDIANO COMO INSETICIDA BOTÂNICO NO 

CONTROLE DE PRAGAS 

Autores: 

Ana Luiza Moreira Gomes 
analuiza1695@hotmail.com 

Antônio Carlos de Oliveira Júnior 
antonio6oliveira@gmail.com 

Matheus Reis Guimarães Nascimento 
mtheu_08@hotmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

O Nim é uma árvore nativa da Índia, cuja utilização vem desde séculos atrás 
para fins variados. A planta processa um metabólito secundário denominado 
Azadiractina, que possui grande potencial de combate às pragas na agricultura 
em substituição aos convencionais agrotóxicos e tem despertado grande 
interesse na comunidade científica, justificando a importância do tema. Este 
trabalho objetiva demonstrar as principais informações sobre o efeito 
praguicida do Nim para usos na agricultura, demonstrando o controle eficiente 
contra ataques por insetos e nenhum impacto sobre organismos não-alvo. 
Como resultado espera-se conscientizar o público que faz uso de inseticidas 
convencionais de que o Nim exibe boa eficácia contra importantes pragas e é 
compatível com outros agentes de controle biológico, mostrando-se ser um 
bom inseticida botânico capaz de reduzir o uso de agrotóxicos que tantos 
males trazem a saúde humana e ao meio ambiente. 

Palavras chave: Nim, Inseticida natural, Agricultura orgânica. 

UTILIZAÇÃO DA BORRACHA DE PNEU NA PAVIMENTAÇÃO 

FLEXÍVEL 

Autores: 

Karine Fernandes Paixão 
karine.pfernandes@yahoo.com.br 

Leticia Tereza Celso Martimiano 
leticiacelso@hotmail.com 

Paloma Baêta da Silva 
palomabaeta27@gmail.com 
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Jordana Paes Epifânio 
engenheirajordana15@gmail.com 

O grande aumento dos custos e falta de materiais de construção são uns dos 
problemas apresentados pelos asfaltos atuais. Surgiu possibilidade de 
melhorar a qualidade dos revestimentos com a incorporação de resíduos de 
borracha no asfalto. O presente trabalho visa apresentar as vantagens do 
asfalto modificado com borracha reciclada de pneus e asfaltos convencionais. 
O uso do resíduo da borracha de pneus como insumo de pavimentação, 
contribui para um melhor desempenho do asfalto comum, concede mais 
segurança e conforto aos condutores, economia de custos em longo prazo e 
contribui com a redução do impacto ambiental. A metodologia do estudo 
comparativo foi baseado em literatura específica, visando verificar as 
alterações mediante a adição de borracha. Conclui-se que o emprego da 
adição de borracha de pneus em ligantes asfálticos utilizados em obras de 
pavimentação se mostra como uma técnica promissora para aumentar a 
durabilidade de nossas estradas e ruas. 

Palavras chave: Pavimentação, Borracha, Pneu, Reaproveitamento, Meio 
Ambiente. 

 

UTILIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ABC NA GESTÃO DE 

ESTOQUES FARMACÊUTICOS 

Autores: 

Carla Maria de Souza Milagres 
carlamilagres@gerdau.com.br 

Hellen Gonçalves Gama 
hellenggama@yahoo.com.br 

Mariana Villanova de Almeida 
marianavillanova@outlook.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

Os estoques são um dos principais ativos de uma empresa e sua gestão 
destina-se a otimizar o espaço físico ocupado pelos produtos de acordo com 
sua demanda, que quando mal gerenciados representam impactos 
principalmente financeiros. Neste sentido, a classificação ABC representa uma 
das ferramentas do gerenciamento de estoques que dá subsidio às decisões 
acerca do estoque de produtos, pois através dos seus resultados o gestor tem 
a percepção dos itens no estoque, a necessidade de aquisição, dentre outras. 
No ramo farmacêutico, este controle encontra desafios, exigindo competentes 
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políticas de materiais, pois deve ser assegurado a disponibilidade dos 
produtos. Por meio de uma revisão de literatura, o objetivo deste trabalho é 
apresentar propostas de aperfeiçoamento do sistema de gestão de estoques 
no ramo farmacêutico utilizando a classificação ABC. Espera-se a partir destas 
iniciativas atender às demandas de forma constante, dando continuidade às 
operações e reduzindo custos no sistema. 

Palavras chave: Gestão de Estoques, Farmacêutico, Classificação ABC. 

 

UTILIZAÇÃO DE BAMBU NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA 

PROPOSTA PARA O BRASIL 

Autores: 

Carlos Eduardo Silva Furtado 
carlosfurtado.civil@outlook.com 

Guilherme Henrique Menezes Otoni 
guilhermeotoni@gmail.com 

Mateus Oswaldo Sfredo da Silva 
mateussfredo@gmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

A utilização do bambu na construção civil é amplamente difundida em países 
da Ásia e da América Central, mas na América do Sul restringe-se aos países 
andinos, tendo pouca utilização na realidade brasileira. O bambu é uma planta 
com diversas espécies, sendo a maioria de rápido crescimento, fácil e barato 
cultivo e intensa brotação quando colhido, o que confere vantagens ambientais 
sobre materiais convencionais como aço, concreto e madeiras nativas, 
justificando a importância do tema. Este trabalho objetiva determinar, através 
de pesquisa bibliográfica, quais são os fatores que fazem com que o bambu 
não tenha boa aceitabilidade na construção civil do Brasil, bem como 
apresentar as técnicas construtivas deste material através de réplicas de 
edificações em bambu com escala reduzida. Espera-se como resultado apontar 
caminhos que fomentem seu maior uso na construção civil brasileira, 
priorizando a exploração de recursos naturais renováveis como forma de se 
obter sustentabilidade no setor. 

Palavras chave: Bambu, Edificações Sustentáveis, Bioconstrução. 
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UTILIZAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM RESIDÊNCIAS 

Autores: 

Luiz Paulo de Souza Lima 
luizpaulo.slima@gmail.com 

Nathália Viviane Oliveira Maciel 
nathaliavomaciel@outlook.com 

Priscilla Francyne de Paula Pereira 
priscilla.francyne@gmail.com 

Antônio Roque Alves 
antonio.roque@fasar.com.br 

A busca por energias renováveis e limpas tem sido cada vez mais constante no 
decorrer dos anos, com o intuito de não danificar ainda mais o nosso planeta e 
também diminuir a despesa de quem precisa pagar energia elétrica. 
Considerando a necessidade de pesquisar alternativas de energias renováveis 
e de baixo custo, este trabalho tem como objetivos, apresentar as vantagens 
da utilização da energia solar em residências, assim como os tipos mais 
utilizados. Com as pesquisas bibliográficas realizadas em artigos científicos e 
livros verifica-se que a utilização de métodos de captação de energia solar em 
residências são soluções para ajudar o planeta com a utilização de energias 
renováveis, principalmente em nosso país, onde a incidência de radiação solar 
é grande. O sistema fotovoltaico é uma fonte inesgotável de energia, limpa e 
disponível em todos os lugares, além de ser renovável e não degradar o meio 
ambiente. Sua utilização gera economia e não degrada o planeta. 

Palavras chave: Energia Solar, Energia renovável, Fotovoltáico, Economia de 
energia. 

UTILIZAÇÃO DE LAYOUTS ESTRATÉGICOS COMO FATOR DE 

PRODUTIVIDADE EM ALMOXARIFADOS 

Autores: 

Lucas Augusto Soares Paula 
lucas_soadepaula@hotmail.com 

Marcus Vinicius Paula de Oliveira 
marcusviniciusfla70@yahoo.com 

Mayra Rosa Nascimento Silva 
mayrasilva27@yahoo.com.br 
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Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

Arranjo físico ou layout é composto por pessoas, maquinário e materiais que 
trocam informações e fazem sequenciamento de atividades ou produtos. Neste 
sentido, esse estudo buscará responder a seguinte questão norteadora: Como 
a utilização de layouts estratégicos podem contribuir para a produtividade em 
almoxarifados? A justificativa se dá, pois, a utilização de layouts estratégicos 
pode proporcionar maior acessibilidade, velocidade na troca de informações e 
controle do fluxo de materiais; impactando na produtividade. Logo a reflexão do 
tema mostra-se relevante. O objetivo principal é investigar impactos de layouts 
estratégicos em almoxarifados. Como metodologia optou-se pela pesquisa 
qualitativa. Como instrumentos de coleta de dados adotou-se a revisão da 
literatura. Para a análise de dados adotou-se a comparação dos achados. 
Como resultado pretende-se apresentar um resumo crítico sobre a relação da 
utilização de layouts estratégicos com a produtividade em almoxarifados. 

Palavras chave: Layout, Almoxarifado, Produtividade. 

 

UTILIZAÇÃO DE REJEITO DE BARRAGEM DE MINÉRIO DE 

FERRO NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS 

Autores: 

Dewmayker Moura Assis 
dewmayker.96@hotmail.com 

Fernanda Olívia de Souza 
fernandaolivia78@gmail.com 

Fyama Otaviana da Costa Sírio Queiroga 
fyamasirio@outlook.com 

Julia Castro Mendes 
jcmendes.eng@gmail.com 

As indústrias da construção civil e da mineração são algumas das que agridem 
mais significativamente o meio ambiente, mas são, também, duas das maiores 
geradoras de emprego e renda. A atividade mineradora em MG gera uma 
grande quantidade de rejeito de barragem de minério de ferro (RBMF), que 
acarreta riscos humanos e ambientais, como o caso recente do rompimento da 
barragem em Mariana-MG. Pensando nisso, surgiu o interesse de destinar 
esse resíduo como fonte alternativa na fabricação de tijolos maciços. Serão 
avaliadas as porcentagens de 5% a 50% de substituição de argila por RBMF, 
visando chegar a um teor em que a parte ferrosa presente no rejeito não seja 
prejudicial ao produto final. Após a queima, feita por uma empresa do ramo, 
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serão avaliados os parâmetros: características visuais, massa específica, 
porosidade e resistência mecânica. Com este estudo, espera-se apresentar 
esta tecnologia como possível solução para construção civil e mineração, 
reduzindo o impacto no meio ambiente. 

Palavras chave: RBMF, Resíduo, Tijolos, Tecnologia. 

 

UTILIZAÇÃO DO PNEU MOÍDO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

NA FABRICAÇÃO DE TELHAS DE CONCRETO 

Autores: 

Karina Karla Santos Silva 
karinasilva241@hotmail.com 

Nivaldo Inácio da Silva 
nivaldoinaciodasilva@yahoo.com.br 

Tiago Henrique da Silva 
tiagohenrique_33@yahoo.com.br 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

A quantidade de resíduos sólidos da construção civil tem sido fonte de 
preocupação, em função de questões ambientais, econômicas e até sociais, 
visto que a geração de resíduos representa um dos maiores desafios para a 
sociedade, tendo em vista o crescimento populacional e o constante 
desenvolvimento das indústrias, o que justifica a busca de soluções para o 
manejo adequado dos mesmos. Segundo a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos as empresas se tornam responsáveis pela destinação correta dos 
resíduos produzidos em seus processos produtivos, por isso a reciclagem de 
resíduos de construção para a produção de agregados torna-se uma alternativa 
viável. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo estudar a reciclagem 
de pneus (material que pode levar até 100 anos para a se degradar) e resíduos 
da construção civil. Espera-se conscientizar a população acerca da utilização 
destes materiais já inservíveis na fabricação de telhas de concreto. 

Palavras chave: Resíduos, Telhas de concreto, Ambientais, Construção Civil. 
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UTILIZAÇÃO E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS EM DRYWALL 

Autores: 

Bryan de Almeida Andrione 
bryandrione@gmail.com 

Josiane Aparecida de Souza 
jsouzacivil@gmail.com 

Rafael Augusto de Oliveira Duarte 
rduarte.civil@hotmail.com 

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

Largamente utilizado na Europa e Estados Unidos, o sistema Drywall chegou 
ao Brasil há cerca de vinte anos, conquistando inicialmente o mercado 
comercial e corporativo. Gradualmente, suas vantagens ganharam o setor 
residencial chamando a atenção não só das grandes construtoras como 
também dos consumidores finais, principalmente nas grandes capitais. O 
Drywall destaca-se por ser um tipo de alvenaria de fechamento que 
proporciona uma redução no volume de rejeitos gerados pós obra, menor 
carregamento estrutural e praticidade de instalação, fatores que geram uma 
redução no cronograma da obra. O objetivo desse estudo é analisar através de 
uma revisão bibliográfica as técnicas construtivas, a utilização desta tecnologia 
no ramo da construção civil e suas vantagens. Conclui-se que o Drywall é um 
sistema construtivo que demanda mão de obra especializada, porém seu uso 
reduz o volume de mão de obra, além de agilizar o andamento da construção. 

Palavras chave: Drywall, Sistema Construtivo, Construção Civil, Redução de 
Rejeitos. 

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DE DORMENTES DE POLÍMERO  

Autores: 

Franciny da Silva Assis 
francinyassis92@gmail.com 

Natalia Amanda Campos Fernandes 
natyfernandes19@hotmail.com 

Robson Fernandes Leite 
robsonfl@outlook.com 

Roberta Maria Machado 
roberta.machado25@yahoo.com.br 
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Dormente é o elemento da linha férrea responsável pela transferência de carga 
do trilho para o lastro. Visando a substituição da madeira, material mais 
utilizado até hoje, por razões econômicas e ambientais, tem-se adotado 
dormentes de outros materiais. Considerando o compromisso da Engenharia 
Civil com o uso de materiais sustentáveis, este trabalho teve como objetivo 
apresentar as vantagens dos dormentes de polímero, aqueles produzidos a 
partir de plástico reciclado. Para alcançar o objetivo descrito foram realizadas 
amplas revisões literárias e comparações com base em dados estatísticos 
secundários. Os resultados encontrados mostram números significativos para a 
quantidade de árvores adultas preservadas, evidenciando também que o 
dormente de polímero atende as características esperadas para o elemento. O 
uso ainda em crescimento no Brasil foi associado principalmente ao fator 
econômico, mas acredita-se que com o uso em grande escala isso deverá ser 
revertido. 

Palavras chave: Dormentes, Materiais sustentáveis, Dormentes de Polímero. 

 

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Camila Flávia da Silva Melo 
camila.fsm@hotmail.com 

Juliane Hermenegilda de Oliveira 
julianehermenegildo@yahoo.com.br 

Marcos Antônio Rezende 
marcosantoniorezende@yahoo.com.br 

Marcela Assunção Faria 
maafaria@hotmail.com 

Neste trabalho iremos identificar as vantagens da estrutura metálica nos 
projetos arquitetônicos e relatar as características desta modalidade de 
construção. Demonstrar através de exemplos como a estrutura metálica pode 
ser utilizada, inclusive em grandes obras. Desde o final do século XVIII que o 
aço é utilizado na construção civil oferecendo aos arquitetos e engenheiros 
soluções diferenciadas e de alta qualidade. O aço, com suas características 
peculiares, permitiu enorme avanço na construção civil e soluções de 
arquitetura, além de proporcionar diversas vantagens se comparada ao 
concreto, como: alívio das fundações devido a maior resistência do aço; menor 
canteiro de obras; redução no tempo de construção; maior espaço útil por 
possuir pilares de menor seção; liberdade na criação arquitetônica devido sua 
maleabilidade ser maior que a do concreto. 
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Palavras chave: Construção civil, Estrutura metálica, Características. 

 

VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO TELHADO VERDE EM 

CONSTRUÇÕES 

Autores: 

Israel Roberto Silva Diniz 
israelrobertodiniz_@hotmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

O telhado verde é uma solução arquitetônica e sustentável que vem crescendo 
no Brasil, consiste na aplicação de uma camada vegetal sobre uma base 
impermeável, que pode ser uma laje impermeabilizada ou mesmo um telhado 
convencional. A aplicação do telhado verde surgiu com o intuito de transformar 
o visual da edificação, melhorando a qualidade de vida dos habitantes da 
residência e também de toda cidade. Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi 
analisar a viabilidade técnica e econômica da aplicação do telhado verde nas 
edificações. A metodologia utilizada foi a consulta de artigos e revistas 
científicas, que analisaram não somente a questão ecológica, mas também 
verificaram o custo desse tipo de aplicação. Os resultados apontam que, 
embora esta técnica tenha um alto custo inicial, o mesmo é recompensado em 
médio prazo, tornando-se uma alternativa viável, sobre a qual devem ser 
desenvolvidas mais pesquisas com o objetivo de se obter um custo mais baixo 
para grande parte da população. 

Palavras chave: Telhado verde, Custo, Viabilidade Técnica, Qualidade de 
Vida, Camada Vegetal. 
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SAÚDE 

A HUMANIZAÇÃO NO CONTEXTO HOSPITALAR E A 

ENFERMAGEM 

Autores: 

Janaína Mara dos Santos 
janamarasantos@yahoo.com 

Juliana Adelina de Oliveira 
julianaaoliveira88@yahoo.com.br 

Lucyanne Kelly Miranda Gribel 
lucyannekelly@hotmail.com 

Daniele Cristine Duarte Baldino Rubatino 
danielecdb@yahoo.com.br 

Humanizar é proteger o paciente em sua totalidade. A enfermagem lida com 
esse processo regularmente por estar próximo do paciente e mediante o 
cuidado é possível conquistar credibilidade, ajudando-o no período da doença 
e internação. Justifica-se este estudo, pela necessidade da assistência 
humanizada no cuidado ao paciente hospitalizado, visto que, a hospitalização 
pode se tornar um momento tedioso, despertando dúvidas e ansiedade. 
Objetiva-se identificar as condutas de humanização na enfermagem no 
contexto hospitalar. Trata-se de uma revisão bibliográfica de aspecto 
qualitativo, descritivo e exploratório, com buscas sobre o tema. Os estudos 
apontam que a reabilitação não acontece apenas pela linha técnico-curativa, 
mas, sobretudo, pela humanização relacionada aos sentimentos benéficos 
evidentes no cuidado. Conclui-se que, a humanização e o cuidado são 
inseparáveis para um atendimento de enfermagem de qualidade, contribuindo, 
para uma recuperação segura, do paciente hospitalizado. 

Palavras chave: Enfermagem, Humanização, Assistência. 

 

A TECNOLOGIA A FAVOR DA SAÚDE 

Autores: 

Danielle das Graças Souza Santana 
souzadanigss@gmail.com 
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Ian Vinicius de Paula Barbosa 
ian_vinicius97@hotmail.com 

Maria José da Paixão Paula 
mariajosepx85@gmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A muito tempo filósofos e sociólogos já previam que o ser humano com sua 
fragilidade e sem apoio da tecnologia, jamais poderia evoluir sem o amparo na 
área da saúde, comunicação, esporte e saneamento. Na área da saúde, a 
tecnologia está cada vez mais presente em hospitais, processos clínicos e até 
em tratamentos específicos. O objetivo deste estudo foi analisar a influência da 
tecnologia em virtude da boa saúde e qualidade de vida, seus benefícios e sua 
importância. Para isso foi realizado um levantamento bibliográfico em livros e 
artigos relacionados ao tema. Como resultados observou-se que o benefício de 
tanta tecnologia é a redução de custos: custos de internamento, deslocamento, 
equipe médica e de enfermagem, entre tantas despesas assistenciais que são 
evitadas por conta da prevenção. Concluiu-se se que a incorporação 
tecnológica deve responder por finalidades baseadas em melhores cuidados de 
saúde para todos, sendo assim cuidados mais resolutivo e mais responsáveis. 

Palavras chave: Tecnologia, Saúde, Qualidade de vida. 

 

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS E VALOR 

NUTRITIVO DAS PREPARAÇÕES 

Autores: 

Vanessa Resende Chaves Rocha 
w.vanessa06@hotmail.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

O aproveitamento integral de alimentos (AIA) significa usar os nutrientes 
contidos em partes não aproveitadas tais como talos, cascas, sementes, folhas, 
entre outros, permitindo a elaboração de novas receitas saudáveis e criativa, 
para obter uma alimentação mais nutritiva. É de grande importância a ingestão 
dessas partes por conterem grande quantidade de nutrientes e suprirem 
possíveis deficiências nutricionais. O objetivo é desenvolver receitas com 
partes de alimentos normalmente descartados. Será elaborado três receitas de 
bolos utilizando as frutas e as cascas. Espera-se desenvolver preparações com 
partes normalmente descartadas dos alimentos com características sensoriais 
agradáveis aos consumidores. Conclui-se que é possível ter uma alimentação 
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mais nutritiva, com características sensoriais agradáveis e menor custo, 
através da elaboração de receitas, utilizando todo o alimento.  

Palavras chave: Aproveitamento Integral De Alimentos, Nutriente, 
Desperdício. 

 

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE GLICOSE E INSULINA EM UM 

INDIVÍDUO COM DIABETES MELLITUS SUBMETIDO A DOIS 

TIPOS DE TREINAMENTO: UM ESTUDO DE CASO. 

Autores: 

Natália Cristinelle Tavares 
natalia.cristinelle@yahoo.com.br 

Priscila Sara Ferreira 
priscilas2_93@hotmail.com 

Ubiratan Hernandes Menezes Bebiano 
birabebiano@gmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

O Diabetes Mellitus (DM) do Tipo I é uma doença crônica que implica na 
insuficiência de produção da insulina, hormônio importante na sinalização da 
glicose. Por ser uma condição clínica que implica em alterações dos níveis de 
glicose na corrente sanguínea, podendo comprometer demais sistemas, este 
estudo o objetivo avaliar os níveis de glicose e insulina pré e pós dois tipos de 
treino. A metodologia será através de um estudo de caso de um portador de 
DM Tipo I, sexo masculino, submetido a dois tipos de treino: um aeróbico 
continuo entre 65% a 75% da Frequência Cardíaca Máxima (FCM) e outro de 
treino intervalado com 6 tiros de 30 segundos a 90% da FCM, onde os níveis 
de glicose e insulina serão verificados antes e após o período total de treino. 
Espera-se que os resultados da pesquisa possam identificar o exercício mais 
eficaz para a manutenção dos níveis de glicose e insulina desse portador, para 
que a prática do exercício adequado o auxilie em uma melhor qualidade de 
vida. 

Palavras chave: Treinamento aeróbico, Hiperglicemia, Diabetes Mellitus. 
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 “A CURA ESTÁ EM SEU DNA”. UM ESTUDO 

MULTIDISCIPLINAR SOBRE A INFLUÊNCIA DA FÍSICA E DA 

MECÂNICA QUÂNTICA SOBRE O FUNCIONAMENTO E O 

COMPORTAMENTO BIOLÓGICO HUMANO 

Autores: 

Izabella Vasconcelos de Paula 
izavasdp@gmail.com 

Roldão Roosevelt Urzedo de Queiroz 
roldaoqueiroz@hotmail.com 

O átomo é o pilar da constituição bioquímica e física. Analisando 
quanticamente esta constituição, chega-se ao primórdio: Vácuo quântico, que é 
a fonte constituinte de energia das nossas bases atômicas. Demonstra-se 
através da ótica multidisciplinar, a influência do comportamento desta 
matéria/partícula, que pode criar e destruir patologias. Tendo-se como escopo, 
o estimulo à consciência acadêmica, discussão do impacto desta interligação e 
suas perspectivas. Para tanto, utiliza-se fontes acadêmico-literárias para 
abordar a correlação dos criptocromos, efeito placebo, ressonância Schumann 
a quântica de Einstein entre outros. Demonstra-se como estas ciências podem 
explicar mais amplamente e de forma coordenada, o comportamento atômico e 
suas bases primordiais. Deixando um questionamento para a comunidade 
científica do desenvolvimento da multidisciplinaridade na busca de novas 
explicações e soluções sobre o comportamento biológico humano. 

Palavras chave: Multidisciplinaridade, Bioquímica, Átomo, Mecânica quântica. 

 

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE A VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 

Autores: 

Anderson Aparecido Rosário do Carmo 
andersonapcarmo@gmail.com 

Fabio Roberto da Silva 
fabinhopsf@hotmail.com 

Daniela Rodrigues Fernandes 
rfdaniela@gmail.com 

A violência acompanha a trajetória humana desde os mais antigos registros e 
configura-se em um problema social e de atenção em saúde pública. O 
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ambiente doméstico e familiar tem sido o cenário predominante de expressão 
da violência. O enfermeiro no âmbito da atenção primária a saúde, atua na 
prevenção, tratamento das doenças, na promoção à saúde e dos principais 
agravos. Este trabalho objetiva descrever a importância do enfermeiro na 
prevenção da violência doméstica. Foram utilizados livros, manuais e artigos 
disponíveis em bases de dados eletrônicos. Para que ocorra visibilidade da 
violência doméstica na rede básica de saúde são necessárias mudanças 
organizativas no serviço e nas abordagens realizadas pelos profissionais. 
Evidencia-se que a visita domiciliar é uma ferramenta para detecção precoce 
de agravos e atos de violência. O enfermeiro na atenção primária atua como 
multiplicador das ações de prevenção da violência doméstica assim como 
oferece subsídios ao tratamento das vítimas. 

Palavras chave: Enfermeiro, Violência, Cuidado, Prevenção. 

 

A CONSULTA DE PUERICULTURA PELO ENFERMEIRO 

Autores: 

Angélica Margarete da Silva 
angelkss@bol.com.br 

Daniele do Perpetuo Socorro Soares 
Danisoares86@yahoo.com.br 

Gleidyene Erly Pinheiro Ferraz 
g.e.pinheiro@hotmail.com 

A consulta de puericultura é uma das atividades do enfermeiro na atenção 
primária à saúde, tem por finalidade acompanhar o crescimento e 
desenvolvimento infantil e promover a saúde. Este trabalho justifica-se pela 
necessidade de apresentar a rotina da puericultura que permite evidenciar, de 
maneira precoce, transtornos que podem afetar a saúde infantil. O objetivo 
desse estudo será enfatizar a puericultura realizada pelo enfermeiro, assim 
como apontar dificuldades encontradas por estes profissionais na unidade 
básica. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica de caráter qualitativo, 
descritivo e exploratório. Espera-se com este trabalho conscientizar o 
profissional sobre a importância da consulta de acompanhamento infantil 
mesmo diante das dificuldades encontradas para realização. Conclui-se que a 
puericultura bem trabalhada reduz de forma significativa a morbimortalidade 
infantil e a assistência qualificada deverá ser priorizada mesmo diante das 
dificuldades. 

Palavras chave: Enfermeiro, Puericultura, Dificuldades, Atenção primária. 
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A DIFERENÇA ENTRE DIETA E REEDUCAÇÃO ALIMENTAR 

Autores: 

Carolina Souza Lana 
celiolana@oi.com.br 

Leylla de Sousa Aguiar 
leyllasousa@yahoo.com.br 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

Muitas pessoas visam perder gordura corporal, e por falta de informação 
escolhem o método errado, que pode ocasionar danos à saúde. Para conseguir 
alcançar o objetivo é importante compreender os conceitos de dieta e 
reeducação alimentar, justificando a realização do estudo. Assim, o objetivo 
desse trabalho é revisar as diferenças conceituais entre dieta e reeducação 
alimentar. Foi realizado um levantamento de artigos científicos no banco de 
dados SciELO® no período de 2011 a 2017. Por definição, dieta é um regime 
com restrição parcial ou total de alguns alimentos. Já a reeducação alimentar é 
o processo de conscientização e mudança de hábitos alimentares de forma 
gradativa. A reeducação alimentar parece substituir a forma de "controle-
repressão" que marca as dietas tradicionais. Assim, pode-se concluir que o 
paciente que adere à reeducação alimentar consegue perder peso e manter a 
perca ao longo do tempo, uma vez que preocupa-se com a qualidade da 
alimentação e não com a quantidade. 

Palavras chave: Dieta, Reeducação Alimentar, Alimentação. 

 

A ENFERMAGEM FRENTE AO PROCESSO DE 

ENVELHECIMENTO 

Autores: 

Cristina Augusta dos Santos 
cristinac830@yahoo.com.br 

Jorge Barbosa Leite de Oliveira 
jorgebarbosall@yahoo.com.br 

Gleidyene Erly Pinheiro Ferraz 
g.e.pinheiro@hotmail.com 

A população idosa vem crescendo a nível mundial, vários são os problemas 
relacionados ao envelhecimento, o mesmo é marcado por limitações e perdas 
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que expressa-se normalmente através de problemas de saúde. Este 
crescimento se dá pelo aumento da expectativa de vida e à queda da taxa de 
natalidade, ampliando a população de idosos no Brasil e no mundo. Trata-se 
de um estudo exploratório e descritivo, que tem por objetivo descrever 
situações do processo natural do envelhecimento suas consequências e a 
importância do trabalho da enfermagem. Para o desenvolvimento deste 
trabalho realizou-se uma revisão da literatura em livros e artigos encontrados 
no Google Acadêmico e Scielo. Espera-se com este estudo o despertar dos 
profissionais frente à saúde do idoso. Obteve-se com este estudo a percepção 
da necessidade de capacitação dos profissionais da enfermagem para as mais 
diversas realidades relacionadas ao cuidado do paciente idoso. 

Palavras chave: Idoso, Profissionais da enfermagem, Envelhecimento Natural. 

 

A ESCOLHA POR MUSCULAÇÃO COMO ÚNICO OU PRINCIPAL 

EXERCÍCIO FÍSICO EM UMA ACADEMIA DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE 

Autores: 

Eduardo Henrique da Silva 
eduardohenriquesilva@yahoo.com.br 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

Na busca por saúde, qualidade de vida, melhora ou manutenção da estética 
corporal, as academias de musculação são as mais frequentadas e procuradas 
por quem pretende praticar exercícios físicos. O objetivo do estudo foi analisar 
o grau de interesse pela escolha da prática da musculação em academias. 
Como metodologia, alunos com cadastro ativo em uma academia de 
Conselheiro Lafaiete foram convidados a responder um questionário 
(quantitativo) à cerca de seus interesses em relação à prática de exercícios. 
Foram obtidas respostas de 45 alunos, com média de idade de 27 anos, sendo 
53,3% do sexo masculino e 46,7% feminino. Dos entrevistados, 77,8% 
praticam musculação atualmente, 71,1% praticariam exercícios em outro local 
e 62,2% optaram pela praticidade oferecida na musculação como escolha pela 
modalidade. Concluiu-se que, a musculação é a mais praticada por 
considerarem uma modalidade prática de se exercitar, por isso se mantem 
como a principal escolha para a prática de exercícios físicos. 

Palavras chave: Musculação, Exercício Físico, Qualidade de Vida, Saúde. 
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A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E SUAS POSSÍVEIS 

COMPLICAÇÕES 

Autores: 

Érica Camila da Silva 
ericamilasilva@gmail.com 

Daniele Cristine Duarte Baldino Rubatino 
danielecdb@yahoo.com.br 

No Brasil, a gravidez na adolescência é um risco social e problema de saúde 
pública, uma vez que consequências podem advir dela. Este estudo se justifica 
pela necessidade da orientação no início da prática sexual, prevenindo 
consequências clínicas, psicológicas, conflitos e negligências no uso de 
contraceptivos. Objetiva-se descrever as principais complicações frente à 
gravidez precoce, enfatizando condutas preventivas. Refere-se a uma pesquisa 
bibliográfica, de caráter descritivo e exploratório, com buscas criteriosas sobre 
a temática. Os estudos apontam complicações clínicas como a pré–eclampsia, 
anemia, infecções, DST’s, obesidade, diabetes, pressão alta, depressão e às 
vezes, práticas alusivas ao aborto além de questões sociais como rejeição 
pueril e evasão escolar. Contudo, a atenção básica é primordial na prevenção e 
conscientização da gravidez precoce, visando obter números satisfatórios 
quanto à redução dos dados alarmantes que envolvem este contexto e suas 
complicações. 

Palavras chave: Gravidez, Adolescência, Complicações, Atenção Básica. 

 

A IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO NO FUTEBOL 

Autores: 

Weuller Felipe Martins Laurindo 
weullerfelipe0703@hotmail.com 

William de Souza Coelho 
willian20101997@hotmail.com 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

O futebol é o esporte coletivo mais praticado no mundo, e uma das 
preocupações com os praticantes é a nutrição e hidratação, que devem 
fornecer ao atleta o aporte energético e os nutrientes necessários para garantir 
um bom desempenho. A nutrição e o treinamento são os aspectos 
fundamentais para que os jogadores de futebol tenham bom desempenho, 
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diante disso o objetivo do estudo é apontar os benefícios da nutrição 
adequada, além de conscientizar os praticantes da modalidade sobre 
importância da alimentação. Realizar-se a uma busca na literatura relacionando 
os temas futebol, desempenho e nutrição. Espera-se que atletas que tenham 
um fornecimento energético equilibrado tenham um melhor desempenho, 
recuperação acelerada após treinos e jogos, além de apresentarem 
recuperação mais rápida de traumas e lesões. Acredita-se que intervenções 
nutricionais atuem positivamente sobre o desempenho e qualidade de vida de 
atletas. 

Palavras chave: Futebol, Nutrição, Desempenho. 

 

A IMPORTÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO DO CARRINHO DE 

EMERGÊNCIA 

Autores: 

Anne Carolline Silva 
carol_04-11@hotmail.com 

Denise Alberti Saturnino 
denise19alberti@outlook.com 

Rafaela Daniele Amorim Cruz Eugênio 
rafaela.eugenio@hotmail.com 

Gleidyene Erly Pinheiro Ferraz 
g.e.pinheiro@hotmail.com 

  O carrinho de emergência é um armário que contém materiais e 
medicamentos utilizados em procedimentos de socorro imediato. A 
padronização do carrinho oferta ao paciente um atendimento sem riscos e ao 
profissional segurança. O estudo justifica-se pela importância de todos os 
profissionais estarem capacitados para a utilização do carrinho. O objetivo 
deste trabalho é demonstrar os benefícios da padronização do carrinho, com a 
finalidade de acrescentar o indispensável e retirar o desnecessário, a fim de 
agilizar o atendimento. Trata-se de uma revisão bibliográfica de aspecto 
descritivo, exploratório e de abordagem qualitativa. Espera-se que este 
trabalho desperte os profissionais de saúde para a segurança do paciente e a 
qualidade da assistência. Conclui-se que para evitar dano ao paciente, os 
materiais e medicamentos devem seguir uma padronização e a equipe 
familiarizada com essa organização, oferecendo assim uma assistência livre 
dos riscos de negligências. 

Palavras chave: Padronização, Assistência, Carrinho de emergência. 
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A IMPORTÂNCIA DA PRATICA DA ATIVIDADE FÍSICA 

REGULAR NA TERCEIRA IDADE 

Autores: 

João Pedro Lopes de Souza 
joaopedro_souza@hotmail.com 

Pedro Bavuso Barbosa 
pedrobavuso15@gmail.com 

Raphael Antonio Costa e Silva 
raphaelsilva025@gmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

O processo de envelhecimento é inevitável e engloba diversos fatores. São 
fatores que não dependem apenas da idade cronológica, devendo também ser 
considerado as condições biológicas do indivíduo. Nesta fase da vida, a prática 
da atividade física pode beneficiar e minimizar diversos problemas habituais 
relacionados à idade. O objetivo deste estudo foi analisar a importância da 
pratica da atividade física diária na prevenção de doenças que atingem esta 
faixa etária. Para isso, foi realizado uma revisão bibliográfica em diversos 
artigos científicos específicos. Observou-se que a pratica regular de atividade 
física apresenta pontos positivos como abandono ao sedentarismo, controle de 
diabetes, hipertensão arterial e obesidade, reduzindo assim um quadro de 
depressão, devolvendo a eles autoestima, autoconfiança, aumentando a força 
muscular e bem estar. Concluiu-se que uma hora de pratica de atividade física 
diária proporciona melhorias em todos os fatores de risco que acometem os 
idosos. 

Palavras chave: Terceira Idade, Saúde, Atividade Física, Envelhecimento. 

 

A IMPORTÂNCIA DA REEDUCAÇÃO ALIMENTAR 

Autores: 

Maria Luiza Lima Lamego 
marialuiza_lamego@yahoo.com.br 

Samara Moreira Simião 
samaramoreeira@yahoo.com.br 

Geralda Fátima de Souza Rodrigues 
aldafatimasouza@yahoo.com.br 
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Doenças podem surgir a partir de uma alimentação incorreta, quando as 
pessoas ingerem alimentos errados ou não ingerem a quantidade 
necessária. A alimentação correta trará resistência a doenças e ajudará o 
organismo a se restabelecer, portanto, a mudança de hábitos alimentares e 
físicos irão garantir um estilo de vida mais saudável. Nesse sentido, a ingestão 
de frutas/verduras, e a diminuição de comidas gordurosas são alguns dos 
hábitos alimentares que deverão ser adotados na reeducação alimentar. Este 
trabalho tem como objetivo a conscientização das pessoas sobre a importância 
de se alimentarem bem, saber o que comem, de forma que os alimentos 
forneçam nutrientes necessários ao crescimento, renovação celular e 
manutenção das funções vitais do corpo. Assim, espera-se que as pessoas 
alcancem a reeducação alimentar, evitando o sobrepeso e a ocorrência de 
doenças. A metodologia utilizada, neste trabalho, será de caráter bibliográfico, 
bem como de cunho exploratório. 

Palavras chave: Reeducação, Alimentar, Nutrientes, Saúde. 

 

A IMPORTÂNCIA DA TIPAGEM SANGUÍNEA EM AÇÕES 

EDUCATIVAS REALIZADAS POR ACADÊMICOS DO CURSO DE 

BIOMEDICINA DA FACULDADE SANTA RITA - FASAR 

Autores: 

Danilson Fernandes de Oliveira 
danilson.fernandes@gmail.com 

Elessandra Imaculada Coelho 
teiaimaculada2013@hotmail.com 

Raquel Valente Santiago 
kel.valente.s@gmail.com 

Lilian Nobre de Moura 
liliannobre34@gmail.com 

O conhecimento do sistema ABO e Rh para as pessoas é importante na área 
transfuncional e para identificação de possíveis doenças hemolíticas do recém-
nascido (DHRN) em mulheres Rh-. O presente trabalho visa relatar a 
ocorrência dos grupos sanguíneos do sistema ABO e Rh na população 
atendida em três ações realizadas nos meses de outubro e novembro de 2016 
por alunos do curso de biomedicina. A tipagem sanguínea e o fator Rh foram 
realizados pelo método da aglutinação em reações imunológicas. Foram 
submetidas a tipagem 168 pessoas, sendo 85 mulheres e 83 homens. 
Observamos na população analisada que houve um predomínio do tipo 
sanguíneo A e fator + com 41,6% e o com menor ocorrência o grupo AB – com 
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0,59%. Sendo assim, é de extrema importância que iniciativas como estas, 
realizadas pela FaSaR sejam estimuladas com mais frequência. 

Palavras chave: Tipagem sanguínea, Sistema ABO e Rh, Doenças 
hemolíticas. 

 

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER 

DE MAMA 

Autores: 

Leidiany Cássia Maia 
leidianycassia@hotmail.com 

Rozângela Luiz Henzelmam 
rozangela_henzelman@outlook.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

O câncer de mama ocorre devido ao crescimento das células mamárias, tanto 
do ducto mamário quanto dos lóbulos mamários, devido a mutações genética 
ou por herança genética. É o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no 
mundo e no Brasil, depois do de pele, respondendo por cerca de 28% dos 
casos novos a cada ano. O objetivo do trabalho é demonstrar que o diagnóstico 
precoce do câncer de mama pode auxiliar no tratamento e evitar a incidência 
de mortes pela doença. Para isso, será realizado um levantamento bibliográfico 
de artigos científicos sobre efeitos do diagnóstico precoce do câncer de mama 
e busca de dados epidemiológicos no Instituto Nacional do Câncer (INCA). 
Dessa forma, espera-se esclarecer como o diagnóstico precoce pode auxiliar 
no tratamento e a evitar a incidência de mortes causadas pelo câncer de 
mama. Esta abordagem deve fazer parte das condutas terapêuticas a fim de 
melhorar a qualidade de vida dos pacientes acometidos por essa patologia. 

Palavras chave: Câncer, Mama, Diagnóstico. 

 

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA IDENTIFICAÇÃO DE 

TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS 

Autores: 
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Daniela Silva de Carvalho Caetano 
danisc005@gmail.com 

Duiane Mellina Lima 
duianelima@gmail.com 

Karine de Fátima Machado 
karinehipmachado@gmail.com 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

Os transtornos psicológicos são alterações do comportamento e da razão que 
causam limitações na vida do indivíduo. Cada vez mais comuns e de variadas 
etiologias, os portadores necessitam de um olhar acolhedor e apurado por 
parte do enfermeiro, o que justifica a importância de abordar o assunto. O 
objetivo do estudo é determinar a atuação do enfermeiro na identificação de 
transtornos de comportamento, utilizando seu olhar holístico que avalia e 
compreende o paciente como um todo. Uma pesquisa exploratória, em fontes 
bibliográficas, publicações científicas nas redes SCIELO, LILACS e livros 
acadêmicos foi realizada, e consta que a incidência de transtornos psicológicos 
aumentou nos últimos anos afetando a população em geral. É importante que o 
enfermeiro esteja alerta às manifestações clínicas, pois quanto mais cedo for 
realizado o diagnóstico pelos médicos, maior as chances de um tratamento 
eficaz multiprofissional. 

Palavras chave: Cuidado holístico, Transtornos Psicológicos, Enfermagem. 

 

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO CIRCUITADO EM 

ACADEMIAS PARA MULHERES COM SOBREPESO 

Autores: 

Paulo Vitor Alves Gomes 
paulaofof@yahoo.com.br 

Bruno Magalhaes de Castro 
brunodemagalhaes@gmail.com 

O treinamento circuitado pode ser importante para direcionar a melhora da 
composição corporal. Por ser um método mais intenso com predominância do 
metabolismo aeróbio, contribui com um maior gasto calórico durante o 
exercício e na sua recuperação, através de um maior EPOC, resultando em um 
maior gasto calórico durante as 24h do dia ao indivíduo. Por isso, o treinamento 
circuitado pode ser uma alternativa para a melhora da composição corporal em 
mulheres com sobrepeso e consequentemente, uma melhor qualidade de vida. 
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O objetivo deste trabalho é mostrar efeitos do treinamento realizado em 
circuitos de alta sobre a composição corporal de mulheres com sobrepeso. 
Como metodologia foi realizado uma revisão clássica em artigos científicos e 
livros que tratam sobre o assunto. Os estudos indicam que o treinamento 
circuitado na musculação parece atender as necessidades, fisiológicas, 
biomecânicas e psicológicas das mulheres com excesso de gordura que 
desejam o controle ponderal. 

Palavras chave: Treinamento Circuitado, Sobrepeso, Mulheres. 

 

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO DE FORCA NA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE DE INDIVÍDUOS AMPUTADOS 

Autores: 

Amanda Fantoni Ribeiro Silva 
amandinhafantoni.af@gmail.com 

André Luiz Assis Moraes 
assisandre2015@gmail.com 

Kaoany Taymara de Melo 
kaoanytaymara@bol.com.br 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

Os indivíduos amputados precisam conviver em sociedade e desfrutar dos 
benefícios que o bem social proporciona. A inclusão no convívio social 
proporciona a procura por uma vida ativa, restaurando o estado físico, mental e 
social desses indivíduos. O objetivo desse estudo foi investigar os benefícios 
do treinamento de força em indivíduos amputados que fazem o uso de 
próteses. Para isso foi realizado uma revisão bibliográfica utilizando artigos 
científicos da área. Como resultados, observou-se que o treinamento de força 
proporcionou melhoria na deambulação com a prótese e consequentemente 
ganho no conforto do desempenho das atividades da vida diária, o que 
proporciona diretamente um melhor convívio social. Conclui-se que a 
avaliação, orientação, organização e desenvolvimento do treinamento de força 
proporcionam evidentes melhoras na manutenção, ampliação e recuperação da 
força muscular para indivíduos amputados. 

Palavras chave: Amputados, Qualidade de vida, Força Muscular, Treinamento, 
Força. 
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A IMPORTÂNCIA DOS ALIMENTOS ANTIOXIDANTES NA 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

Autores: 

Mirele da Silva Teófilo 
mirele_15@yahoo.com.br 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

Atualmente, o número de pessoas que sofrem com Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) tem aumentado consideravelmente. O que pode ter 
contribuído para esse cenário, é a produção excessiva de radicais livres, 
definidos como espécies reativas de oxigênio, que podem causar estresse 
oxidativo. Considerando o exposto justifica-se a realização do presente estudo 
que objetivou revisar a importância dos alimentos antioxidantes na prevenção 
das DCNT. Foi realizado um levantamento de artigos publicados de 2011 a 
2017 na base de dados SCIELO. Verificou-se que os alimentos ricos em 
antioxidantes, como vitaminas A, E e C e flavonóides apresentam mecanismos 
de atuação diferenciados evitando ou inibindo a ação dos radicais livres. Assim, 
conclui-se que uma dieta equilibrada, com alimentos fontes de nutrientes com 
ação antioxidante pode prevenir o aparecimento de DCNT. 

Palavras chave: Antioxidantes, Radicais Livres, Estresse Oxidativo. 

 

A INCLUSÃO DAS PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO 

CONVENCIONAIS (PANCS) NO CENÁRIO GASTRONÔMICO  

Autores: 

Isabela Cristina de Almeida Luzia 
isabela-cristina16@live.com 

Nathan Henrique Silva Júlio 
nathansjulio@gmail.com 

Paloma Eduarda Vieira da Rocha 
palomarocha325@gmail.com 

Geralda Fátima de Souza Rodrigues 
aldafatimasouza@yahoo.com.br 

As Plantas Alimentícias não Convencionais (PANCs) são plantas que não 
estão presentes no dia a dia das pessoas, incluem matos de comer ou 
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hortaliças, frutas silvestres e alguns tipos de sementes. Perante tal fato, não 
são ingeridas por falta de conhecimento, ou mesmo costume. O objetivo desse 
trabalho é transmitir o conhecimento e despertar o interesse das pessoas para 
a utilização dessas plantas. A metodologia utilizada neste trabalho será de 
caráter bibliográfico, bem como de cunho exploratório. Justifica-se a escolha 
desse tema por serem vastas as características nutricionais e medicinais das 
hortaliças, frutas e sementes PANCs e por terem importância na diversidade 
ambiental. Pôde-se dizer que a visão a respeito das PANCs está sendo 
mudada através de pesquisas, pois antes elas eram consideradas venenosas 
ou, até mesmo, invisíveis para a sociedade e agora estão ganhando espaço 
nos menus dos restaurantes. 

Palavras chave: PANCs, Diversidade Ambiental, Características Nutricionais. 

 

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA ALIMENTAÇÃO 

Autores: 

Alice Lacerda Vieira 
alicelacerdav@hotmail.com 

Edmara Djanira da Silva Moreira 
edmara.redegminas@gmail.com 

Gabriella Neto Basilio 
gabriella620@hotmail.com 

Geralda Fátima de Souza Rodrigues 
aldafatimasouza@yahoo.com.br 

Os meios de comunicação, no Brasil e no mundo, têm contribuído para a 
mudança dos hábitos alimentares da população, estimulando o consumo de 
lanches calóricos. Desta forma este trabalho tem objetivo analisar a 
interferência da alimentação na saúde e na estética. Para isso, é necessário 
discutir a história da alimentação, a influência da mídia, os hábitos e 
comportamentos alimentares. Diversos meios de comunicação estimulam o 
público e alteram seus hábitos alimentares: de saudáveis para não tão 
saudáveis assim. As propagandas mostram pessoas com corpos esculturais ao 
ingerirem tais alimentos, contribuindo para o forte poder de convencimento. Ao 
contrário deveriam ser utilizados para valorizar a alimentação saudável, ou 
seja, a água, as frutas e verduras, em geral, leite e derivados, os alimentos 
orgânicos e desprender-se de bebidas alcoólicas e gaseificadas, alimentos 
hipercalóricos, entre outros. Esta pesquisa possui caráter bibliográfico, de 
cunho exploratório. 

Palavras chave: Hábitos alimentares, Corpos Esculturais, Influência da mídia. 
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A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO 

PSICOMOTOR DAS CRIANÇAS 

Autores: 

Lorrayne Ribeiro Lara Dias 
lorrayneribeiro7@yahoo.com.br 

Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

Desenvolvimento psicomotor é fundamental para obtenção de uma infância de 
qualidade. A psicomotricidade atua no desenvolvimento global da criança, 
ajuda a conhecer seu corpo, a relação entre suas partes, a conhecer, a 
valorizar, e a respeitar o seu corpo e também o corpo do colega. O objetivo 
deste estudo foi analisar a influência que a tecnologia exerce na 
psicomotricidade de crianças. Como metodologia foi realizado um 
levantamento bibliográfico de artigos científicos específicos. Como resultados, 
observou-se que os jogos de ação podem auxiliar no desenvolvimento 
psicomotor da criança, desenvolvendo reflexos, coordenação motora e 
auxiliando no processo de pensamento rápido frente a uma situação 
inesperada. O jogador deve reagir rapidamente às circunstâncias, normalmente 
atirando, para continuar jogando e ganhar. Concluiu-se que, bem utilizada, a 
tecnologia não prejudicará a fase de desenvolvimento psicomotor, pois sua 
ausência na infância prejudicam atividades do dia a dia. 

Palavras chave: Tecnologia, Desenvolvimento Psicomotor, Crianças. 

 

A INFLUÊNCIA DOS ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS NO 

DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS 

Autores: 

Aryanne Silva Martins  
aryanne-martins@bol.com.br 

Camila Assis Medeiros Barbosa 
camilaamb02@gmail.com 

Deysiane Grazielle Pereira Romualdo 
deysiane.grazielle30@gmail.com 
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Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabiana.nupeb@gmail.com; fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são desenvolvidas ao longo 
da vida. Alimentos ultraprocessados são aqueles que possuem maior 
transformação da sua forma in natura como biscoitos, sorvetes, alimentos 
prontos para consumo. Este trabalho justifica-se pela importância de se avaliar 
o impacto da influência do consumo desse tipo de alimento sobre o surgimento 
de doenças, temos como objetivo relacionar a influência que os alimentos 
ultraprocessados exercem sob o desenvolvimento das DCNT. Para isto foi 
realizada uma revisão de literatura através de pesquisa em artigos científicos 
publicados entre os anos de 2008 a 2017. O Guia alimentar preconiza uma 
alimentação embasada em alimentos in natura com o mínimo de consumo de 
ultraprocessados, visto que, estes podem causar um desequilíbrio metabólico 
trazendo prejuízos para o indivíduo. Uma alimentação balanceada com baixo 
consumo de alimentos ultraprocessados, pode ser uma forma de prevenção de 
DCNT. 

Palavras chave: Alimentos industrializados, Doenças crônicas, Guia alimentar. 

 

A LINGUAGEM SEMIÓTICA NO DIAGNÓSTICO DA LABIRINTITE 

Autores: 

Alyne Patrícia Dias Vasconcelos 
alyne_diasmg@yahoo.com.br 

Neila Maria Pereira Nascimento 
neila@viareal.com.br 

Neira Maria de Oliveira 
neiramoliveira@yahoo.com.br 

Paulo Roberto Antunes 
profprantunes@gmail.com 

A labirintite é um mal que afeta muitas pessoas no mundo e nem sempre seus 
sintomas são identificados pelo doente e por seus semelhantes mais próximos. 
Este trabalho de cunho bibliográfico objetiva demonstrar a utilidade da 
linguagem semiótica; em especial, a indiciária; para a realização de diagnóstico 
de pessoas portadoras de labirintite. Será utilizada a metodologia da leitura 
semiótica indiciária peirceana, justificando-se a pesquisa o fato de que por 
meio de tal técnica linguística poderá até mesmo o leigo em relação à citada 
doença ter uma ideia sobre alguma alteração na saúde de alguém via leitura 
não verbal. As considerações finais levarão a crer que, mesmo sendo essa 
decodificação linguística passível de erros interpretativos, a leitura semiótica 
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indiciária do corpo humano é de valiosa colaboração para se encaminhar 
alguém ao médico em tempo hábil, objetivando a realização de um diagnóstico 
correto sobre a labirintite e se ter maior agilidade no início do tratamento.  

Palavras chave: Semiótica, Linguagem Indiciária, Labirintite. 

 

A PREVALÊNCIA DE ENTEROPARASITAS EM IDOSOS 

Autores: 

Elaine Evaristo Marambaia 
lanniezinha@yahoo.com.br 

Gabriel Sanches de Miranda 
gabrielsanchessanches@hotmail.com 

Tainara de Freitas Ferreira 
taynarafreitas266@gmail.com 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

As enteroparasitoses são infecções parasitárias que acometem o trato 
gastrointestinal, principalmente de idosos, esses indivíduos apresentam uma 
diminuição nas funções do sistema imunológico o que leva a maior 
susceptibilidade a complicações causadas pelo parasitismo. Visto que as 
enteroparasitoses representam um problema de saúde pública e que a 
incidência de parasitismo em idosos tem tido um grande aumento, o objetivo 
desse trabalho é mostrar prevalência das parasitoses em idosos e as medidas 
profiláticas. Foi realizado um levantamento bibliográfico na base de dados 
Scielo. Foi encontrada uma alta incidência de enteroparasitoses, causadas por 
protozoários, acometendo principalmente o sexo feminino. Essas parasitoses 
são causados pela ingestão de alimentos contaminados com cistos, podendo 
estas serem evitadas com melhorias no saneamento básico e medidas 
educativas de higienização. Faz-se necessário a divulgações dessas 
informações para controle e tratamento adequado desses indivíduos. 

Palavras chave: Enteroparasitoses, Idosos, Profilaxia. 
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A QUINOA E O KEFIR UTILIZADOS COMO SUBSTITUTOS 

PARA OS ALIMENTOS FUNCIONAIS NUMA DIETA VEGANA  

Autores: 

Fernanda de Oliveira Bernardes Moreira 
fernandamoreira070494@gmail.com 

Marcus Vinicius de Souza 
mrcsvncssouza@gmail.com 

Samuel Luiz Egidio 
sle_muk@hotmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

Muitas pessoas optam pela dieta do vegetarianismo ou veganismo, seja por 
religião, opção ou sensibilidade à dor do animal. No vegetarianismo, o indivíduo 
não consome carne, mas consome subprodutos de origem animal. No 
veganismo, não se consome nenhum subproduto de origem animal. Mais do 
que uma simples dieta, ambos são estilos de vida. O objetivo geral deste 
trabalho é conhecer as propriedades funcionais dos alimentos Kefir e Quinoa 
utilizados na dieta vegana. Para tal foi realizada uma revisão da literatura 
através da busca de artigos científicos publicados na base de dados do Google 
acadêmico entre os anos de 2007 a 2017, relacionado ao tema com os 
seguintes descritores: Kefir, quinoa e vegan. Os alimentos Kefir e quinoa são 
ricos em aminoácidos essenciais assim como os alimentos de origem animal 
que possuem proteína de alto valor biológico. Portanto, esses alimentos podem 
ser excelentes substitutos para dieta vegana sem restringir a ingestão de 
proteína de qualidade. 

Palavras chave: Aminoácidos, Kefir, Quinoa, Veganismo. 

 

ABORDAGENS DO TREINAMENTO RESISTIDO UTILIZANDO 

CONCEITOS DE CADEIAS CINÉTICAS NA SÍNDROME DA DOR 

FEMORO PATELAR 

Autores: 

Pedro Henrique Francisco Nascimento 
pedro-fnascimento@hotmail.com 

Ricardo Luiz Pace Júnior 
ricardo_pace@yahoo.com.br 
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 A síndrome da dor femoropatelar pode ser significada como uma patologia no 
joelho definida como uma dor difusa, ela é multifactorial, englobando uma 
combinação de variáveis como anomalias ósseas e/ou alterações 
biomecânicas do membro inferior; disfunção muscular e de tecidos moles, e 
sobresolicitação. O Objetivo deste estudo é verificar a influência do treinamento 
resistido com cadeias cinéticas aberta e fechada, sobre a síndrome 
femoropatelar. A metodologia deste estudo foi a revisão bibliográfica, para isto 
foram consultadas bases de dados PubMed e Scielo. Os exercícios em cadeia 
cinética fechada possuem maior eficácia no tratamento devido a algumas 
características, como força de compressão articular aumentada, congruência 
articular entre outras. O fortalecimento do quadríceps por meio desse 
tratamento reduz os sintomas da síndrome presentes no joelho, já que o 
quadríceps tem papel ativo na redução do impacto nesta articulação. 

Palavras chave: Síndrome da dor femoro patelar, Multifactorial, Cadeia 
cinéticas. 

 

AÇÕES DA CAFEÍNA NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL  

Autores: 

Marlene Sousa de Araujo 
marlenesousa874@gmail.com 

Tais do Carmo Barbosa 
barbosatais94@yahoo.com.br 

Tânia Dornellas 
tania-dornellas@hotmail.com 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

O café é uma bebida de grande popularidade na dieta dos brasileiros e 
consumida mundialmente, havendo diferentes estudos concernentes às suas 
implicações na saúde. A bebida já foi considerada vilã, mas estudos vêm 
demonstrando sua eficácia principalmente quando se trata do seu efeito 
estimulante no sistema nervoso central. Diante disso, o presente estudo teve 
como objetivo investigar o efeito do café sobre o sistema nervoso central. 
Realizar-se a uma revisão de literatura na base de dados SCIELO®, onde 
serão incluídos artigos dos últimos 5 anos sobre o efeito da cafeína, presente 
no café, e sua atuação no sistema nervoso central. Estudos mostram que o 
consumo do café aumenta o desempenho psicomotor, estados de alerta, 
atenção e humor, além de reduzir o risco de declínio cognitivo, demência e 
redução do risco de desenvolver a doença de Parkinson. Acredita-se que o 
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café exerça efeitos antioxidantes no sistema nervoso central, e pode ser 
considerado um alimento funcional. 

Palavras chave: Estímulos, Desempenho, Efeitos. 

ADEQUAÇÃO VOCABULAR PARA ATENDIMENTO EM 

ACADEMIA 

Autores: 

Samuel Alexandre Coelho Farinha 
tuta154@gmail.com 

Wallyson Wylher Athaydes Penido 
wallyson-penido@hotmail.com 

Wendell Kennedy Lopes Azevedo 
wendellazevedo2015@bol.com.br 

Paulo Roberto Antunes 
profprantunes@gmail.com 

É consenso em estudos linguísticos que a adequação vocabular é fundamental 
para se evitar ruídos comunicativos durante processos dialógicos. Objetiva este 
trabalho bibliográfico demonstrar que é essencial a adequação vocabular do 
preparador físico ao nível linguístico de seu cliente para que a comunicação 
entre ambos seja eficiente e eficaz, gerando fidelização deste último. Para 
tanto, será utilizada a metodologia da aplicabilidade dos fatores de textualidade 
para se comprovar a necessidade da adequação citada. Justifica esta pesquisa 
a consciência, cada vez mais necessária, do uso da linguagem de acordo com 
o contexto espacial e inter-relacional entre os agentes discursivos, 
especialmente em academias de ginástica e afins, para que se mantenha um 
bom relacionamento comunicacional com o cliente. As considerações finais 
levarão à confirmação do pensamento de linguista Evanildo Bechara que 
afirma que “língua é como roupa, usa-se de acordo com o ambiente”. 

Palavras chave: Adequação vocabular, Compreensão, Diálogo, Academias. 

 

ALIMENTOS DIET VERSUS ALIMENTOS LIGHT 

Autores: 

Kemilly Laiz Barrionuevo Marzano 
kemillymarz@hotmail.com 
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Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

Introdução: Comumente os consumidores não conhecem as diferenças entre 
os produtos diet e light, o que é fundamental, justificando a realização do 
presente estudo. Objetivo: Pesquisar sobre as definições diet e light. Métodos: 
Foi realizado um levantamento bibliográfico de artigos nacionais disponíveis no 
banco de dados SciELO no período 2011 a 2017. Resultados encontrados: Por 
definição, os produtos diet possuem restrição de algum ingrediente como: 
açúcar, gordura e sal, sendo conhecidos como produtos “insetos de”, “zero”, 
“livres de” e “não contém”. Um refrigerante diet, por exemplo, é isento de 
açúcar mas apresenta quantidade de sódio superior ao produto convencional. 
Já os alimentos light são aqueles que apresentam uma redução de pelo menos 
25% de calorias ou determinado nutriente (sal, açúcar, gorduras), quando 
comparado ao alimento convencional. Conclusão: Faz-se necessário orientar a 
população quanto às diferenças e indicações de consumo dos produtos diet e 
light. 

Palavras chave: Diet, Light, Alimentação. 

 

ALIMENTOS QUE AUXILIAM NA PREVENÇÃO DO MAL DE 

ALZHEIMER 

Autores: 

Bianca Isabelle Ferreira de Oliveira 
biancaisabelle.ferreira@hotmail.com 

João Víctor Silva Resende 
joao.99.victor@hotmail.com 

Leonardo Monteiro Rodrigues 
leomontrigues1@hotmail.com 

Lorena Cristina Lana Pinto 
lorenafasar@gmail.com 

O mal de Alzheimer é uma doença neuro-degenerativa progressiva que 
provoca a perda ou declínio das funções cognitivas e por isso faz-se 
necessário cuidados com o portador da doença, incluindo a qualidade de sua 
alimentação. O objetivo deste trabalho é levantar informações sobre os 
alimentos que podem ajudar a retardar os efeitos da doença ou preveni-la. As 
informações serão coletadas por meio de revisão bibliográfica, sites da web e 
manuais especializados sobre o tema. Até o momento, não existe cura para a 
doença e não se sabe ao certo sua causa. Estudos apontam que alguns 
alimentos ricos em carotenoides, flavonoides e ácidos graxos podem trazer 
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benefícios em relação à doença. Esses alimentos contêm antioxidantes e 
substâncias que promovem o bom funcionamento do cérebro. Eles não 
impedem o aparecimento da doença, mas auxiliam o organismo a se fortalecer 
caso a doença surja. 

Palavras chave: Neurônios, Alimentação, Doença neuro-degenerativa. 

ALIMENTOS QUE PREVINEM DOENÇAS CARDIOVASCULARES  

Autores: 

Iracema Maria dos Santos Oliveira 
iracemamsoliveira@gmail.com 

Laryssa Louise Cardoso da Cunha 
Laryssacardosocunhalo@Gmail.com 

Mariana Carolina de Souza Moreira Melo 
marianacsmmelo@hotmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, em torno de 17,5 milhões de 
pessoas morrem todos os anos por doenças cardiovasculares. Essas mortes 
poderiam ser evitadas a partir de melhorias na saúde, principalmente na 
alimentação, justificando a realização do presente estudo. Objetivou-se realizar 
uma pesquisa bibliográfica sobre os alimentos que ajudam na prevenção das 
doenças cardiovasculares. Foi realizado um levantamento de artigos científicos 
publicados na base de dados SciELO® nos últimos 10 anos. Os estudos 
demonstram que o abacate é rico em gorduras monoinsaturadas, ajudando a 
reduzir o LDL e os triglicerídeos, além de ser rico em vitamina E e minerais. 
Ademais, a sardinha também possui um papel importante na prevenção de 
doenças cardiovasculares, devido ao Ômega 3, que age reduzindo a pressão 
sanguínea e o surgimento de coágulos. Em suma, conclui-se que a adoção de 
hábitos alimentares saudáveis auxilia na prevenção das doenças 
cardiovasculares. 

Palavras chave: Doenças cardiovasculares, Alimentação, Abacate. 
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ALONGAMENTO PARA UM ENVELHECIMENTO FÍSICO 

EQUILIBRADO 

Autores: 

Barbara Cristiane de Arruda De Andrade 
barbaracaandrade@gmail.com 

Felipe Augusto Pereira Costa Cruz 
felipepcruz13@gmail.com 

Larissa Caroline Marinho Gomes 
larissa_carolyne@hotmail.com 

Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

O presente estudo tem como objetivo específico demonstrar através da 
atividade física, principalmente no alongamento diário, a principal ferramenta 
para o equilíbrio físico e mental ao envelhecermos. Ao inserirmos na nossa 
vida diária, as atividades de alongamento e flexibilidade, iremos minimizar os 
variados efeitos nocivos do envelhecimento. Foi realizada uma revisão 
bibliográfica em artigos, palavras chaves que nos fizeram pesquisar sobre o 
assunto. A ideia é levar o indivíduo a assumir a responsabilidade de praticar 
alongamentos físicos diariamente, seja em casa, no trabalho ou em locais que 
sejam convenientes, por pelo menos 10 minutos ao dia. É preciso que sejam 
alongados membros superiores, inferiores e regiões abdominais. Balestra 
(2002) afirma que a atividade física para o idoso ajuda a superar o sentimento 
de incapacidade e baixa autoestima. 

Palavras chave: Equilíbrio, Alongamento, Flexibilidade. 

 

ANÁLISE DA CAPACIDADE TÁTICA NO FUTEBOL 

Autores: 

Thiago Marceno de Araújo 
ogaihtmarceno@hotmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

O futebol é um esporte complexo e dinâmico, com variabilidade de situações, 
trazendo importantes contribuições para o desenvolvimento da personalidade 
tanto das crianças, jovens como adultos, pois requer não só força e velocidade, 
mas também inteligência tática, coordenação, processos cognitivos, percepção 
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e tomadas de decisão, solucionando assim os problemas do jogo. O objetivo 
deste estudo foi analisar a capacidade tática como fator desencadeador do 
futebol. Para isso foi realizado uma revisão de literatura utilizando artigos 
científicos. Como resultado, observou-se que times que utilizam uma 
organização tática bem desenvolvida, normalmente obtém melhor performance 
durante os jogos alcançando melhores resultados em termos de vitórias, além 
de compactação coletiva. Concluiu-se que, com as mudanças táticas ao longo 
dos anos, na tentativa de neutralizar o adversário, ocorreu como consequência 
uma grande evolução do esporte futebol. 

Palavras chave: Tática, Futebol, Capacidade. 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA COMPARATIVA DO QUEIJO 

MINAS FRESCAL COM E SEM REGISTRO PELO SERVIÇO DE 

INSPEÇÃO FEDERAL 

Autores: 

Thaís Carolina Santos Lôbo 
thaislobo2008@hotmail.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

O queijo Minas frescal é um queijo de massa crua, alta umidade e sem cura, 
fatores que contribuem para alta perecibilidade e alto risco de contaminação 
por microrganismos. Dentro das condutas de qualidade, justifica-se por avaliar 
o nível de contaminação microbiológica do queijo Minas frescal. Este trabalho 
objetiva por analisar a conformidade do queijo Minas frescal comercializado em 
Conselheiro Lafaiete-MG, por meio de análises microbiológicas de coliformes 
totais, termotolerantes e Staphylococcus sp. Será utilizada a técnica do número 
mais provável (NMP) e contagem em placas para análise de 3 lotes de queijos 
de dois laticínios diferentes, um com registro pelo Serviço de Inspeção Federal 
(SIF) e um sem nenhum tipo de registro. Espera-se que os queijos com registro 
estejam em conformidade com os parâmetros de qualidade 
preconizados. Considera-se que a informalidade associada à falta de 
fiscalização pode comprometer a qualidade do produto e ser fator de risco ao 
consumidor. 

Palavras chave: Queijo Minas, Análise Microbiológica, Contaminação. 
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE COLIFORMES FECAIS EM 

HORTALIÇAS NA FEIRA NA CIDADE DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE- MG 

Autores: 

Danielle Renata Santos Monteiro 
daniellerenata94@yahoo.com.br 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

As hortaliças são vegetais prontos para o consumo que não sofrem alterações 
físicas, porém seu frescor, aroma, cor e sabor são preservados, assim como 
suas qualidades nutricionais. O trabalho justifica-se pela necessidade de 
controlar os perigos que possam ocorrer em todas as etapas da cadeia 
produtiva e garantindo uma padronização da qualidade dos produtos oferecidos 
ao consumidor. O objetivo do trabalho é analisar a presença de coliformes 
fecais em hortaliças frescas (cebolinha, alface e couve), "in natura”, 
comercializadas nas feiras do município de Conselheiro Lafaiete-MG. Serão 
realizados experimentos no laboratório, segundo a técnica do Número Mais 
Provável e os resultados comparados com os padrões microbiológicos 
determinados pela Resolução nº 12/01 da ANVISA. Espera-se que não haja 
contaminação microbiológica nas hortaliças analisadas. Uma vez que, as 
possíveis contaminações podem desencadear riscos à saúde do consumidor. 

Palavras chave: Higienização, Hortaliças, Coliformes fecais. 

 

ANÁLISE QUALITATIVA DO LEITE INTEGRAL IN NATURA 

Autores: 

Leticia Antônia de Faria 
leticia.a.faria@hotmail.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

O leite é um alimento de alto valor nutritivo, contendo nutrientes essenciais 
para promoção e manutenção da saúde. O controle de qualidade é necessário, 
pois trata-se de um alimento muito consumido e passível de fraudes que 
podem estar relacionados ao desenvolvimento ou agravamento de doenças. 
Objetiva-se analisar a qualidade do leite e as possíveis fraudes no qual possam 
comprometer sua qualidade nutricional. Será realizada análise laboratorial da 
densidade, teor de gordura, acidez, além da detecção de sacarose e amido. 
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Serão avaliadas 3 marcas de leite integral in natura correlacionando com a 
integridade e qualidade. Espera-se verificar se as amostras analisadas estão 
de acordo com os valores preconizados pela legislação. Este trabalho sugere 
que haja uma maior fiscalização em relação a estes produtos, assegurando a 
qualidade do alimento e segurança ao consumir para uma alimentação 
adequada. 

Palavras chave: Leite, Fraudes, Análise físicas-químicas, Conservação. 

 

 

ANTIOXIDANTES: UMA REVISÃO SOBRE SEU MECANISMO DE 

AÇÃO E ALIMENTOS 

Autores: 

Andressa Alvim de Souza 
andressa.alvimm@outlook.com 

Graciela Augusta Silva Santos 
gracielaaugusta@bol.com.br 

Guilherme Quinto dos Santos 
guilherme.quinto18@hotmail.com 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

 Os antioxidantes são moléculas capazes de retardar os radicais livres 
impedindo as lesões celulares. Essas podem provocar várias doenças e até 
mesmo ao envelhecimento precoce. O próprio corpo produz radicais livres, o 
que justifica o consumo dos antioxidantes através de uma dieta balanceada. O 
objetivo deste trabalho consiste em apresentar o modo de ação e efeito dos 
antioxidantes no organismo e as principais fontes alimentares dessas 
substâncias. Para isso, serão consultados artigos publicados em português 
entre os anos de 2010 e 2017, em banco de dados científicos. Estudos 
demonstraram que os antioxidantes são potentes moléculas sequestrantes de 
radicais livres, agindo contra doenças, sendo que, a dieta e estilo de vida 
podem fazer toda a diferença na saúde do organismo. Assim, foi possível 
concluir que a ingestão de alimentos ricos em antioxidantes pode ser uma 
estratégia importante na busca por uma vida mais saudável. 

Palavras chave: Antioxidante, Dieta, Radicais livres, Alimentos. 
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APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO IMAGÉTICO COMO FORMA DE 

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 

Autores: 

Alan Samuel Ribeiro Costa 
alansamuel7@gmail.com 

Aline Leandro de Assis 
alynneassis@yahoo.com.br 

Larissa da Cunha Santos 
larissa_cunha@rocketmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

O instrumento imagético é um método criado para orientação nutricional a partir 
de fotografias. Este estudo justifica-se por pretender através de imagens 
conscientizar a busca por uma alimentação saudável. O objetivo desse trabalho 
é criar um instrumento imagético com alimentos naturais e industrializados 
como forma de aplicação da educação nutricional. Serão produzidas fotografias 
que comparam alimentos como barra de cereal, achocolatado em pó, cereal 
matinal, caldo de carne, macarrão instantâneo, bolacha água e sal, massa de 
bolo pronta, nuggets e sorvete, suas concentrações de sal, açúcar e gordura e 
contrapor seu conteúdo energético com escolhas saudáveis. Espera-se 
encontrar nos produtos alto teor desses componentes e enfatizar a 
diferenciação de densidade energética entre opções diferentes de refeições. 
Considera-se que as imagens, devido sua fácil assimilaridade podem 
influenciar de maneira mais eficiente a promoção alimentar saudável. 

Palavras chave: Alimentos, Fotografias, Hábitos Alimentares. 

 

ASPECTO SOCIODEMOGRÁFICO E EPIDEMIOLÓGICO DA 

POPULAÇÃO ATENDIDA PELAS AÇÕES ITINERANTES 

DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE TESTAGEM E 

ACONSELHAMENTO DE OURO BRANCO E ACADÊMICOS DO 

CURSO DE BIOMEDICINA-FASAR 

Autores: 

Paulliany Cristiny Pereira de Faria 
pollyfaria95@gmail.com 
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Vanessa Martins Bravos 
vanbravos@hotmail.com 

Lilian Nobre de Moura 
liliannobre34@gmail.com 

Centros de Testagem e Aconselhamento - CTA são serviços de saúde que 
realizam diagnóstico e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis - 
IST além de ações itinerantes com realização de testes rápidos para estes 
agravos. Em parceria com o CTA de Ouro Branco foram realizadas ações 
itinerantes em abril e maio de 2016. Descrever as características 
sociodemográficas e epidemiológicas das populações atendidas nas ações é o 
objetivo deste trabalho visto que, ações desta natureza têm contribuído para o 
acesso ao diagnóstico de IST e o fortalecimento das ações de prevenção 
direcionadas a população em geral. Banco de dados foi construído dos dados 
coletados no programa Excel. Variáveis selecionadas serão analisadas para 
verificar o perfil da população que busca este tipo de ação, o comportamento 
sexual e utilização de métodos preventivos, analisar os resultados das 
testagens. Atividades desta natureza oportuniza aos acadêmicos acesso a 
tecnologias de ponta e cuidado da população. 

Palavras chave: CTA, Diagnóstico, Prevenção, DST/AIDS. 

 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE ONCOLÓGICO 

Autores: 

Josiane Cássia da Silva Santos 
josyanycassya@gmail.com 

Larissa do Nascimento Ponciano 
laah_nascimento_ponciano@hotmail.com 

Rogerio Felipe Louzado Duque 
rogeriofive2@yahoo.com.br 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

O Câncer é uma doença que tem se destacado epidemiologicamente, sendo 
considerada a segunda maior causa de morte no Brasil. Por apresentar um 
tratamento de alta complexidade em pacientes que estão sob cuidados 
constantes de uma equipe multiprofissional, este estudo teve como objetivo 
apresentar a assistência do enfermeiro frente ao paciente oncológico. Foi 
realizada uma pesquisa exploratória e descritiva em artigos científicos das 
bases da Scielo e Medline, onde observou-se que para assegurar o bem-estar 
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do paciente que na maioria das vezes se encontra debilitado física e 
psicologicamente, o enfermeiro presta cuidados específicos de assistência 
medicamentosa ao paciente. Contudo, o mesmo vai de encontro buscando 
transpor a realidade do sofrimento e da dor mediante de formas criativas e 
efetivas, vislumbrando novos horizontes de cuidado, através de um olhar 
holístico e humanizado. 

Palavras chave: Oncologia, Enfermagem, Cuidados. 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA MANEJO DE TÉTANO 

ACIDENTAL EM PACIENTES ADULTOS 

Autores: 

Maria da Penha Silva 
mpenha.silva@yahoo.com.br 

Saionara da Silva 
saionarasilva103@yahoo.com.br 

Vinicius Pinto dos Santos 
vinicius_psnet@hotmail.com 

Daniela Rodrigues Fernandes 
rfdaniela@gmail.com 

O tétano é uma doença causada pelo Clostridium tetani,que pode ser 
prevenida por imunização. Pode ser classificado em acidental e neonatal, 
sendo este último de pior prognóstico e maior mortalidade. Embora seja uma 
doença em declínio, o tétano acidental e muito negligenciado no Brasil, cuja 
mortalidade permanece acima de 30% demonstrando a necessidade de 
planejamento e melhoria da qualidade de atendimento. O objetivo deste 
trabalho é descrever a assistência de enfermagem ao paciente com tétano 
acidental. Trata-se de uma revisão de literatura, realizada mediante a busca 
online em duas bases de dados BVS e SCIELO. Recomenda-se que os 
pacientes com diagnóstico de tétano acidental nas suas formas moderada e 
grave devem ser conduzidos em unidades de terapia intensiva. Para elaborar 
uma assistência de enfermagem sistematizada deve-se considerar as 
características individuais detectadas no exame físico detalhado realizado pelo 
enfermeiro e adequar de acordo a evolução clínica do paciente. 

Palavras chave: Enfermagem, Prevenção e controle, Tétano, Tétano 
acidental. 

 



242 

ASSOCIAÇÃO DO GLÚTEN À DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

Autores: 

Eliana da Mata Rodrigues Santos 
eliana1973.damatta@gmail.con 

Roseli Maria Moreira 
roselymariamoreira@gmail.com 

Taís Aparecida de Miranda 
tatahmiranda@yahoo.com.br 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

Introdução: Glúten é uma proteína presente naturalmente na família das 
gramíneas (trigo, cevada e centeio), e, tem sido considerado em muitas dietas 
como vilão. Justificativa: Tornando necessário esclarecer mais sobre esse 
nutriente justifica-se a realização do presente estudo. Objetivo: Evidenciar a 
associação do glúten à DCV. Metodologia: Foi realizado um levantamento de 
artigos nacionais, na base de dados SCIELO, utilizando os descritores glúten e 
doenças cardiovasculares. Resultados encontrados: Estudos demonstram que 
a exclusão do glúten na dieta não apresenta nenhum benefício para indivíduos 
saudáveis. Considerações finais: Salienta-se que a remoção do mesmo pode 
proporcionar aos indivíduos mais vulnerabilidade em desenvolver intolerância 
ao glúten no futuro, além de optarem por substituições prejudiciais à saúde, já 
que a maioria dos produtos isentos de glúten tem maior teor de gorduras, cujo 
consumo excessivo está ligado justamente à ocorrência de problemas 
cardiovasculares. 

Palavras chave: Glúten, Doenças Cardiovasculares, Restrição Alimentar. 

 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA AO PACIENTE ONCOLÓGICO 

Autores: 

Stephanny Francielle Vieira 
stephannyfrancielle@hotmail.com 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

O câncer é uma doença conhecida mundialmente e, de acordo com o INCA, a 
estimativa para o Brasil, biênio 2016-2017, aponta a ocorrência de cerca de 
600 mil casos novos de câncer. O estudo justifica-se pela importância do 
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farmacêutico clínico na equipe multidisciplinar no tratamento oncológico, com o 
objetivo de demonstrar a sua contribuição no acompanhamento 
farmacoterapêutico, além de reduzir os custos potenciais com medicação. Foi 
realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados Scielo, Lilacs e 
BVS, e selecionados artigos publicados entre 2013 a 2017, em 
português. Estudos demonstraram que a participação do farmacêutico no 
cuidado centrado no paciente têm sido associada a uma melhoria da saúde, 
redução de efeitos adversos, melhoria da qualidade de vida e redução da 
morbimortalidade. Os farmacêuticos são fundamentais para garantir esse 
cuidado, e o uso racional e seguro dos medicamentos. 

Palavras chave: Neoplasia, Câncer, Oncologia, Farmácia clínica. 

 

ATIVIDADE FÍSICA AERÓBIA E CÂNCER DE PULMÃO 

Autores: 

Alan Marcio Brandao Rodrigues 
brandaorodrigues2012@bol.com.br 

Josiane Luiza Câmara 
josyluiza32@gmail.com 

Leandro Maxswell de Melo 
leandro.m.melo@hotmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

O tratamento oncológico acarreta efeitos deletérios as células saudáveis, 
podendo representar grande impacto na vida dos pacientes. Nesse sentido, a 
atividade física vem demonstrando ser um opositor a esses efeitos. O objetivo 
deste estudo foi identificar os efeitos da atividade aeróbia em pacientes com 
câncer de pulmão e suas possíveis repercussões sobre a capacidade funcional 
e a qualidade de vida. Como metodologia, realizou-se uma revisão de literatura 
nas bases de dados computadorizadas incluindo estudos experimentais que 
avaliassem os indivíduos que descrevessem claramente o programa de 
exercícios realizados. Como resultados, observou-se que os programas de 
atividade física aeróbia atuam positivamente sobre a capacidade funcional e a 
qualidade de vida desses pacientes. Concluiu-se que apesar do aumento na 
produção científica nos últimos anos, nota-se a existência de importantes 
lacunas para a implantação segura dos programas de atividade física na 
prática em clínicas. 

Palavras chave: Atividade Física, Aeróbia, Câncer, Pulmão. 
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ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

Autores: 

Alexsander José de Oliveira Teixeira 
alexsanderteixeira1999@hotmail.com 

Jonathan Geraldo Magela Vieira 
jonathan_vieira2010@hotmail.com 

Miriane Gomes de Oliveira 
mirianeoliveira2011@hotmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A atividade física regular na infância e adolescência aumenta a força e a 
resistência ajudando a construir ossos e músculos saudáveis. O objetivo deste 
estudo foi analisar a relação da atividade física com a boa saúde em crianças e 
adolescentes. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico em livros e 
artigos científicos relacionados ao tema. Como resultados, observou-se que, 
promover a atividade física na infância e adolescência significa estabelecer 
uma base sólida para a redução da prevalência do sedentarismo na idade 
adulta, contribuindo desta forma para uma melhor qualidade de vida. Outros 
benefícios são o controle de peso, a redução da ansiedade e estresse, 
aumento da autoestima e controle do colesterol. Contribui também para 
melhorar o perfil lipídico e metabólico e reduzir a prevalência de obesidade. 
Concluiu-se que a prática de atividades físicas nesta fase é de fundamental 
importância para a qualidade de vida afim de que eles se tornem um adulto 
mais saudável. 

Palavras chave: Atividade Física, Saúde, Infância, Adolescência. 

 

ATIVIDADE FÍSICA EM ACADEMIA PARA CADEIRANTES 

Autores: 

Igor Metz Moreira 
metz_moreira@hotmail.com 

Victor de Souza Fernandes 
victorfsouza_09@hotmail.com 
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Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A maioria dos cadeirantes não frequentam academias, não absorvendo os 
benefícios da prática da atividade física para sua saúde física e psicológica. É 
percebido nestes indivíduos uma necessidade física e de inclusão social. O 
objetivo deste estudo foi analisar os benefícios da pratica de atividade física em 
academia para cadeirantes. Este estudo, de cunho bibliográfico, pesquisou 
vários artigos científicos publicados em periódicos, observando dados que 
demonstram a pequena quantidade de cadeirantes nesses ambientes e quão 
importante é a prática da atividade e os benefícios que proporciona. Verificou-
se que o fortalecimento de tronco deve ser o exercício mais praticado, devido a 
força exercida nos braços para movimentar a cadeira. Concluiu-se que o maior 
problema é o auto sentimento de incapacidade dos cadeirantes em realizar as 
atividades e a falta de preparação das academias para esse tipo de 
atendimento, o que não torna o aluno integrado com o meio, desestimulando a 
sua prática. 

Palavras chave: Atividade física, Cadeirante, Academia, Inclusão social. 

 

ATIVIDADE FÍSICA PARA IDOSOS  

Autores: 

Douglas Felipe Santos Silva 
dogaofelipe@hotmail.com 

Elias Rodrigues de Oliveira 
elias.ro7@bol.com.br 

Joao Paulo Gomes Resende Oliveira  
jopmonstrao@gmail.com 

Ricardo Luiz Pace Júnior 
ricardo_pace@yahoo.com.br 

A atividade física para idosos deve ser feita com regularidade, fazendo parte 
das suas atividades do dia a dia, preferencialmente sob prescrição de médico e 
orientados por um fisioterapeuta ou educador físico. O objetivo deste estudo é 
analisar os benefícios da prática da atividade física em prol da melhor 
qualidade de vida do idoso. Para isso será realizado uma revisão de literatura 
em livros e artigos científicos específicos (scielo) da área. Como resultado 
espera-se que, a atividade física eleva a qualidade de vida dos idosos. Os 
benefícios são muitos: Previne e ajuda no combate de doenças como 
hipertensão, osteoporose reduz os riscos de infarto, aumenta a massa 
muscular, reduz a variação da pressão arterial, ativa a circulação sanguínea, 
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reduz o consumo de remédio, diminui o isolamento social, melhora a 
autoestima, aumenta o condicionamento físico, entre outros. Concluiu-se que 
atividade física para idosos é uma forma de manter o bem-estar físico e mental. 

Palavras chave: Prevenção, Benefícios, Saúde. 

 

ATIVIDADE FÍSICA: UMA NECESSIDADE PARA A BOA SAÚDE 

NA TERCEIRA IDADE 

Autores: 

Anderson Gabriel de Oliveira Teixeira 
andersonoliveira8228@gmail.com 

Israel Enrique Coelho 
israelenriquecoelho@yahoo.com.br 

Marcelo Jenner Morais Coura Rodrigues 
marcelojenner98@hotmail.com.br 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A população idosa vem aumentando consideravelmente, o que se atribui a uma 
maior expectativa de vida, provavelmente relacionada a um melhor controle de 
doenças infectocontagiosas e crônico-degenerativas. A atividade física é um 
importante meio de prevenção e promoção da saúde dos idosos através de 
seus inúmeros benefícios. O objetivo deste estudo foi analisar o processo de 
envelhecimento: sua epidemiologia, benefícios e a importância da prática da 
atividade física na terceira idade. Para isso, foi realizado um levantamento 
bibliográfico em livros e artigos científicos da área especifica. Como resultados, 
observou-se que quanto mais ativa é uma pessoa menos limitações físicas ela 
tem, salientando-se a necessidade atual de estruturação efetiva de programas 
que enfatizem a prática de atividades físicas, bem como o engajamento dos 
profissionais de saúde frente a estas ações. Concluiu-se que a prática de 
atividades física é de fundamental importância para a qualidade de vida do 
idoso. 

Palavras chave: Atividade Física, Terceira Idade, Qualidade de Vida. 
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ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO EM ÂMBITO 

HOSPITALAR 

Autores: 

Dimas Francisco Felipe Júnior 
dimas.junior99@gmail.com 

Lucas Oliveira Pereira 
lucasoliveirafarm@gmail.com 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

O farmacêutico clínico hospitalar atua no cuidado direto ao paciente, 
promovendo o uso racional de medicamentos. Neste cenário, justifica-se o 
estudo, já que a Atenção Farmacêutica em âmbito hospitalar pode contribuir 
para uma melhor farmacoterapia e uso seguro dos medicamentos pelos 
pacientes internados, além da diminuição dos custos e erros de medicação. O 
objetivo do trabalho é descrever a importância da prática clínica farmacêutica e 
demonstrar seus impactos positivos. Para levantamento dos dados, foram 
utilizadas as seguintes bases: LILACS e Scielo e selecionados artigos 
publicados entre 2000 a 2017, em português. Como resultados destacam-se 
aumento na adesão à terapia medicamentosa, resolução da maioria dos 
problemas relacionados a medicamentos e a diminuição dos custos com 
medicamentos. Considera-se então que o profissional Farmacêutico tem papel 
fundamental no tratamento adequado de pacientes internados, além de 
contribuir para a gestão do medicamento em âmbito hospitalar. 

Palavras chave: Atenção Farmacêutica, Farmácia Hospitalar, Segurança 
Terapêutica, Uso racional de medicamentos. 

 

AUTO PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL DE ESTUDANTES 

DA ÁREA DE SAÚDE DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR PARTICULAR DO INTERIOR DE MG 

Autores: 

Júlia Olga Silva Senfft 
julia-senfft@hotmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 
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A reverência ao corpo está diretamente ligada à imagem de prestigio, beleza e 
integridade social. Os jovens, por serem mais vulneráveis ás pressões exposta 
pela sociedade sobre a imagem corporal, são o grupo com o maior risco a 
desencadear distúrbios alimentares. O objetivo principal do estudo é avaliar a 
auto percepção da imagem corporal de estudantes da área de saúde de uma 
instituição de ensino superior particular do interior de MG. Para tal será 
efetuado um estudo transversal e aplicado o questionário 
BodyShapeQuestionnaire(BSQ) e uma figura de escala sobre percepção 
corporal proposta por Damasceno, com alunos da área da saúde: Nutrição, 
Enfermagem, Educação Física, Biomedicina e Farmácia. Espera-se encontrar 
alta prevalência de insatisfação corporal especialmente entre as mulheres. E 
com isso, será necessário promover campanhas de conscientização sobre a 
percepção corporal sem distorção. 

Palavras chave: Imagem corporal, Estudantes, Corpo. 

 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE CRIANÇAS DE 06 A 10 

ANOS EM UMA ESCOLA DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DE 

MINAS GERAIS 

Autores: 

Tamires Milagres Teixeira 
tamiresmteixeira@outlook.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

A avaliação antropométrica é de suma importância para a avaliação nutricional 
das crianças, pois as mesmas demonstram as medidas corporais com relação 
á saúde. O trabalho justifica-se pois a partir do diagnóstico antropométrico é 
possível propor intervenções para evitar doenças DCNT em escolares. O 
objetivo é avaliar o estado antropométrico das crianças de 6 a 10 anos 
matriculadas em uma escola pública de Conselheiro Lafaiete. A avaliação será 
realizada baseada nos Índices antropométricos e nos demais parâmetros 
adotados como P/I, IMC/I, P/E, E/I de acordo com o SISVAN 2011. Sugere-se 
uma maior prevalência de sobrepeso e obesidade nos escolares avaliados. 
Conclui-se que as informações coletadas irão fornecer melhores ferramentas 
para intervenção nutricional através de propostas para mudanças nos hábitos 
alimentares desses escolares. 

Palavras chave: Avaliação Antropométrica, Crianças, Sobrepeso, Obesidade. 
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS DA APAE DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE 

Autores: 

Paloma Carvalho de Melo 
palomacarvalho@live.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

A síndrome de Down (SD) é uma alteração genética cromossômica, na qual 
indivíduos acometidos apresentam características como alterações anatômicas 
estruturais que interferem direta ou indiretamente no estado nutricional. Por 
isso, torna imprescindível fornecer informações sobre o estado antropométrico, 
para melhores estratégias nutricionais. O objetivo será avaliar o estado 
antropométrico de portadores de necessidades especiais matriculados na 
APAE de Conselheiro Lafaiete. Os dados antropométricos serão coletados de 
acordo com o preconizado pelo SISVAN (2011) e classificados de acordo com 
curvas específicas para SD, propostas por Cronk (1994). Espera-se que os 
resultados encontrados forneçam informações que permitam um conhecimento 
melhor do público. A compreensão das individualidades dos portadores de SD 
é necessária para melhor planejamento de estratégias educacional voltadas 
para um estado nutricional adequado. 

Palavras chave: Antropometria, Síndrome de Down, Estado Nutricional. 

 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DIETÉTICA DE CRIANÇAS 

DE 2 A 4 ANOS DA CRECHE CAIC EM CONSELHEIRO 

LAFAIETE 

Autores: 

Viviane Maria da Cruz Pereira 
pereiraviviane16@gmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

A alimentação durante a fase pré-escolar tem um papel fundamental, pois 
como a criança recebe cerca de 50% da sua necessidade nutricional na creche 
percebe-se a importância do incentivo a uma alimentação saudável para o 
crescimento e desenvolvimento nessa fase. A pesquisa tem o objetivo de 
avaliar o estado nutricional através dos métodos antropométrico e dietético. 
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Para o primeiro irá avaliar peso, altura e IMC de acordo com o SISVAN e para 
o parâmetro dietético avaliará questionário de frequência alimentar, para emitir 
um diagnóstico nutricional respeitando as faixas etárias das crianças de 2 a 4 
anos de uma creche no interior de MG. Espera- se encontrar crianças com 
hábitos alimentares inadequados sendo necessário intervenção por educação 
nutricional para a promoção da saúde. Diante disso, percebe-se a necessidade 
de aplicação da educação nutricional em escolas para promover construção de 
hábitos alimentares para promoção da saúde dos pré-escolares. 

Palavras chave: Alimentação, Pré-Escolares, Estado Nutricional. 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA EM CRIANÇAS DE 8 A 10 

ANOS MATRICULADAS EM UMA ESCOLA PÚBLICA NA 

CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE- MG 

Autores: 

Graciele Thaís Ribeiro 
gracielethaisnutricao@gmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

No Brasil, há um aumento na prevalência da obesidade/sobrepeso e 
diminuição da desnutrição. Esse fato tem ocorrido em decorrência da mudança 
de hábitos alimentares especialmente na fase infantil. O acompanhamento 
nutricional permite avaliar os desvios nutricionais, ameniza os problemas 
crônicos não transmissíveis na fase adulta. Objetiva realizar avaliação 
antropométrica de crianças de 8 a 10 anos matriculadas em uma escola pública 
na cidade de Conselheiro Lafaiete- MG, através dos parâmetros propostos pelo 
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 2011, os índices: Peso/ Idade; 
Estatura/Idade; Índice de Massa Corporal/Idade; Peso/Estatura. Diante da 
avaliação antropométrica e dos hábitos das crianças, espera-se encontrar 
sobrepeso e obesidade. Sendo necessário à aplicação da educação nutricional 
nas escolas com o intuito de incentivar as crianças a terem hábitos alimentares, 
mais saudáveis favorecendo um estado antropométrico adequado. 

Palavras chave: Obesidade Infantil, Desvios Nutricionais, Educação 
Nutricional. 

 

AVALIAÇÃO DA ACEITAÇÃO DO MEDICAMENTO GENÉRICO 

PELA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

Autores: 
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Natalia Márcia de Magalhães 
nataliama03@hotmail.com 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

O acesso ao medicamento genérico no Brasil é garantido pela Política Nacional 
de Medicamentos, que constitui elemento fundamental para promoção da 
melhoria das condições de saúde da população. Este estudo se torna 
necessário para relacionar a confiança nos medicamentos genéricos por parte 
dos prescritores e usuários, para que aceitem a intercambialidade desses com 
o de referência. O objetivo é avaliar a aceitação dos medicamentos genéricos 
pela população brasileira, usando como metodologia a pesquisa bibliográfica 
qualitativa, de caráter exploratório. Estudos demonstram que os usuários 
apresentam conhecimento das representações sociais dos genéricos e isso 
constitui uma importante ferramenta para ampliação do acesso a 
medicamentos. Entretanto, os médicos tendem a manter uma opinião mais 
negativa dos medicamentos genéricos e transferir essa opinião para seus 
pacientes, diminuindo a utilização de medicamentos genéricos. 

Palavras chave: Genérico, Referência, Aceitação, Conhecimento. 

 

AVALIAÇÃO DA AUTENTICIDADE E QUALIDADE DE 

AMOSTRAS DO PEUMUS BOLDUS (BOLDO) 

COMERCIALIZADAS EM FEIRAS DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Autores: 

Hélida de Paula Vieira Mendes 
helida.paula@hotmail.com 

Juliana Cristina dos Santos Almeida 
juliana.farfasar@gmail.com 

Planta medicinal é todo vegetal que possui ação terapêutica podendo ser 
comercializada ou cultivada. O boldo (Peumus boldus) é utilizado popularmente 
para tratamentos hepáticos e dispepsias. Os vegetais possuem alto risco de 
contaminação, sendo necessários cuidados durante o manuseio e 
armazenamento, a fim de evitar a degradação dos princípios ativos e a 
contaminação por microrganismos. O presente trabalho tem por objetivo avaliar 
a autenticidade e qualidade do boldo comercializado em feiras de Conselheiro 
Lafaiete. Foram adquiridas amostras de duas feirantes locais e as análises 
foram realizadas segundo a Farmacopeia Brasileira Va ed. Foram avaliados a 
autenticidade, características organolépticas e peso bruto. As amostras 
comprovaram ser autenticas, porém a característica organoléptica apresenta 
alteração na coloração e no odor e o peso bruto não corresponde ao 
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especificado na embalagem. Diante destes fatos pôde-se concluir que a planta 
está fora do padrão permitido. 

Palavras chave: Planta Medicinal, Boldo, Autenticidade, Qualidade. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE GEL 

COSMÉTICO MANIPULADO PARA USO TÓPICO  

Autores: 

Iara Caroliny Cyrillo 
iaracyrillo01@gmail.com 

Priscilla Honholtz Pianco Alves 
priscillaerodrigo.farmacia@gmail.com 

Thaísa de Paula Miranda 
thaisa_miranda02@hotmail.com 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

A contaminação de cosméticos durante o processo de manipulação pode 
acarretar causar alterações nos princípios ativos, alterando as características 
funcionais do produto, além de aumentar os riscos para a saúde do 
consumidor. Diante disso, as análises microbiológicas são necessárias para 
estabelecer padrões de qualidade e garantir o controle da capacidade de 
crescimento e reprodução de microrganismos nas formulações e a segurança 
dos produtos conforme as legislações vigentes. O objetivo deste trabalho 
experimental foi avaliar a qualidade microbiológica de um gel cosmético 
manipulado. Será adotado o método de semeadura para determinação da 
carga microbiana viável e da ausência de E. coli e S. aureus. Espera-se que o 
produto apresente contaminação microbiana dentre dos limites estabelecidos, 
do contrário, os resultados permitirão diagnosticar as falhas na manipulação, 
permitindo uma reestruturação da produção, visando a segurança e qualidade 
do cosmético. 

Palavras chave: Análise Microbiológicas, Controle Antimicrobiano, Controle de 
qualidade. 
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIOS DE 

CANTINAS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE 

Autores: 

Karina Dias Pereira 
karinadias26@outlook.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

Muitas das refeições produzidas nas escolas podem colocar em risco a saúde 
dos comensais por não seguirem os padrões de segurança alimentar. Mas ao 
detectar os pontos de risco de contaminação na produção das refeições é 
possível agir com precisão no ponto crítico e garantir a segurança alimentar. 
Avaliar as condições higiênicos sanitárias de cantinas de escolas públicas de 
Conselheiro Lafaiete. Para tal será aplicado uma lista de verificação para 
avaliar o percentual de adequação, de cada item e no geral, nas cantinas 
usando critérios de classificação conforme proposto pelo CECANE- 
Ferramentas para as Boas Práticas na Alimentação Escolar, 2012. Espera-se 
encontrar resultados não tão satisfatórios em relação às condições higiênico 
sanitárias nas cantinas das escolas em estudo. Sendo assim, uma 
oportunidade para inserção de treinamentos evidenciando a importância do 
nutricionista e o controle higiênico sanitário para garantir a segurança alimentar 
nas escolas. 

Palavras chave: Segurança alimentar, Alimentação Escolar, Contaminação. 

 

AVALIAÇÃO DIETÉTICA DE CRIANÇAS DE 8 ANOS DE UMA 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE, MG 

Autores: 

Williane Aparecida Pedro Souza 
williane2114@hotmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

A formação dos hábitos alimentares começa na infância, portanto é importante 
avaliar o consumo alimentar das crianças nesta fase. Assim, é possível 
desenvolver mudanças na alimentação para prevenir problemas de saúde. 
Objetiva-se avaliar o consumo alimentar de crianças de 8 anos de idade 
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matriculadas em uma escola pública de Conselheiro Lafaiete, MG. Para coleta 
de dados será utilizado a terceira versão do Questionário Alimentar do Dia 
Anterior, este contém figuras representativas do transporte utilizado para se 
deslocar à escola e os alimentos consumidos no café e lanche da manhã, 
almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite. O aluno deverá circular os 
alimentos que foram consumidos no dia anterior em cada refeição. Em 
decorrência dos hábitos alimentares espera-se encontrar maior prevalência de 
alimentação inadequada. Conclui-se que é necessário informar a população 
sobre as vantagens de adquirir hábitos saudáveis desde a infância, 
incentivando o consumo de alimentos in natura. 

Palavras chave: Consumo Alimentar, Crianças, Questionário Alimentar do Dia 
Anterior. 

AVALIAÇÃO DIETÉTICA DE PORTADORES DA SÍNDROME DE 

DOWN ESTUDANTES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE UMA CIDADE NO INTERIOR 

DE MG 

Autores: 

Daniela Cristina Pereira Souza Lourenço 
danycris1@hotmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

A síndrome de down é causada por um fator genético e se apresenta como 
uma das causas mais frequentes quando se trata de doenças mentais. A 
mesma consiste em uma alteração cromossômica responsável pela aparência 
peculiar aos sindrômicos, retardo mental e demais patologias associadas. Este 
trabalho justifica-se pela importância em detectar e corrigir distúrbios 
alimentares em portadores da síndrome. O objetivo será avaliar a ingestão 
alimentar dos indivíduos com síndrome de down matriculados na APAE de 
Congonhas, para tal será aplicado um registro de três dias para avaliar o 
consumo dietético desses indivíduos e quantificar os macro, micronutrientes 
ingeridos e comparar com o preconizado. Espera-se encontrar um consumo 
alimentar inadequado e excessivo em decorrência da característica de 
compulsão típica a síndrome. Com isso, pretende-se aplicar a educação 
nutricional a fim de instigá-los a ter melhor qualidade de vida. 

Palavras chave: Síndrome de Down, Nutrientes, Educação Nutricional. 
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE CRIANÇAS DE 4 A 

6 ANOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO INTERIOR DE MG 

Autores: 

Gabriela Angélica Oliveira Sousa 
gabiangelica5@hotmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

Um dos mais importantes fatores para um desenvolvimento saudável é a 
alimentação, por isso um hábito alimentar inadequado pode levar a 
desenvolver vários tipos de doenças, portanto, oferecer e ensinar a criança a 
ter uma alimentação adequada é de suma importância para o seu crescimento 
saudável e para a sua vida adulta. O presente estudo tem como objetivo 
principal avaliar o consumo alimentar de crianças de 4 a 6 anos de idade de 
uma escola pública do interior de MG através da aplicação de um questionário 
conhecido como QUADA. Em decorrência do aumento da disponibilidade de 
alimentos industrializados e pela praticidade em obter e consumir os mesmos 
espera-se encontrar um consumo alimentar inadequado nessas crianças 
havendo a necessidade de maior intervenção do profissional nutricionista 
através da aplicação da educação para reeducação alimentar respeitando a 
cultura e renda familiar dos envolvidos. 

Palavras chave: Ingestão de Alimentos, Criança, Alimentos Industrializados. 

 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE PRODUTOS 

INDUSTRIALIZADOS EM CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS 

MATRICULADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO NÚCLEO 

PARAÍSO DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE 

Autores: 

Jane de Oliveira Coutinho 
olyv@ig.com.br 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

O excesso de peso e os hábitos alimentares inadequados das crianças são 
preocupantes, tendo em vista que a prevalência das DCNT vem crescendo 
nesta faixa etária. Justificativa: Sendo assim justificável analisar o consumo 
alimentar na infância para intervenção precoce. Objetivo: Avaliar o consumo 
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alimentar de produtos industrializados em crianças de 4 a 6 anos matriculadas 
na escola municipal do Núcleo Paraíso da criança no município de Conselheiro 
Lafaiete Metodologia: Serão coletados dados através do questionário de 
frequência alimentar (QFA), no horário em que as crianças estiverem na 
escola. Resultados: Espera-se encontrar uma ingestão alimentar excessiva de 
produtos industrializados por serem produtos práticos de serem adquiridos e 
pela influência da mídia. Considerações Finais: Através do diagnóstico do 
consumo alimentar excessivo de alimentos industrializados na população 
infantil torna-se necessário a aplicação de educação nutricional nas escolas e 
junto aos familiares. 

Palavras chave: Consumo Alimentar, Pré-escolares, Produtos Industrializados. 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTE EM 

LANCHEIRAS DE PRÉ-ESCOLARES 

Autores: 

Lelayne Gonçalves dos Reis 
lelayne-reis@hotmail.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

A avaliação de alimentos presentes em lancheiras de pré-escolares é eficaz e 
benéfica para o conhecimento de preferências alimentares dessa faixa etária. 
Este trabalho justifica-se pelo elevado consumo de alimentos industrializados e 
pobres em nutrientes por crianças. O objetivo é avaliar os alimentos presentes 
em lancheiras de pré-escolares, identificar seu valor nutritivo, benefícios e 
malefícios. Para tanto será realizada uma pesquisa onde serão avaliadas 
qualitativamente e quantitativamente os alimentos presentes nas lancheiras 
das crianças. Espera-se encontrar alimentos que apresentam um elevado teor 
de açúcar e baixos valores nutritivos. Conclui-se que tais alimentos não 
apresentam benefícios a saúde infantil, sendo necessária a intervenção 
nutricional para que a criança conheça novos alimentos e modifique seus 
hábitos alimentares, tornando-os saudáveis. 

Palavras chave: Alimentação infantil, Obesidade Infantil, Pré-escolares e 
Hábitos Alimentares Infantis. 
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ANTIOXIDANTES EM 

ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE EM UMA FACULDADE 

PRIVADA DE CONSELHEIRO LAFAIETE, MINAS GERAIS 

Autores: 

Thais de Fátima Lana 
thais.f.l@hotmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

Antioxidantes são substâncias que retardam ou até mesmo bloqueiam a ação 
dos radicais livres. Os radicais livres são providos naturalmente durante o 
catabolismo ou de procedência externa e podem lesar vários tipos de células e 
moléculas, podendo causar algumas doenças. Portanto o consumo de 
alimentos ricos em antioxidantes é importante na eliminação desses radicais 
livres. O objetivo deste trabalho é avaliar o consumo de antioxidantes em 
acadêmicos da área da saúde de uma faculdade privada de Conselheiro 
Lafaiete, Minas Gerais. Será realizado um estudo de campo, caráter 
transversal e descritivo no qual será executada análise quantitativa através de 
aplicação de recordatório 24 horas para coleta de dados. Espera-se que os 
acadêmicos consumam alimentos ricos em antioxidantes e que sua ingestão 
esteja adequada. Vendo a importância dos antioxidantes, é necessário ter uma 
alimentação saudável a fim de obtenção adequada desses nutrientes para uma 
vida com qualidade. 

Palavras chave: Dietética, Consumo de alimentos, Antioxidantes. 

 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO E CONHECIMENTO DAS FRUTAS E 

HORTALIÇAS POR CRIANÇAS DE 8 A 10 ANOS DA ESCOLA 

MUNICIPAL VEREADOR ALFREDO LAPORTE DA CIDADE 

CONSELHEIRO LAFAIETE MINAS GERAIS 

Autores: 

Gleice Kellen Silva Guimarães 
katiaelisangelafonseca@gmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

Sabe-se da importância das frutas na promoção de saúde e prevenção das 
doenças crônicas não transmissíveis. O consumo e o conhecimento sobre 
estes alimentos que são considerados protetores torna-se essencial, já que os 



258 

hábitos alimentares formados na infância são, muitas vezes, mantidos na vida 
adulta. O objetivo será avaliar o conhecimento e o consumo de frutas e 
hortaliças por crianças de 8 a 10 anos de uma escola pública utilizando 
questionários com perguntas sobre o conhecimento e o consumo de frutas 
nessa faixa etária. Espera –se identificar que as crianças em análise possuam 
pouco conhecimento e baixo consumo de frutas e hortaliças. Diante disso, 
torna-se urgente a aplicação de atividades recreativas de educação nutricional 
nas escolas para melhorar esse comportamento alimentar das crianças da 
atualidade. 

Palavras chave: Alimentação, Consumo de Frutas e hortaliças, Conhecimento, 
Crianças. 

 

 

BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE  

Autores: 

Charles Henrique Serafim de Oliveira 
charlim_bike@hotmail.com 

Leandro Lemos Magalhães 
kru57y@hotmail.com 

Matheus Felipe Oliveira Ferreira 
matheus1996felipe@hotmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A prática da atividade física traz inúmeros benefícios a saúde de quem as 
pratica, porém na terceira idade esta prática necessita um pouco mais de 
cuidado. Alguns de seus benefícios está relacionada a prevenção de doenças, 
como hipertensão, derrames, varizes, osteoporose, evitando lesões entre 
outras. O objetivo deste estudo foi analisar os benefícios da prática da 
atividade física para a terceira idade. Para isso, realizou-se um levantamento 
bibliográfico utilizando livros e artigos científicos específicos da área. Como 
resultados observou-se que quanto mais exercícios uma pessoa idosa pratica, 
salientando-se de algumas precauções e acompanhamento profissional, mais 
saudável e livre de doenças ela estará, melhorando sua qualidade de vida e 
saúde. Concluiu-se que alguns exercícios de baixo impacto como: natação, 
andar de bicicleta, fazer caminhada, hidroginástica e a pratica de atividade 
física pelo menos 3 vezes na semana tem um efeito positivo na saúde do 
idoso. 
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Palavras chave: Atividade Física, Terceira idade, Saúde, Qualidade de Vida. 

 

BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NO DESENVOLVIMENTO 

DA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA  

Autores: 

Paulo Marcos da Silva 
paulomarcos152@yahoo.com.br 

Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido pela Organização Mundial 
de Saúde (1998) com uma síndrome comportamental, que apresenta sintomas 
básicos como: dificuldade de interação social, déficit de comunicação, padrões 
inadequados de comportamento que não possuem finalidade social. O objetivo 
deste estudo foi analisar os benefícios da Atividade Física no desenvolvimento 
da criança com TEA. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura através 
de livros e artigos científicos. Como resultado, observaram-se os benefícios da 
Atividade Física no desenvolvimento da criança, oferecendo a eles novas 
formas de expressão, melhora na coordenação motora, equilíbrio, interação 
social, diminuindo comportamentos como: falta de atenção, impulsividade e 
hiperatividade, tornando a criança um pouco mais independente. Concluiu-se 
assim, que a Atividade Física é um instrumento muito importante para o Autista 
e que, o quanto antes esta prática se iniciar, maiores as chances de uma vida 
saudável. 

Palavras chave: Atividade Física, Autista, Saúde. 

 

BENEFÍCIOS DA HIDRATAÇÃO NO FUTEBOL 

Autores: 

Jessica Gonçalves Costa 
moreenagoncalves13@gmail.com 

Karla Ingrid Vieira Lana 
karlavieiralana@hotmail.com 

Kelwin Raonny Martins Cardoso 
kelwinho99@gmail.com 
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Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A hidratação é a reposição de água no organismo que corresponde a 60% do 
peso corporal. Na prática do futebol, perde-se em média 1 a 2 litros de líquido 
por hora, variando assim a taxa de transpiração corporal, acarretando a 
desidratação. Este estudo objetiva-se, através de referencial teórico, analisar 
os benefícios de uma boa hidratação na prática do futebol. Como resultados, 
observou-se que o praticante de futebol deve hidratar-se com líquido antes, 
durante e depois de cada partida ou treino para manter o equilíbrio da 
temperatura corporal, visto que o organismo não possui reserva de água. A 
hidratação correta favorece o melhor rendimento, controle da temperatura 
corporal, melhora significativa do condicionamento físico, além de estar 
favorecendo a saúde do atleta. Concluiu-se que uma atenção especial deve 
existir para que ocorra a hidratação correta e equilibrada dos atletas, uma vez 
que o futebol é um esporte com poucos intervalos. 

Palavras chave: Hidratação, Futebol, Equilíbrio, Saúde. 

BENEFICIOS DA PRATICA DA MUSCULAÇÃO COMO 

TRATAMENTO DE TRAUMA RAQUI MEDULAR 

Autores: 

Tamara da Costa Ferreira 
tamarapapattella@yahoo.com.br 

Tamires da Silva Martins 
tamires_martins05@hotmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

O trauma Raqui Medular (TRM) é a lesão da medula que pode ser completa ou 
incompleta, quase sempre causadas por acidentes acometendo as 
vértebrasC5, C6 e C7, T12 e L1. A musculação tem um papel importantíssimo 
em tratamento de lesões. O objetivo deste estudo foi analisar os indícios sobre 
os efeitos da musculação como forma de intervenção na reabilitação de 
indivíduos com TRM. Foi feito uma busca sistematizada da literatura nos 
bancos de dados (SciELO, MEDLINE, IBECS, LILACS e Biblioteca Cochrane). 
As variáveis analisadas foram escala de percepções subjetivas, desfechos de 
ordem fisiológicas, capacidades motoras coordenativas, relacionamento 
familiar e suas expectativas. Observou-se como resultado favorável os 
benefícios que a prática da musculação proporciona no tratamento do TRM. 
Concluiu-se que a musculação auxilia na reabilitação do indivíduo traumático 
em prol da saúde e bem estar, prevenção de dores nas lesões, e auxilio da 
melhoria condição física. 
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Palavras chave: Musculação, Trauma Raquimedular, Lesão, Saúde. 

 

BENEFÍCIOS DO AMIDO RESISTENTE À SAÚDE INTESTINAL 

Autores: 

Gisele Doroteia Hilario 
giselehilario@yahoo.com.br 

Tainá Morais Mendes 
tainammendes@hotmail.com 

Tamires Amanda Silva Marques 
tamiismarques@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

O amido resistente tem sido constante objeto de pesquisa devido aos inúmeros 
benefícios funcionais que o consumo deste traz à saúde intestinal. Perante a 
grande prevalência de patologias intestinais, justifica-se a realização do estudo. 
O objetivo do presente estudo é mostrar quais são os benefícios funcionais que 
o amido resistente traz ao organismo humano. Para tanto foi realizado um 
levantamento bibliográfico de artigos disponíveis nos bancos de dados 
MEDLINE e SciELO no período 2011 a 2017. O amido resistente é considerado 
um prebiótico, tendo um importante papel na prevenção de câncer de colón, 
além de apresentar propriedade no controle da glicose sérica e contribuir para 
uma maior sensação de saciedade devido ao seu papel na produção da 
energia difusa progressiva. Portanto conclui-se que o consumo do amido 
resistente presente naturalmente em alguns alimentos, como a banana verde, é 
importante no processo de prevenção de patologias intestinais e de outras 
doenças. 

Palavras chave: Amido, Saciedade, Câncer Intestinal. 

 

BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA REGULAÇÃO DOS 

NÍVEIS DE INSULINA E LEPTINA NA OBESIDADE 

Autores: 

Kelly Rafaela Peixoto Gonçalves 
kellyrafaela813@yahoo.com.br 
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Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de indivíduos com 
sobrepeso aumenta consideravelmente, destacando a obesidade como fator 
agravante na saúde pública. Por ser uma doença que predispõe à 
hiperinsulinemia e possivelmente aumento da resistência à ação da leptina, 
hormônio que induz à saciedade, este estudo teve como objetivo descrever os 
efeitos benéficos do exercício físico sob os níveis destes hormônios na gênese 
da obesidade. Foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva em artigos 
científicos bases eletrônicas da Scielo e Medline, onde observou-se que o 
exercício além de estimular a perda da massa gorda preservando a massa 
magra, o mesmo atua na regulação hormonal de insulina, aumentando sua 
sensibilidade. Estudos relatam que o desequilíbrio energético induzido pelo 
esforço físico interfere nas concentrações de leptina, promovendo melhora na 
fisiologia da saciedade e consequentemente diminuição do peso corporal. 

Palavras chave: Obesidade, Leptina, Hiperinsulinemia, Exercício Físico. 

BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NO SISTEMA 

CARDIOVASCULAR EM PORTADORES DE SÍNDROME DE 

DOWN 

Autores: 

Bruno Vinicius Claudino 
bruno_fisica91@yahoo.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

A doença cardiovascular é considerada a maior causa de morte no mundo se 
destacando em indivíduos com Síndrome de Down (SD), que apresentam um 
maior risco em virtude de alterações genéticas na formação cardíaca. Por ser 
um grupo que apresentam um estilo de vida geralmente sedentário, esse 
estudo teve como objetivo identificar as malformações cardíacas comuns nos 
portadores de SD, bem como avaliar os benefícios fisiológicos do exercício 
físico no sistema. Foi realizado uma pesquisa exploratória e descritiva em 
artigos científicos das bases da Scielo e Medline, onde verificou-se que as 
malformações dos septos inter-atrial e inter-ventricular apresentam incidência 
de 45% e 35%, respectivamente. Estudos demonstram que a incrementação de 
exercício físico aeróbico bem como resistido no cotidiano dos portadores 
implica na adaptação do sistema cardiovascular, diminuindo os níveis de 
pressão arterial e frequência cardíaca e aumentando a expectativa de vida dos 
mesmos. 

Palavras chave: Síndrome Down, Doenças Cardíacas, Exercício físico. 
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BENEFÍCIOS DO FUTEBOL PARA A SOCIALIZAÇÃO E O 

DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Autores: 

Antônio Júnior Duca da Silva 
antoniojunior1990@hotmail.com 

Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

A criança e o adolescente que são fisicamente ativos tem maior chance de se 
tornarem um adulto ativo. A prática deste esporte traz benefícios e condições 
ideais para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, pois treina as 
habilidades necessárias, adaptam-se aos movimentos e podem apresentar 
melhor coordenação, trabalhando assim as capacidades física e motora. O 
objetivo deste estudo foi analisar os benefícios do futebol no desenvolvimento 
motor e social de crianças e adolescentes. Como resultados, observou-se que 
a identidade da criança e do adolescente e o seu processo de desenvolvimento 
está ligada ao avanço tecnológico, influência das redes sociais, violência, 
marginalidade e trabalho infantil. Concluiu-se que os benefícios do futebol para 
a socialização são diversos, pois trata-se de um desporto de equipe para um 
objetivo comum, que controla as emoções e prepara para a vida como futuros 
cidadãos sabendo de suas responsabilidades para as vitórias e derrotas do dia-
a-dia. 

Palavras chave: Futebol, Crianças e Adolescentes, Desenvolvimento, 
Socialização. 

 

BENEFÍCIOS DO JIU-JITSU: UM INCENTIVO PARA A PRÁTICA 

ESPORTIVA  

Autores: 

Wesley Bernardo Mendes Diniz 
wesley_birobiro@hotmail.com 

Bruno Magalhaes de Castro 
brunodemagalhaes@gmail.com 

O esporte, de um modo geral, ajuda em diversos campos da vida, tanto social 
quanto na saúde. O jiu-jitsu assim como outras artes marciais, faz parte de um 
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quadro de atividades físicas, as quais buscam um conceito atual de vida 
saudável. Sua prática no Brasil tem crescido exponencialmente desde os anos 
1990. Objetiva este trabalho descrever os benefícios sociais e para saúde da 
prática de jiu-jitsu. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, realizado 
mediante alguns capítulos de livros, busca eletrônica nas bases de dados 
eletrônicos, no idioma da Língua Portuguesa. Verifica-se que o esporte 
favorece a conduta disciplinar do praticante, combate diretamente ao stress, 
aliviando a ansiedade. Praticando essa atividade o sistema cardiovascular e 
respiratório melhoram consideravelmente e acelera o metabolismo. Salienta-se 
também que Jiu-Jitsu, contribui para manter um bom condicionamento físico e 
favorece o emagrecimento. 

Palavras chave: Jiu jitsu, Benefício, Qualidade vida, Prática esportiva. 

 

 

BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO FUNCIONAL PARA IDOSOS 

Autores: 

Fernando Geraldo Ribeiro Barbosa 
fernandodinoronha10@hotmail.com 

Neide Patrícia de Oliveira 
npatricia.oliveira@yahoo.com.br 

Daniela Rodrigues Fernandes 
rfdaniela@gmail.com 

Com o aumento da longevidade e a diminuição da mortalidade no Brasil, 
ocorreu crescimento da população com 65 anos ou mais. O envelhecimento do 
corpo requer a prática de atividades específicas e nem todas as modalidades 
trabalham as necessidades cotidianas deste grupo de pessoas. O Treinamento 
Funcional é um excelente método para se trabalhar os interesses específicos 
desta faixa etária. Este trabalho de revisão de literatura, realizado mediante a 
consulta de livros e artigos disponíveis em bases de dados eletrônicos, objetiva 
apontar os benefícios do Treinamento Funcional para os idosos. O treinamento 
funcional destaca-se como uma importante atividade na melhora da mobilidade 
dos idosos, melhoria no desenvolvimento das atividades diárias e melhora nos 
aspectos psicológicos, estresse e ansiedade. Destaca-se que o idoso que 
prática treinamento funcional tende a ter uma vida mais saudável e menos 
propicio a lesões em relação a outras modalidades. 

Palavras chave: Qualidade de Vida, Idoso, Treino Funcional. 
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BIOLOGIA SINTÉTICA E DETECÇÃO DE DOENÇAS 

Autores: 

João Victor Martins de Sousa 
joaovicms@gmail.com 

Mariana de Souza Carvalho 
mariana07031998@gmail.com 

Rosangela Odete Resende Egg 
rosangelaegg@yahoo.com.br 

Patrícia Gonçalves Prates Barbosa 
patriciaprates1@hotmail.com 

A biologia sintética visa à construção de circuitos e sensores através de partes 
biológicas e tecnologia a partir de programas computacionais para redesenhar 
microrganismos de aplicações biotecnológicas a partir de estruturas 
sintetizadas artificialmente. Este trabalho justifica-se na pesquisa de como a 
utilização dessa nova tecnologia pode auxiliar o diagnóstico de doenças. O 
objetivo deste trabalho é realizar uma revisão da literatura para verificar as 
probabilidades e os desafios existentes em analisar métodos para detecção de 
doenças por meio da Biologia Sintética. A metodologia utilizada será revisão 
bibliográfica com consultas em livros, artigos científicos e sites de base de 
dados e pretende-se com esse trabalho verificar quais as possibilidades de 
aplicar a biologia sintética em diagnóstico de doenças utilizando sistemas 
computacionais. 

Palavras chave: Biologia Sintética, Doenças, Diagnóstico. 

 

BIOMÉDICO, BIOMEDICINA ESTÉTICA E SUAS 

ABRANGÊNCIAS 

Autores: 

Gustavo de Ávila Nascimento 
sgtgustavo29@gmail.com 

Julia Dejane Possa 
possajulinha@gmail.com 

Thayná Gonçalves Vieira 
thayvieira@outlook.com 
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Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

Em 2006, após a regulamentação legal, o Biomédico passou a ser apto a 
exercer procedimentos estéticos de todas as naturezas, exceto os cirúrgicos. A 
estética abrange a melhoria da aparência das pessoas, com tratamentos 
direcionados no ponto corporal em que o paciente opta; fazendo com que o 
Biomédico seja um ajustador entre o bem-estar e saúde do paciente. Este 
trabalho busca demonstrar as concepções sobre esta área da Biomedicina, a 
fim de apresenta-la aos acadêmicos de saúde. Foi realizado um levantamento 
em bases em artigos acadêmicos publicados desde 2006. Foi possível 
compreender que a estética é a área que mais cresce no mercado, estimulada 
pela sociedade e o seu estímulo à busca pela autoestima e aparência, levando 
à procura por laserterapias, preenchimentos e outros procedimentos estéticos, 
que devem ser realizados por profissionais capacitados. Desta forma, os 
Biomédicos possuem este campo promissor para atuação no mercado. 

Palavras chave: Biomedicina, Estética, Saúde, Beleza, Autoestima. 

CANABIDIOL: USO ANTINEOPLÁSICO E IMPACTO SOCIAL  

Autores: 

Bianca Kellen Resende 
biancaresende671@gmail.com 

Flávia Aparecida da Costa Rodrigues 
flaviapcr@gmail.com 

Letícia Maria Ferreira de Souza 
ssouzalf@gmail.com 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

O canabidiol (CDH) é um componente químico não psicoativo presente na 
Cannabis sativa. Estudos demostram que o CDH induz a autofagia e apoptose 
de células tumorais, além de reduzir seu poder de invasão em células 
saudáveis. Frente a esses dados, justifica-se o interesse em estudá-la e 
elucidar pesquisas realizadas em alguns países. O objetivo deste trabalho é 
destacar suas principais aplicações, efeitos e sua repercussão social. Trata-se 
de um trabalho descritivo baseado no levantamento de artigos nas bases de 
dados PubMed e Scielo, publicados entre 2009 e 2017. Os resultados 
demonstraram que os estudos relacionados ao CDH para fins inibitórios do 
desenvolvimento de células cancerígenas encontram-se, em sua maioria, na 
fase pré-clínica, mas com avanços significativos. O grande obstáculo para sua 
ascensão é ausência de permissão para o desenvolvimento de pesquisas 
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relacionadas em muitos países, tendo em vista o paradigma imposto pelo seu 
uso recreativo da C. sativa. 

Palavras chave: Canabidiol, Inibição, Antineoplásico, Pré-clínica. 

 

CAPACIDADES DESENVOLVIDAS PELA DANÇA PARA 

DEFICIENTES AUDITIVOS 

Autores: 

Dayane Aparecida da Luz 
dayane_piranga@yahoo.com.br 

Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

A dança está mais presente na vida dos ouvintes, criando assim o 
questionamento sobre a capacidade dos deficientes auditivos praticarem essa 
modalidade. Como há poucos registros da dança na cultura surda, o presente 
estudo em revisão literária, descrever as capacidades que são desenvolvidas 
com prática, como coordenação, socialização, comunicação, entre outros 
fatores. A importância do professor de educação física no ensino aprendizagem 
dos surdos é fundamental, pois conhece o método correto de ser ensinado, 
respeitando os elementos que são o movimento, o espaço, a forma e o tempo, 
sem pular etapas. O domínio em libras também é essencial para se trabalhar 
com esse público. Uma prática bem orientada permite maior expressão da 
inteligência, sensibilidade, autonomia e responsabilidade. A dança proporciona 
ao aluno surdo um tipo de conhecimento que amplia suas concepções 
pessoais, harmonizando suas relações motoras, afetivas e cognitivas com o 
meio, objetos e pessoas com quem convivem. 

Palavras chave: Capacidades, Dança, Deficiente Auditivo. 

 

CÉLULAS-TRONCO APLICADAS À MEDICINA REGENERATIVA 

Autores: 

Anelisa Gonçalves Soares 
anelisa_gs@hotmail.com 

Letícia de Freitas Cardoso 
leticiacardoso20@hotmail.com 
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Renata Rafaela Rocha 
rerafaela.rocha@gmail.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

Células-tronco são células que ainda não passaram pelo processo de 
diferenciação, com capacidade de dividir dando origem a células semelhantes 
às originais, podendo ainda se diferenciar e especializar em diversos tipos 
celulares. A capacidade das células-tronco de se transformar em diferentes 
tipos de tecidos conduziu a pesquisas em torno da viabilidade de ações 
terapêuticas dirigidas a doenças neuro-degenerativas, entre outras. A proposta 
central do estudo é o ampliar o conhecimento acerca da terapia com células-
tronco no tratamento de doenças sem perspectivas de cura. Foi empreendido 
levantamento bibliográfico de artigos em português nas bases de dados Scielo, 
Medline, nos últimos 10 anos. A evolução das pesquisas com células-tronco, 
em âmbito global, reflete uma aposta otimista na medicina regenerativa, com a 
promessa de reparar e renovar o corpo, em caso de trauma, no 
envelhecimento e na deficiência. 

Palavras chave: Células-tronco, Terapia Celular, Medicina Regenerativa. 

CONSEQUÊNCIAS MATERNO- FETAIS DA PRÉ-ECLÂMPSIA 

Autores: 

Danubia Roberta de Oliveira 
danubiaoliveira45@gmail.com 

Laiane Caroline de Carvalho 
laianecaroline17@yahoo.com.br 

Thaynara Rodrigues Ribeiro Lelis 
thaaynaraaraa.lellis@hotmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

A Pré-eclâmpsia (PE) é uma complicação da gestação caracterizada pela 
elevação dos níveis da pressão arterial, com incidência de 3 a 14% das 
gestantes. Diante das possíveis morbidades tanto materno, quanto fetais, este 
estudo teve como objetivo identificar os sinais clínicos maternos 
predisponentes da doença, bem como as consequências para o feto. Foi 
realizada uma pesquisa exploratória e descritiva nas bases científicas da Scielo 
e Medline onde foi observado que além da hipertensão, a presença de proteína 
na urina após 20 semanas de gestação também é fator indicativo da PE. 
Estudos demonstram que a doença pode ser silenciosa, levando à insuficiência 
renal e/ou cardíaca materna, além de descolamento prematuro da placenta 
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com hemorragia vaginal, sendo este último um predisponente para aborto e/ou 
parto prematuro, com consequente edema e hemorragia cerebrais para o feto. 

Palavras chave: Pré-eclâmpsia, Prematuridade, Hipertensão Arterial. 

 

CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR 

DESPORTISTAS E ATLETAS 

Autores: 

Isabela Bittencourt Oliveira 
isabelabttc@yahoo.com.br 

Kelly Cristina Oliveira Santos 
kelly0809k@yahoo.com.br 

Ketlen de Sousa Costa 
ketlenscosta22@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

Os suplementos alimentares são utilizados por grande parte dos desportistas e 
atletas, que na maioria das vezes não apresentam conhecimentos quanto à 
indicação de consumo dos mesmos, justificando a realização do presente 
estudo. O objetivo do presente estudo é realizar uma revisão de literatura sobre 
o consumo de suplementos alimentares por desportistas e atletas. Foi realizado 
um levantamento de artigos científicos disponíveis na base de dados SciELO®, 
publicados nos últimos 10 anos. Estudos demonstraram que os desportistas e 
atletas consomem suplementos alimentares por diversos motivos, desde 
melhoria da saúde em geral até melhoria do rendimento esportivo. Além disso, 
o consumo dos mesmos é fortemente influenciado pela mídia. Entretanto, a 
maioria dos indivíduos não apresenta indicação para o consumo. Conclui-se 
que o acompanhamento nutricional é indispensável, pois o consumo de 
suplementos além das necessidades nutricionais diárias pode ocasionar 
prejuízos à saúde. 

Palavras chave: Atletas, Mídia, Suplementos Alimentares. 

 

CONSUMO MÁXIMO DE VO2 EM ATLETAS DE MMA 

Autores: 
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Mark Lenon França Pereira 
marknegao@hotmail.com 

Bruno Magalhaes de Castro 
brunodemagalhaes@gmail.com 

O MMA-Artes Marciais Mistas é um esporte de combate que reúne atletas de 
todo o mundo, dominantes de técnicas de várias artes marciais, um esporte 
que exige muito conhecimento técnico, força, velocidade, flexibilidade e 
resistência podendo ser qualquer uma dessas capacidades físicas fator 
determinante para uma performance vitoriosa ou não. O objetivo deste estudo 
é avaliar o VO2 max médio entre os atletas de MMA. A metodologia será uma 
revisão sistemática baseada em artigos científicos publicados nos últimos dez 
anos que avaliaram o consumo máximo de oxigênio de lutadores de diferentes 
artes marciais. E justifica-se pela necessidade de identificar quais devem ser as 
valências físicas a serem desenvolvidas em um atleta de MMA. Como 
conclusão os lutadores de diferentes artes marciais apresentam um VO2 máx 
médio mais baixo que atletas de outras modalidades esportivas. Mediante esta 
análise propõe-se incorporar programas de condicionamento aeróbicos mais 
eficientes e eficazes. 

Palavras chave: Treinamento, Desempenho, Condicionamento. 

CONTROLE NÃO MEDICAMENTOSO DO DIABETES NO 

INDIVÍDUO OBESO 

Autores: 

Daniela da Silva Gonçalves 
dani.goncalves09@hotmail.com 

Grazielle Cardoso Diniz 
grazieli_diniz@hotmail.com 

Neide de Freitas Souza 
neidesouza233@hotmail.com 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

O diabetes é uma doença crônica caracterizada pela produção insuficiente de 
insulina ou por uma incapacidade do corpo em utilizá-la. Estudos mostram que 
90 % dos casos de diabetes estão ligados à obesidade e à inatividade física. O 
número de diabéticos está aumentando em virtude do envelhecimento 
populacional, progressiva prevalência de obesidade e sedentarismo, diante 
disso, o objetivo do estudo é mostrar os benefícios da prática de exercício para 
indivíduos diabéticos obesos e a modalidade mais indicada para seu controle. 
Realizar-se-á uma pesquisa bibliográfica relacionando os temas diabetes, 
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obesidade e exercício. O exercício aumenta a sensibilidade periférica à insulina 
por meio da diminuição da massa gorda e facilita a utilização periférica de 
glicose. Espera-se obter maiores informações sobre os benefícios do exercício 
e as modalidades indicadas para os indivíduos diabéticos obesos. Conclui-se 
que com esse conhecimento o controle do diabetes será mais efetivo. 

Palavras chave: Diabetes, Obesidade, Exercício Físico. 

 

CORRIDA DE RUA: PRINCIPAIS LESÕES MÚSCULO 

ESQUELÉTICO EM MEMBROS INFERIORES E SUAS 

POSSÍVEIS CAUSAS EM CORREDORES AMADORES 

Autores: 

Denise da Silva Santos 
denise.silva66@hotmail.com 

Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

De acordo com Machado (2011) atualmente as corridas de rua são bem 
populares em todo o mundo, sendo praticadas em sua maioria por atletas 
amadores que buscam uma melhor qualidade de vida por meio da prática 
esportiva. Porém, tem-se observado uma elevada incidência de lesões no 
aparelho locomotor, sobretudo em membros inferiores (PILEGGI et al., 2010). 
As possíveis causas podem estar ligadas a falta de orientação, tipo de terreno, 
histórico de lesões, calçados, entre outros fatores que influenciam o 
aparecimento dessas lesões. Assim o objetivo do presente estudo, é através de 
uma breve revisão em artigos científicos, elencar as principais lesões 
musculoesqueléticas em corredores amadores. A partir da análise de literatura, 
esperamos identificar as principais lesões músculo esqueléticas relacionadas à 
corredores amadores e as possíveis causas. 

Palavras chave: Corrida de Rua, Lesões Músculo Esqueléticas, Corredores 
Amadores. 

 

CROTAMINA: UMA NOVA POSSIBILIDADE PARA TRATAR 

CÉLULAS TUMORAIS 

Autores: 
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Aline da Costa Silva 
aliine.csilva@hotmail.com 

Ana Caroline Santiago Ferreira 
anacs_ferreira@yahoo.com 

Juliana Cristina dos Santos Almeida 
juliana.farfasar@gmail.com 

O câncer se tornou um problema de saúde pública e é hoje uma das principais 
causas de morte no mundo, consequentemente, cada vez mais precisa ser 
estudado. O tema proposto discorre sobre uma proteína isolada do veneno de 
serpentes Crotalus durissus cascavella, a crotamina. O mecanismo de ação da 
crotamina é baseado na afinidade dessa substância por células em divisão, 
sendo assim, tem maior probabilidade de agir em células tumorais que estão 
em constante desenvolvimento, diferentemente da quimioterapia que atinge 
grande parte dos tecidos. O objetivo é destacar a potencial atividade 
antitumoral da crotamina no câncer de pele. Para isso, foi realizado 
levantamento bibliográfico de literatura científica nas bases de dados SCIELO, 
no período de 2012 a 2017, sendo considerados apenas artigos, dissertações e 
teses na língua portuguesa. Resultados em animais, vem se mostrando 
promissores para o uso da crotamina no tratamento de tumores, demonstrando 
ser uma nova possibilidade terapêutica. 

Palavras chave: Câncer, Serpentes Crotalus, Crotamina. 

DESEMPENHO MOTOR DE ESCOLARES E SUA RELAÇÃO 

COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS EXTRAESCOLARES 

Autores: 

Feliciana Juliana Rosa da Cunha 
felicianajuliana@yahoo.com.br 

Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

O desenvolvimento motor na infância, caracteriza-se pela aquisição de 
habilidades motoras, que oportunizam um domínio do corpo estático ou 
dinâmico e permite as atividades de andar, correr, saltar, arremessar e etc. 
Desta forma, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar as habilidades 
motoras em crianças com idade entre oito e onze anos, matriculadas em uma 
Escola Municipal da cidade de Conselheiro Lafaiete, MG. A metodologia 
consistirá na aplicação de testes motores às crianças utilizando o protocolo 
TGMD2 (Test of Gross Motor Development 2) Durante os testes, será feita a 
análise da relação entre a habilidade motora e a faixa etária, e as crianças 
responderão a um questionário que abordará questões sobre a execução do 
teste e hábitos de prática de atividades físicas extraescolares. A partir dos 
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resultados, será feita análise do desempenho motor das habilidades testadas, 
podendo haver a influência ou não da atividade física extraescolar no 
desempenho motor da população analisada. 

Palavras chave: Escolares, TGMD, Atividades Física Extraescolar, 
Desempenho motor. 

 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL PARA 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL  

Autores: 

Carina Cristina Pena 
carinacristina@msn.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

O processo de atendimento nutricional requer procedimentos que implicam em 
uma análise clínica detalhada, exames físicos específicos, análise de ingestão 
e frequência alimentar, avaliação antropométrica e bioquímica de cada 
paciente atendido. Uma alternativa para que este processo se torne mais 
rápido, é o uso softwares que auxiliem na prática clínica facilitando e reduzindo 
o tempo da avaliação nutricional. Este trabalho propõe-se a elaborar um 
Software Dietético livre de caráter evolutivo que subsidie a educação 
continuada em uma instituição de ensino superior. A metodologia será baseada 
no levantamento de requisitos e informações pertinentes aos métodos 
existentes para a avaliação nutricional detalhada, e posteriormente a parceria 
com os profissionais do curso da Engenharia de Produção. Conclui-se que o 
software a ser desenvolvido poderá possibilitar uma sensível melhora nas 
práticas acadêmicas dos alunos em formação e também aos profissionais do 
curso de Nutrição envolvidos. 

Palavras chave: Base de dados, Avaliação Nutricional, Serviços de Dietética. 

 

DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO DE GEL CONTENDO 

EXTRATO ETANÓLICO DE HANCORNIA SPECIOSA 

(MANGABA) 

Autores: 
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Franciely Nayara de Lima Pinto 
frannogueira.marykay@outlookl.com 

Juliana Cristina dos Santos Almeida 
juliana.farfasar@gmail.com 

A mangabeira é uma árvore abundantemente frutífera distribuída de norte a sul 
do país, que tem como pomo a mangaba (Hancornia speciosa). A fruta tem 
sido utilizada por parte da população brasileira como anti-inflamatória, 
antirreumática, anti-obesidade, anti-hipertensiva e também como profilática de 
lesões gástricas. Pesquisas fitoquímicas demonstram a presença de 
flavonoides, ácido clorogênico, catequina, triterpenos e esteroides em sua 
constituição. A proposta atual objetivou a preparação manual do gel de 
mangaba, a partir da incorporação do extrato etanólico a 0,25% em gel de 
carbopol. Foram observadas as características organolépticas, aspecto 
sensorial e pH. Os resultados demonstraram um gel de aparência viscosa, 
pouco pegajosa, cor amarelada, livre de odor e pH 3,5. O gel apresentou bom 
aspecto e toque agradável. 

Palavras chave: Mangaba, Carbopol, Gel. 

 

 

 

DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

Autores: 

Aureane Gabriela Estevam Osório 
aureane1@hotmail.com 

Pamela Coelho Ferreira 
pamelaf.coelho@outlook.com 

Paula Mariana Batista 
sarahmariana5@yahoo.com.br 

Lorena Cristina Lana Pinto 
lorenafasar@gmail.com 

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é caracterizada por hiperglicemia de 
gravidade variável, com início ou diagnóstico durante a gestação. No Brasil, 
estima-se prevalência de 2,4% a 7,2%, dependendo do critério utilizado para o 
diagnóstico. O objetivo deste trabalho é apresentar o comportamento do 
diabetes durante a gestação e as complicações materno fetais. Os dados serão 
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obtido por meio de revisão bibliográfica. Acreditamos que a DGM pode alterar o 
crescimento fetal e aumentar a taxa de má formações. Pode causar também 
complicações neonatais, no parto cesáreo, policitemia, icterícia, hipoglicemia, 
além de má formação congênita. Segundo critérios utilizados pela organização 
mundial da saúde (OMS), a maioria dos casos em mulheres com mais de 30 
anos de idade, pode ser considerado um fator de risco. Pretende-se com esta 
pesquisa trazer orientações sobre os riscos e os cuidados essências antes e 
durante a gestação. 

Palavras chave: Má formação fetal, Complicações neonatais, Diagnóstico 
gestacional. 

 

DIAGNÓSTICO DA SEGURANÇA ALIMENTAR EM FAMÍLIAS 

COM CRIANÇAS MATRICULADAS EM CRECHES PÚBLICAS DE 

UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, BRASIL 

Autores: 

Anna Carolina Milagres Baeta 
janalafa@hotmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

A classificação da Segurança Alimentar é utilizada para o controle da 
vulnerabilidade nutricional em caráter complementar aos indicadores 
antropométricos e socioeconômicos. Também pode ser usada de forma 
separada para verificar grupos populacionais que convivem com a apreensão 
de disporem regularmente de alimentos. Essa proposta se justifica por permitir 
conhecer a vulnerabilidade alimentar das famílias. O objetivo do estudo é 
avaliar o índice de segurança alimentar nas famílias com crianças matriculadas 
em creches públicas da cidade de Conselheiro Lafaiete e serão aplicados dois 
questionários, a EBIA e condições socioeconômicas, para os pais/responsáveis 
pelos participantes. Ao considerar que as crianças destas famílias estão em 
creches que seguem a preconização alimentar do PNAE espera – se encontrar 
crianças com um bom índice de segurança alimentar. Portanto, conhecer a 
vulnerabilidade alimentar dessas famílias permite criar subsídios para políticas 
sociais. 

Palavras chave: Segurança Alimentar, Crianças, Famílias, Creches. 
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DISTÚRBIO ELETROLÍTICO DE SÓDIO E POTÁSSIO E SUAS 

INTERCORRÊNCIAS  

Autores: 

Nathalia Barbosa Generoso 
nathy0032@hotmail.com 

Pedro Guilherme Silva Gualberto 
pedroguilherme119@gmail.com 

Tais Bruna Reis de Lima 
taisreisdelima@gmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

Os distúrbios de sódio e potássio são condições clínicas associadas a 
inúmeras doenças, implicando quase sempre na retenção de líquido. Por 
serem alterações eletrolíticas muitas vezes assintomáticas, mas causadoras de 
comprometimento sistêmico, este estudo teve como objetivo descrever as 
intercorrências clínicas associadas à hipernatremia e hipopotassemia e suas 
possíveis correções. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva nas 
bases científicas da Scielo e Medline, onde observou-se que as alterações das 
concentração de sódio e potássio podem comprometer especialmente os 
sistemas cardiovascular e muscular, por alterar a condução do potenciais de 
ação. A insuficiência cardíaca seguida de parada cardíaca são as complicação 
mais frequente, podendo contribuir para o óbito do paciente. Contudo, o 
diagnóstico precoce torna-se essencial para que ocorra a reposição destes 
íons em concentrações adequadas para a melhora do estado clínico do 
paciente. 

Palavras chave: Distúrbio eletrolítico, Hipopotassemia, Hipernatremia. 

 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA TERCEIRA 

IDADE  

Autores: 

Ediane Evaristo Marambaia 
ediane_marambaia@yahoo.com.br 

Helinara Ranale Emiliano 
helinara2005@yahoo.com.br 
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Rogério Gomes Jorge 
rogeriog3553@gmail.com 

Lorena Cristina Lana Pinto 
lorenafasar@gmail.com 

O prolongamento da vida sexual ativa na terceira idade somada às práticas 
sexuais sem proteção tem refletido no aumento da ocorrência de DSTs em 
idosos. O objetivo deste trabalho é identificar as DST's mais frequentes em 
idosos e o comportamento de prevenção dos mesmos. As informações serão 
levantadas através de pesquisa bibliográfica em artigos, dissertações e teses 
sobre o tema. Estudos demonstram que o aumento da qualidade de vida 
associada aos avanços nas tecnologias na área da saúde como: tratamento 
para reposição hormonal e medicações para impotência, têm possibilitado aos 
idosos redescobrir novas experiências sexuais. Estratégias de prevenção e 
programas de orientação sexual constituem possibilidades para que essa 
população se torne menos vulneráveis às infecções por DST's como HIV, sífilis, 
gonorréia dentre outras. 

Palavras chave: Idosos, Vida Sexual, Doenças. 

 

 

DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL (DLM) NO TRATAMENTO DE 

EDEMA PÓS-CIRÚRGICO 

Autores: 

Kátia Aparecida de Moraes 
katiacl.km@gmail.com 

Maria Eduarda Barbosa de Resende 
mcentrodeestetica@yahoo.com.br 

Tamires Lorrane de Oliveira 
tamireslorrane10@gmail.com 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

O edema é caracterizado pelo excesso de líquido no interstício dos tecidos, 
sendo uma consequência de procedimentos cirúrgicos, podendo causar dor e 
desconforto. A drenagem linfática manual DLM consiste na compressão 
externa da pele, levando a um diferencial de pressão entre as extremidades, 
deslocando do fluido contido nos vasos linfáticos. Esse trabalho visa ressaltar a 
importância e os benefícios do tratamento no período pós-cirúrgico. Foram 
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pesquisados artigos científicos em bancos de dados científicos, nos períodos 
de 2007 e 2017. Os estudos demonstraram que houve uma melhora do quadro 
de edemas dos pacientes, sendo considerada um tratamento padrão no pós-
cirúrgico, por ser indolor, suave e adequado a área sensibilizada. Porém a 
aplicação tardia pode comprometer a eficiência da circulação linfática e 
sanguínea é fundamental na reparação da lesão cirúrgica. Assim, foi possível 
evidenciar a importância da DLM e seu papel fundamental no tratamento de 
edema pós-cirúrgico. 

Palavras chave: Edema, Drenagem Linfática Manual, Pós-Cirúrgico. 

 

EFEITO DO ALCOOLISMO NO FETO 

Autores: 

Lorraine Stéfane Santana Jorge 
lorraineste12@gmail.com 

Lorrainy Gabrielle Silva de Souza 
lorrainy_gabi@hotmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

O uso do álcool durante a gestação torna-se muitas vezes um ato comum, 
podendo causar prejuízos no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Por 
ser uma droga que pode causar intercorrências fetais, este estudo teve como 
objetivo determinar as alterações fisiológicas que o álcool provoca no feto. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva através das fontes 
científicas da Scielo e Medline, onde observou-se que os efeitos teratogênicos 
do álcool incluem malformações e consequentes deficiências mentais, 
psicológicas e motoras. Estudos demonstram que a alteração de 
comportamento da criança poderá ser acompanhada de hiperatividade. 
Contudo, a orientação das gestantes e possivelmente as mudanças de 
comportamento das mesmas tornam -se cruciais na interrupção da droga e 
proteção fetal.   

Palavras chave: Efeitos Teratogênicos, Tratamento, Prevenção. 
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EFEITO HIPOTENSOR DO TREINAMENTO RESISTIDO EM 

IDOSOS HIPERTENSOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Autores: 

Cleiton Ângelo de Souza 
cleitonangelo15@yahoo.com.br 

Bruno Magalhaes de Castro 
brunodemagalhaes@gmail.com 

Hipertensão arterial é a condição clínica multifatorial caracterizada por 
elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. 
Frequentemente é associada a distúrbios metabólicos, alterações funcionais, 
sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como a dislipidemia, 
obesidade, diabetes entre outros. O objetivo do estudo foi analisar, através de 
referencial teórico, o efeito hipotensor do treinamento resistido (TR) em idosos 
diagnosticados hipertensos. Observou-se que, o processo de envelhecimento 
reduz drasticamente a massa, a força e a potência musculares, diminuindo a 
capacidade de execução das atividades da vida diária. O TR orientado e 
acompanhado pode promover reduções significativas na pressão arterial em 
indivíduos idosos hipertensos. Concluiu-se que, apesar de diversos estudos 
serem contraditórios na literatura, foram identificados vários benefícios do TR 
para a qualidade de vida do idoso, incluindo a diminuição e/ou controle da 
pressão arterial. 

Palavras chave: Hipertensão, Envelhecimento, Treinamento Resistido. 

EFEITOS DA TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL FEMININA 

NO CLIMATÉRIO 

Autores: 

Vanessa Kelly Souza Pinto 
vanessafarm21@hotmail.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

O climatério é o período da vida da mulher onde ocorre a diminuição da função 
ovariana. É um evento fisiológico com aparecimento de sintomas que 
interferem no seu bem-estar: ondas de calor, ansiedade, queda da libido, além 
de sintomas crônicos: aceleração da osteoporose e aterosclerose. A Terapia de 
Reposição Hormonal (TRH) surgiu como opção terapêutica para o tratamento 
dos sinais e sintomas provenientes do hipoestrogenismo. Existe a necessidade 
de ter cautela ao indicar a TRH, pois há uma enorme preocupação de se 
avaliar se os benefícios sobrepõem aos riscos e se o tratamento é seguro para 
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a paciente. O presente trabalho tem por objetivo esclarecer quais são os efeitos 
positivos e negativos para as mulheres no climatério com a prescrição desse 
tipo de tratamento. Para isso será realizada uma revisão da literatura 
integrativa nos últimos 10 anos. Desta forma, visto a importância e as várias 
dúvidas que rodeiam a TRH, espera-se esclarecer acerca desse assunto que é 
tão contraditório. 

Palavras chave: Climatério, Terapia, Riscos, Benefícios. 

 

EFEITOS DO CONTROLE DAS AÇÕES MUSCULARES SOBRE 

O ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS 

IDOSOS 

Autores: 

Orlando José de Paiva 
orlandopaiva14@gmail.com 

Bruno Magalhaes de Castro 
brunodemagalhaes@gmail.com 

Existem muitas variáveis associadas ao treinamento de força na musculação 
como volume de séries, repetições, pausa e intensidade. Entretanto, é sabido, 
que o processo de envelhecimento induz a alterações degenerativas fisio-
morfológicas que comprometem a capacidade funcional e consequentemente, 
a qualidade de vida do idoso. Entre as variáveis intervenientes ao treinamento 
de força, uma em especial tem sido foco de pesquisas na área da ciência do 
esporte: O controle das ações musculares. Sendo assim, o objetivo do estudo 
foi avaliar e comparar diferentes protocolos de treinamento que controlaram o 
tempo das ações musculares em idosos. A fim de identificar outras 
possibilidades de manipulação das variáveis visando a qualidade de vida do 
idoso. Foi realizado uma revisão sistemática em diferentes bases de dados, 
envolvendo protocolos de treinamento de força que controlaram o tempo das 
ações musculares e sua influência sobre a composição corporal, força e 
qualidade de vida do idoso. 

Palavras chave: Controle das Ações Musculares, Movimentos Lentos, Idoso, 
Treinamento de Força, Variáveis do Treinamento. 

 

EFICÁCIA E QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

Autores: 
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Dayane Maria Amaro 
dayaneamaro2012@hotmail.com 

Tanyra Cristina Fernandes 
tanyrafernandes@yahoo.com 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

Para registro do medicamento genérico, a legislação exige comprovação da 
biodisponibilidade e equivalência em relação ao de referência. Tal cumprimento 
fornece bases técnicas e científicas para a intercambialidade entre eles. O 
objetivo deste trabalho é demonstrar a eficácia e qualidade dos medicamentos 
genéricos. Foi feito um levantamento bibliográfico em bases de dados Lilacs, 
BVS, Scielo, Medline, e selecionados os artigos publicados entre 2012 a 2017, 
em português. Dois estudos realizados para comprovar a qualidade dos 
comprimidos de hidroclorotiazida e alprazolam evidenciaram que os 
medicamentos genéricos atenderam aos requisitos de qualidade e às 
especificações determinadas pela legislação, apresentando eficácia 
comparável aos respectivos medicamentos de referência. Observa-se com a 
comprovação da equivalência terapêutica que os medicamentos genéricos se 
apropriam dos mesmos resultados à eficácia e qualidade dos medicamentos de 
referência. 

Palavras chave: Intercambialidade, Equivalência Farmacêutica, 
Biodisponibilidade, Genérico. 

 

ELABORAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS DE PREPARO EM 

ESCOLAS PÚBLICAS 

Autores: 

Fernanda Vieira de Paula 
fernandavieira_paula@hotmail.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

A ficha técnica de preparo é uma ferramenta que auxilia na operação e controle 
em unidades produtoras de refeições. Este trabalho justifica-se pela 
necessidade de padronização da forma de execução das preparações. O 
objetivo é elaborar fichas técnicas das preparações oferecidas na merenda 
escolar. Trata-se de um trabalho no qual para cada preparação que compõe o 
cardápio será elaborado uma ficha técnica de preparo contendo informações 
importantes como os ingredientes, per capita, rendimento e modo de preparo. 
Espera-se obter um padrão de qualidade a partir da elaboração de fichas 
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técnicas melhorando o fluxo de colaboradores, evitando desperdício e 
garantindo satisfação dos alunos. Conclui-se que usando esta ferramenta 
pode-se facilitar o trabalho dos funcionários, promovendo agilidade nos 
processos técnicos e operacionais além da padronização da forma de preparo 
de cada item oferecido no cardápio. 

Palavras chave: Merenda Escolar, Ficha técnica de Preparo, Padronização. 

 

ELABORAÇÃO DE PREPARAÇÕES DE CONSISTÊNCIA 

BRANDA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 

ENERGÉTICAS DE CRIANÇAS 

Autores: 

Marlene das Graças de Oliveira Torres dos Santos 
marlenetorres.007@gmail.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

A dieta branda tem como função facilitar o tempo da digestão, sendo utilizada 
em casos de pós-operatório, afecções gastrintestinais e em casos de baixa 
absorção. Este trabalho justifica-se pela importância de oferecer preparações 
de consistência branda, sabor agradável e nutricionalmente equilibrada. O 
objetivo do trabalho será elaborar preparações de consistência branda visando 
oferecer um alimento que atenda às necessidades energéticas das crianças 
que necessitam consumir esse tipo de dieta. Serão elaboradas preparações 
com referida consistência que atendam às necessidades do grupo em estudo. 
Espera-se que as receitas elaboradas no presente estudo possam atender as 
necessidades nutricionais dessas crianças diminuindo possíveis complicações. 
Conclui-se que esta pesquisa poderá favorecer programas de Educação 
Nutricional, visando à melhoria da qualidade de vida, através da oferta de 
nutrientes e calorias suficientes para crianças que necessitam desse tipo de 
alimento 

Palavras chave: Nutrição, Dietas, Crianças, Alimentação. 

 

ELABORAÇÃO DE UM REGISTRO FOTOGRÁFICO COMO 

FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA 

PACIENTES COM DISLIPIDEMIAS. 

Autores: 
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Érika de Fátima do Vale Ferreira 
erikinha_bp@hotmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

A dislipidemia é uma doença caracterizada pela concentração elevada de 
lipídeos na corrente sanguínea sendo de suma importância o conhecimento 
das porções que podem ser consumidas pelo indivíduo. Justifica-se criar o 
registro fotográfico como material de apoio do nutricionista para atendimento 
clinico de pacientes com dislipidemias e doenças crônicas não transmissíveis. 
O objetivo será criar um registro fotográfico a partir das padronizações do 
grupo de óleos e gorduras a ser consumido por indivíduos acometidos pela 
dislipidemia. Para tal será utilizado o guia alimentar para melhor definir as 
porções deste grupo e posteriormente serão fotografadas as porções 
padronizadas para melhor visualização por parte dos pacientes dislipidêmicos. 
Espera-se com a criação do registro fotográfico auxiliar na pratica clínica do 
nutricionista no atendimento dislipidêmico. 

Palavras chave: Dislipidemia, Registro Fotográfico, Nutricionista. 

 

 

ELABORAÇÃO DE UMA REFEIÇÃO COMPLEMENTAR PARA 

CRIANÇAS DE 6 A 12 MESES DE IDADE 

Autores: 

Kênia Bittencourt Baêta 
kenia_baeta@yahoo.com.br 

Maria Imaculada Magalhães Lopes 
maryahimac@gmail.com 

Taysnara Márcia Braga 
taysnaramarcia@yahoo.com.br 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

A alimentação complementar deve ser inserida aos 6 meses de idade, devido 
as necessidades nutricionais das crianças não serem supridas apenas com a 
amamentação. A introdução destes alimentos deverá ser feita gradualmente 
com escolhas de alimentos saudáveis que devem seguir um parâmetro para 
atender as necessidades nutricionais da criança. O objetivo será demonstrar 
quais os alimentos e suas respectivas porções a se ofertar na refeição almoço 
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para atender as necessidades de crianças do 6º ao 12º mês de idade de 
acordo com Ministério da Saúde. Para tal será montado e fotografado um prato 
da refeição almoço contendo a porção adequada para suprir as necessidades 
da faixa etária em estudo. Espera-se montar um prato ideal e suas 
substituições para auxiliar as mães na execução de um cardápio saudável. 
Portanto, a elaboração deste registro fotográfico se torna importante para 
conscientizar as mães sobre as melhores escolhas alimentares promotoras do 
desenvolvimento das crianças. 

Palavras chave: Porção diária, Alimentos complementares, Ingestão 
recomendada. 

 

EPIDEMIOLOGIA E DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE CROHN 

Autores: 

Aline Fernandes Silva 
aline.fernandes0198@gmail.com 

Amanda Adriana Gomes das Merces 
merces_amanda@yahoo.com.br 

Samanta Campos Silva Lima 
samantinhalafa@gmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

A Doença de Crohn (DC) é uma enfermidade inflamatória crônica do trato 
gastrintestinal com poder invasivo, atingindo 15 a 20 pessoas a cada 10 mil 
habitantes nos Estados Unidos. Por interferir na qualidade e expectativa de 
vida dos pacientes, este estudo teve como objetivo identificar a epidemiologia 
desta no Brasil, bem como manifestações clínicas e exames de seu 
diagnóstico. Foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva em fontes 
científicas da Medline e Scielo, onde verificou-se que dados epidemiológicos no 
Brasil são escassos, sendo necessárias novas pesquisas. Estudos 
demonstram que a DC não tem preferência entre os sexos, mantendo relação 
com hereditariedade e apresentando manifestações clínicas como diarreia, 
sangramentos, dor abdominal e perda de peso. Contudo, a colonoscopia e 
enema opaco possibilitam a localização precisa da inflamação, geralmente 
íleocolônica que, tratada precocemente através de imunossupressores e 
provavelmente cirurgia, evita possíveis complicações. 

Palavras chave: Doença de Crohn, Inflamação, Epidemiologia, Fisiopatologia. 

 



XI Simpósio de Iniciação Científica – 12, 13, 14 e 15 de setembro de 2017 / 
FASAR  

285 

EPIDEMIOLOGIA E ETIOLOGIA DO CARCINOMA PAPILÍFERO 

DE TIREÓIDE 

Autores: 

Delaide Costa de Oliveira 
delaidecosta2@hotmail.com 

Joice Godinho Rocha 
joiegodinho1@gmail.com 

Josiane Maria dos Reis Pereira 
Josiane.reis.jp@gmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

O câncer de tireóide é o tumor mais comum na região cervical, sendo o 
carcinoma papilífero presente em 90% dos casos de malignidade tireoidiana. 
Por ser uma doença emergente e de preocupação à saúde pública, este estudo 
teve como objetivo identificar a epidemiologia da mesma no Brasil, 
relacionando sua etiologia e seu diagnóstico. Foi realizada uma pesquisa 
exploratória e descritiva nas bases científicas da Scielo e Medline, onde 
verificou-se que, de acordo com o INCA, 5% dos casos são diagnosticados em 
mulheres, representando 11 para cada 100 mil no ano de 2012. Estudos 
demonstram que a exposição à radiação, elevação dos níveis do hormônio 
tireoidiano, carência de iodo, histórico de tumores benignos locais e a genética, 
são fatores etiológicos em destaque. Contudo, o exame clínico através de 
palpação associado à Ultrassonografia (US) e Punção Aspirativa por Agulha 
Fina (PAAF) são cruciais no fechamento do diagnóstico contribuindo assim 
para um tratamento direcionado e eficaz. 

Palavras chave: Carcinoma de Tireóide, Epidemiologia, Fatores Etiológicos, 
Diagnóstico. 

 

ESCLEROSE MÚLTIPLA NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  

Autores: 

Amanda Giulia Modesto Freitas Rezende 
amandagrezende1@gmail.com 

Karenn Victória Amorim Marques 
karenmarques1528@hotmail.com 
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Thayane Raphael Bastos Oldal 
srt_any@hotmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica autoimune que compromete o 
sistema nervoso central, sendo atualmente diagnosticada em crianças e 
adolescentes. Por ser uma doença que acarreta problemas neuropsicomotores 
e consequente dependência nas atividades de vida diária, este estudo teve 
como objetivo identificar os fatores etiológicos bem como as manifestações 
clínicas mais frequentes apresentados nessa faixa etária. Foi realizada uma 
pesquisa exploratória e descritiva em artigos científicos bases eletrônicas da 
Scielo e Medline, onde verificou-se que as causas da EM são de origem 
desconhecida, levando-se em consideração que o fator genético associado ao 
ambiente bem como agentes patógenos. Dentre as manifestações clínicas, 
ataxia, neurite óptica e distonia são as mais comuns. Contudo, estudos 
demonstram que a EM em crianças e adolescentes ser mais estudada pela 
equipe multiprofissional, para que permitam um tratamento precoce em virtude 
de amenizar o aparecimento de sequelas. 

Palavras chave: Esclerose Múltipla, Etiologia, Tratamento, Adolescente. 

 

ESTEATOSE HEPÁTICA E SEUS FATORES PREDISPONENTES 

Autores: 

Camila Costa Oliveira 
camila_oliveira1998@outlook.com 

Gabriela de Carvalho Lemos 
gabicarvalholemos@gmail.com 

Jullye Damasceno Gonçalves 
jullyed22@gmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

A Esteatose Hepática é uma doença que provoca um acúmulo de gordura nas 
células do fígado, alterando no funcionamento das mesmas e 
consequentemente dos demais sistemas corporais. Por ser uma condição 
clínica que pode evoluir com morbimortalidades, este estudo teve como 
objetivo avaliar os fatores predisponentes da esteatose hepática, bem como as 
formas de intervir em sua progressão. Foi realizada uma pesquisa exploratória 
e descritiva através das publicações científicas da Scielo e Medline, onde 
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observou-se que obesidade e diabetes mellitus corroboram para a evolução da 
doença hepática por desequilíbrio dos níveis de triglicerídeos e insulina, 
respectivamente. Estudos demonstram que um plano alimentar adequado, 
prática de exercícios físicos e eliminação do consumo de álcool, são fatores 
que podem diminuir sua evolução. Contudo, a perda peso, controle dos níveis 
de colesterol e mudança do estilo de vida são fundamentais, auxiliando assim 
na melhora da qualidade de vida dos pacientes. 

Palavras chave: Esteatose hepatica, Gordura, Fígado, Obesidade, Consumo 
de Álcool. 

 

ESTILO DE VIDA E BEM-ESTAR: A IMPORTÂNCIA DE 

CULTIVAR HÁBITOS SAUDÁVEIS 

Autores: 

Debora de Sousa Campos 
debora95campos@hotmail.com 

Fernanda Elisa de Souza Coelho 
f.nanda2375@gmail.com 

Philipe Matheus Fernandes 
philipematheus@hotmail.com 

Patricia Gonçalves Prates Barbosa 
patriciaprates1@hotmail.com 

Os hábitos alimentares e a prática ou ausência de atividades físicas são alguns 
dos diversos fatores que influenciam na saúde das pessoas. Visto isso, este 
trabalho tem o intuito de coletar dados de uma amostra da população da cidade 
de Ouro Branco - MG referentes a fatores como alimentação, frequência de 
atividade física, uso de medicamentos, realização de exames médicos entre 
outros para através de uma análise, estabelecer relações entre o bem-estar 
físico e o estilo de vida adotado pelas pessoas. Para tanto, será realizado 
levantamento bibliográfico, aplicação de questionários e testes de diagnóstico 
rápido importantes como aferir pressão, peso e outros, a fim de fomentar o 
estudo. Posteriormente a isso, espera-se obter resultados conclusivos que 
possam indicar a importância de cultivar hábitos saudáveis para manter uma 
boa qualidade de vida, trazendo, portanto, conhecimento e informação à 
comunidade envolvida na investigação. 

Palavras chave: Hábitos, Vida, Bem-estar. 
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ESTUDO PRELIMINAR DE ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE 

UMA LOÇÃO CREMOSA MANIPULADA  

Autores: 

Ana Luisa Chagas Silva 
analuisacs20@hotmail.com 

Marcos Antônio Cerqueira Pedrosa 
marcoantonio.pedrosa@yahoo.com 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

As emulsões são sistemas termodinamicamente estáveis resultantes da 
mistura de dois líquidos imiscíveis entre si e um agente emulsificante, sendo 
utilizadas para hidratação da pele. Essas preparações devem ser estáveis 
quanto à parâmetros físico-químicos, do contrário, alterações no produto 
podem comprometer seu desempenho, segurança e eficácia. Este trabalho 
buscou avaliar a estabilidade físico-química a temperatura ambiente de uma 
emulsão hidratante do tipo loção contendo óleo da semente de uva. Serão 
realizadas análises quinzenais de pH, viscosidade e resistência à centrifugação 
durante um período de dois meses após sua produção. Espera-se que a 
emulsão se mantenha estável durante o período avaliado, mantendo suas 
características iniciais. Assim, o produto desenvolvido e preliminarmente 
considerado estável, seguirá para estudos posteriores de estabilidade 
acelerada e de longa duração.   

Palavras chave: Estudo, Estabilidade, Loção Cremosa. 

 

ETIOLOGIA DA OBESIDADE: REVISÃO DE LITERATURA 

Autores: 

Everton Emmanuel de Oliveira Correia 
everton_eoc@hotmail.com 

Juliana Valadares da Silva Santos 
Julianavaladares06@gmail.com 

Vanêssa Cristina Ferreira de Araujo 
vanessaaraujo361@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 
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Na avaliação antropométrica classifica-se como obeso o paciente que 
apresenta o Índice de Massa Corporal acima de 30Kg⁄m². Mundialmente, 
observa-se aumento da prevalência de obesidade em ambos os sexos e em 
todas as faixas etárias, justificando a realização do presente estudo. Objetivou-
se realizar uma revisão de literatura sobre a etiologia da obesidade. Foi 
realizado um levantamento de artigos publicados em 2010 a 2017 no site 
SciELO. Estudos demonstram que a obesidade apresenta etiologia 
multifatorial, sendo que a genética, sedentarismo e hábitos alimentares não 
saudáveis são os principais fatores envolvidos. O consumo de alimentos 
ultraprocessados está diretamente relacionado com o ganho de peso corporal. 
A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças 
crônicas não transmissíveis, assim conclui-se que é importante identificar as 
causas da mesma para implementar ações eficazes de prevenção e tratamento 
desse problema de saúde pública. 

Palavras chave: Etiologia, Obesidade, Hábitos Alimentares. 

 

 

EXERCÍCIO FÍSICO X DOENÇAS CARDIOVASCULARES: COMO 

DIAGNOSTICAR, PREVENIR E COMBATER 

Autores: 

Adriene Aparecida Soares 
adrienesoares3@gmail.com 

Brenda Maria Pereira Leonardo 
brendach95@yahoo.com.br 

Iris Cristina Arruda Coelho 
iris-arruda@hotmail.com 

Ricardo Luiz Pace Júnior 
ricardo_pace@yahoo.com.br 

Nos últimos anos, doenças cardiovasculares vêm crescendo cada vez mais na 
população brasileira, principalmente as que não praticam atividade física. 
Muitas das vezes, tratamentos convencionais, como medicamentos e 
tratamento clinico são cabíveis a doença. Por isso, trazer a alternativa da 
reabilitação de doenças causadas por problemas cardiovasculares através do 
exercício físico conta como um fator mais analítico e progressivo no âmbito de 
tal patologia. O objetivo deste estudo é analisar a pratica do exercício físico 
(aeróbico ou anaeróbico), no tratamento da hipertensão arterial. Utilizando o 
método de revisão literária-acadêmica, e tendo como base, artigos da 
sociedade brasileira de cardiologia, dos mais variados temas e autores. Onde 
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espera-se mostrar ajuda e benefícios do exercício físico, feito da maneira 
correta para o tratamento, ou controle. Afim de gerar consciência acadêmica e 
social, incentivando na busca e desenvolvimento do exercício físico para 
doenças cardiovasculares. 

Palavras chave: Doenças Cardiovasculares, Hipertensão, Exercício Físico. 

 

EXERCÍCIO FÍSICO: UM ALIADO NA GESTAÇÃO 

Autores: 

Breno Matias Ferreira dos Santos 
matiasbreno09@gmail.com 

Jeferson Henrique Dias Pinto 
jefersonhenriquediass@yahoo.com.br 

Railson Stefano da Silva Alecrim 
rahstefanovic@hotmail.com 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

No período gestacional o corpo da mulher passa por transformações 
fisiológicas, onde são necessários cuidados especiais e o exercício físico é um 
aliado para manutenção da qualidade de vida da gestante. A literatura é 
escassa nessa área, diante disso o objetivo do estudo é apontar os benefícios 
do exercício e as modalidades indicadas para esse período. Foi realizado um 
levantamento bibliográfico relacionando os temas gestação e exercício. Dentre 
os benefícios foram encontrados melhora na circulação e equilíbrio, redução do 
inchaço, cãibras, redução de dor lombar e melhor recuperação pós-parto, além 
de prevenir o diabetes gestacional. Alguns estudos mostram que a modalidade 
mais indicada é a hidroginástica, porém esse resultado ainda é controverso, 
pois também é indicado exercício resistido e aeróbico. Mulheres grávidas 
devem realizar exercícios 3 a 5 vezes por semana, com duração de 30 
minutos, entretanto mais estudos são necessários para definir a modalidade 
mais apropriada. 

Palavras chave: Exercício Físico, Gestação, Dor Lombar. 

 

FARMACOECONOMIA 

Autores: 
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Jaciara Marcenes de Oliveira Alves 
jacimarcenes@gmail.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

A farmacoeconomia faz parte da ciência econômica da saúde e representa a 
análise de custo da terapia medicamentosa para o sistema de saúde. A 
importância dos estudos nessa área provém da constatação de que os gastos 
com saúde vêm crescendo em ritmo acelerado em âmbito mundial. Tendo 
como objetivo avaliar as perspectivas da farmacoeconomia no uso racional de 
medicamentos e tomada de decisão da terapêutica, será realizada uma revisão 
bibliográfica entre os anos 1997 a 2017 de artigos com os descritores: 
minimização de custo, custo-benefício e custo-efetividade e com assunto 
principal, farmacoeconomia e custos de cuidados em saúde. Espera-se 
conscientizar profissionais que é possível criar um modelo assistencial mais 
racional com menores custos. A farmacoeconomia auxilia governo e o sistema 
de saúde a conciliarem as necessidades terapêuticas com as possibilidades de 
custeio, ou seja, oferecerem ao paciente o melhor tratamento com o menor 
custo possível. 

Palavras chave: Farmacoeconomia, Análise, Uso Racional de Medicamentos. 

FATORES DE RISCO QUE INFLUENCIAM NA OBESIDADE 

INFANTIL 

Autores: 

Emanuelly Victória Caetano Rodrigues 
rodrigues.emanuelly@yahoo.com.br 

Marcos Vinicius Siqueira Medeiros 
siqueiramarcos151@gmail.com 

Zaira Martins da Silva 
zairamartins1@hotmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A obesidade é uma patologia crônica, caracterizada pelo acúmulo progressivo 
de gordura corporal. Em crianças a obesidade é preocupante, visto que a 
possibilidade destas se tornarem adultos obesos, é aumentada. O objetivo 
deste estudo foi analisar os fatores que influenciam a obesidade infantil. Para 
isso foi realizado uma revisão na literatura em artigos da base de dados Scielo 
relacionada aos fatores de risco a respeito da obesidade infantil e os fatores 
determinantes. Como resultados foi possível identificar que as crianças 
atualmente praticam pouca atividade física assim como se alimentam de forma 
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incorreta somatizando ao excesso de meios tecnológicos que facilitam o 
sedentarismo. Concluiu-se que a obesidade infantil está diretamente 
relacionada à pratica diária e suas condutas. O tratamento da obesidade deve 
incluir alterações gerais na postura familiar e da criança em relação a hábitos 
alimentares, estilo de vida e prática regular de atividade física. 

Palavras chave: Obesidade, Patologia, Gordura Corporal, Atividade Física. 

 

FIBROEDEMA GELÓIDE - UM PESADELO NO UNIVERSO 

FEMININO 

Autores: 

Franciane Rosane Diogo 
franciane.rosane@gmail.com 

Lorraine de Oliveira Baeta Neves 
Lorrainegabriela2009@yahoo.com.br 

Lucielle Ribeiro Teixeira de Oliveira Azevedo 
lucielleazevedo@yahoo.com.br 

Ana Cristina Dutra Guerra 
dutraguerra.cristina@gmail.com 

Vivemos numa época em que, para a grande maioria dos seres humanos, a 
vaidade e a perfeição corporal têm valor imensurável. E, quando obstáculos 
impedem o alcance desse objetivo e se tornam inimigos poderosos, 
investimentos altos e todos os tipos de tentativas de soluções são aplicados. 
Um desses grandes inimigos é o fibroedema gelóide (FEG), conhecido 
popularmente por celulite. Considerando que estudos sobre a origem do FEG 
ainda são, nos dias atuais, bastante escassos e, portanto, pouco se sabe a 
respeito, e considerando, ainda, o fato de tal tema ser de grande interesse, 
principalmente no universo feminino, onde é grande o apelo à vaidade, o 
presente trabalho pretende examinar, através de revisão literária, as 
informações existentes acerca de sua origem, prevenção e tratamento. Tem a 
finalidade de, através de estudo da literatura atual acerca da origem do FEG, 
compreender as causas de sua ocorrência, bem como os mecanismos que 
podem ser utilizados como preventivos e de tratamento. 

Palavras chave: Fibroedema Gelóide, Celulite, Vaidade Feminina. 
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GRUPO DAS CARNES:DETERMINAÇÃO DE SUAS PORÇÕES E 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Autores: 

Raphaela Teles Pereira 
raphaelateles@yahoo.com.br 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

Introdução: A carne vermelha é um alimento essencial para o organismo 
humano, sendo uma das principais fontes de proteínas. Justificativa: É vital 
para a saúde das pessoas conhecerem as medidas necessárias para a 
obtenção das proteínas das quais o corpo humano necessita. Objetivos: 
Elaborar um registro fotográfico com porções padronizados de alimentos do 
grupo das carnes bovinas. Metodologia: Será realizado um estudo de caráter 
experimental no laboratório de dietética da FaSaR, onde será elaborado um 
registro fotográfico dos grupos das carnes bovinas para determinação de 
porções grandes, médias e pequenas baseado no guia alimentar. Resultados: 
Espera-se como resultado, determinar ao final um registro fotográfico com as 
medidas das porções das carnes vermelhas e suas composições nutricionais. 
Conclusão: O registro fotográfico desse grupo alimentar servirá como auxílio na 
padronização de porções do grupo das carnes e no entendimento da ingestão 
protéica de acordo com a recomendação. 

Palavras chave: Carne Vermelha, Registro Fotográfico, Controle Nutricional. 

 

HIPOTIREOIDISMO E SUAS INTERCORRÊNCIAS 

Autores: 

Karla Thalia de Miranda 
karlathaliamiranda@hotmail.com 

Lilian Maia Moraes 
lilianmaiamoraes@gmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

O Hipotireoidismo é uma disfunção na Tireoide, que implica em alterações no 
metabolismo corporal. Por ser uma doença que acarreta diminuição na 
produção de hormônios e consequente alteração das funções de diversos 
sistemas, este estudo teve como objetivo avaliar os fatores que predispõem o 
hipotireoidismo, bem como as alterações funcionais em destaque, além de 
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descrever a importância do nutricionista frente ao tratamento do 
hipotireoidismo. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória através das 
bases da Scielo e Medline, onde verificou-se que as causas do hipotireoidismo 
muita das vezes estão relacionadas a radiações em excesso na região do 
pescoço, bem como a deficiência de iodo na dieta e histórico familiar. Dentre os 
principais sintomas, a depressão, hipotensão, cansaço excessivo dentre outros, 
se destacam. Contudo, o nutricionista torna-se importante profissional em 
busca de uma orientação alimentar adequada visando uma melhor qualidade 
de vida do paciente. 

Palavras chave: Hipotireoidismo, Importância do Nutricionista, Tratamento. 

 

HIPOTIREOIDISMO: A DOENÇA SILENCIOSA DE GRANDES 

REPERCUSSÕES 

Autores: 

Ana Paula Martins 
anapaulasadmartins1990@hotmail.com 

Natalia da Costa Souza 
nataliacosta18@hotmail.com 

Lilian Nobre de Moura 
liliannobre34@gmail.com 

Hipotireoidismo é uma disfunção da glândula tireoide devido à redução ou 
ausência dos hormônios T3 e T4 e pode decorrer de processo inflamatório de 
natureza autoimune - Tireoidite de Hashimoto - TH. Os principais sintomas são: 
depressão, cansaço, aumento do colesterol e do peso, constipação intestinal, 
sonolência. A TH, por se tratar de uma doença autoimune não tem cura. Já a 
produção hormonal poderá ser regularizada por meio de suplementação 
exógena. O objetivo deste trabalho é disseminar informação acerca das 
causas, sintomas, diagnóstico e tratamento deste agravo, devido à pouca 
informação disponível à população. Trata-se de revisão bibliográfica, realizada 
a partir da pesquisa bibliográfica em fontes como SCIELO e websites técnicos. 
Espera-se a conscientização e disseminação das informações repassadas 
tendo em vista a alta incidência deste agravo. Almeja-se orientar a comunidade 
acadêmica sobre a importância do conhecimento sobre hipotireoidismo e o 
diagnóstico precoce. 

Palavras chave: Hipotireoidismo, Tireoidite de Hashimoto, Disfunção 
Tireoidiana. 
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IMPORTÂNCIA DO CADASTRAMENTO PARA DOADOR DE 

MEDULA ÓSSEA 

Autores: 

Elaine Aparecida da Costa Vieira 
elaineaparecidadacostavieira@gmail.com 

Fâmela Ingrid Gomes Vieira 
famingrid@hotmail.com 

Gabriela Aparecida Pereira 
gabrielaaparecida100@yahoo.com.br 

Daniela Rodrigues Fernandes 
rfdaniela@gmail.com 

O transplante de medula óssea (TMO) é um procedimento realizado em 
pacientes acometidos de doenças que comprometem o funcionamento normal 
da medula óssea. A doação de medula óssea apresenta-se como um 
importante passo para a reabilitação ou o aumento na qualidade e expectativa 
de vida. Objetiva este trabalho salientar a importância do cadastramento nos 
Bancos de Doadores de Medula Óssea como uma atitude que salva muitas 
vidas. Foram utilizados nesta pesquisa bibliográfica, artigos científicos e 
materiais bibliográficos de centros de referência, associações, entidades 
nacionais e internacionais. Evidencia-se a importância do aumento dos 
cadastros nos Bancos de Doadores de Medula Óssea, para maximizar as 
possibilidades de sucesso na busca por doadores compatíveis. No entanto, 
verifica-se que inúmeros fatores são apontados como causas da não efetivação 
da doação, dificultando o processo doação-transplante, e influenciando 
diretamente nos números de medulas doadas e transplantadas. 

Palavras chave: Doação, Transplante, Doador, Medula Óssea. 

 

IMPORTÂNCIA DOS ALIMENTOS FUNCIONAIS NA 

PREVENÇÃO E CONTROLE DE DCNT 

Autores: 

Elza Caroline Dias Andrade 
diasandradec@gmail.com 

Juliana Cristina de Oliveira 
cjulianacristina@yahoo.com.br 
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Marlon Christian de Rezende 
marlonrezende848@gmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

Alimentos funcionais são aqueles que além de fornecer nutrientes trazem 
outros benefícios para o nosso organismo, podendo ser utilizados na 
prevenção de doenças. Saber quais alimentos são considerados funcionais é 
de suma importância, pois a mídia traz alimentos assim classificados, mas sem 
benefícios comprovados. O objetivo é demonstrar alguns alimentos que têm 
funcionalidade comprovada e seus benefícios a saúde. Este foi realizado 
através de uma revisão literária de artigos científicos do ano de 2007 a 2017, 
utilizando como descritores: Alimentos funcionais, alimentação, saúde em sites 
de busca como Scielo, para destacar alguns alimentos e suas funcionalidades 
com comprovação científica. O consumo de alimentos como aveia, iogurtes, 
biomassa de banana verde, entre outros pode auxiliar na prevenção de 
doenças como câncer, doenças ósseas, e as DCNT. Para que o mesmo ocorra 
deve-se sempre consumir esses alimentos nas quantidades adequadas, sob a 
orientação de um nutricionista. 

Palavras chave: Alimentos funcionais, Alimentação, Saúde. 

INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA ALIMENTAÇÃO INFANTIL  

Autores: 

Larissa Nayara Maia Costa 
lari-nayara@bol.com.br 

Leidiane Carvalho Mendes 
leidianecarvalhomendes@yahoo.com.br 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

As indústrias alimentícias investem no marketing divulgando alimentos não 
saudáveis, ricos em gordura, açúcar e sal. O consumo excessivo desses 
alimentos está relacionado com o desenvolvimento de obesidade infantil e 
outras doenças crônicas não transmissíveis, justificando a realização do 
presente estudo. Objetivou-se realizar uma revisão de literatura sobre a 
influência da mídia na alimentação infantil. Foi realizado um levantamento de 
artigos científicos publicados na base de dados SciELO® de 2011 a 2017. O 
público infantil é vulnerável às propagandas que envolvem a promoção de 
alimentos, como biscoitos, refrigerantes e outros alimentos ultraprocessados. 
Os profissionais de saúde, principalmente os nutricionistas, por meio de ações 
educativas voltadas tanto para os pais quanto para as crianças, devem orientar 
quanto ao consumo alimentar e a exposição das crianças à mídia. Faz-se 
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necessário também políticas públicas para regulamentar o marketing nutricional 
destinado às crianças. 

Palavras chave: Crianças, Mídia, Alimentação. 

 

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E INDICATIVOS QUE 

PREDISPÕEM A NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE  

Autores: 

Ivanilde do Carmo Rosa 
ivanilde-rosa@hotmail.com 

Pamela Soares Nogueira 
pamelasoares30@yahoo.com.br 

Vanessa Cristina Tavares Diogo 
vanessa.cristina55@hotmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a doença renal crônica 
consiste em um problema de saúde pública, implicando em um gasto de 1,4 
bilhões de reais ao ano. Por ser uma doença que leva à perda permanente da 
função renal, podendo desencadear complicações dos demais sistemas 
corporais, este estudo teve como objetivo identificar os fatores etiológicos bem 
como aqueles que predispõem a indicação de hemodiálise em pacientes com 
Insuficiência Renal Crônica (IRC). Foi realizada uma pesquisa exploratória e 
descritiva nas bases científicas de Medline e Scielo onde foi observado que 
hipertensão arterial e diabetes mellitus são as causas mais comuns de IRC. De 
acordo com o estudo, a identificação de alterações das concentrações de uréia 
e creatinina permitem o cálculo da taxa de filtração renal, chamado de 
Clearance de Creatinina que, quando ineficaz, implicará em indicação do 
tratamento de hemodiálise. 

Palavras chave: Insuficiência Renal Crônica, Etiologia, Complicações. 
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INTERCORRÊNCIAS DA NEFROPATIA DIABÉTICA NOS 

COMPONENTES SANGUÍNEOS E A IMPORTÂNCIA DO 

CONTROLE ALIMENTAR NA QUALIDADE DE VIDA DE SEUS 

PORTADORES 

Autores: 

Gianconni Jacinto Resende 
gianconni@yahoo.com.br 

Maria Clara Lana Duarte 
m.aria.c.lara@hotmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

A Nefropatia Diabética é uma complicação do diabetes mellitus, resultante da 
associação entre hiperglicemia, hipertensão arterial, dislipidemia e genética, 
com evolução insidiosa e progressiva. Por ser uma doença que acarreta 
morbimortalidades ao portador, este estudo teve como objetivo identificar a 
fisiopatologia da doença, bem como alterações presentes nos exames 
laboratoriais, além de descrever os alimentos que interferem em sua gênese. 
Foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva em fontes bibliográficas e 
publicações científicas nas redes Scielo e Medline, onde verificou-se que os 
fatores etiológicos implicam em micro lesões vasculares renais, interferindo nas 
concentrações de albumina, uréia, creatinina, glicemia e outros. Contudo, 
estudos demonstram que a dietoterapia se destaca no controle do consumo de 
nutrientes como proteínas, sódio e potássio, garantindo menor risco ao sistema 
renal e consequentemente auxiliando na melhora da qualidade de vida dos 
pacientes. 

Palavras chave: Nefropatia Diabética, Fisiopatologia, Alimentação. 

 

INTOLERÂNCIA A LACTOSE E OPÇÕES DE PRODUTOS NÃO 

LÁCTEOS NO MERCADO 

Autores: 

Daiane Vieira Martins 
daianevmartins@outlook.com 

Hellen Cristina Calixto Almeida 
hellenalmeida18@hotmail.com 
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Mauro Jose de Resende 
maurinhojoseresende@yahoo.com.br 

Lorena Cristina Lana Pinto 
lorenafasar@gmail.com 

A intolerância a lactose se caracteriza pela incapacidade do organismo de 
digerir o açúcar do leite, devido à deficiência da enzima lactase. Os principais 
sintomas são diarreia, dores abdominais e vômitos. Como as pessoas que 
apresentam essa intolerância necessitam ingerir produtos alimentícios com 
ausência ou baixa concentração de lactose, percebe-se o aumento da oferta de 
produtos desse gênero nos mercados. Tem-se como objetivo avaliar os 
produtos disponíveis para os intolerantes a lactose, levantando informações 
sobre a formulação nutricional e o preço desses produtos, em relação aos 
lácteos. As informações serão obtidas por meio de revisão bibliográfica e por 
pesquisa em estabelecimentos de produtos alimentícios. A não ingestão de 
derivados do leite pode levar a prejuízos nutricionais. Acredita-se que exista 
uma ampla disponibilidade de produtos sem lactose, para indivíduos com 
intolerância baixa ou graus mais elevados, garantindo a eles os benefícios 
desses alimentos. 

Palavras chave: Leite, Lactase, Não lácteos, Nutrição, Mercado. 

 

INTRODUÇAO ALIMENTAR PELO MÉTODO "BABY LED 

WEANING"-DESMAME GUIADO PELO BEBÊ-BLW 

Autores: 

Pamela Priscila de Assis 
pamelapriscila9231@gmail.com 

Rafaela Deolinda Silva Oliveira 
Rafaelaoliveirak01@gmail.com 

Renata de Lourdes Cordeiro Prado 
renataprado206@yahoo.com.br 

Geralda Fátima de Souza Rodrigues 
aldafatimasouza@yahoo.com.br 

O método BLW é o meio de transição de alimentos pastosos para alimentos 
sólidos para bebês a partir do sexto mês de vida. Este tema é importante para 
a atualidade, levando em conta que a obesidade infantil cresce a cada dia, 
sendo ela influenciada pelos maus hábitos inserido pelos pais. O objetivo deste 
trabalho é avaliar como o desenvolvimento de hábitos saudáveis por meio da 
transição alimentar na fase inicial de cada bebê pode favorecer o crescimento 
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saudável dele. Espera-se que a aplicação do BLW auxilie as crianças a se 
desenvolverem mais no que se refere à parte motora e se 
mostra independentes, tornando-se adultos saudáveis com menor índice de 
obesidade. Com tudo isso é preciso dar uma maior atenção para com as 
crianças, sendo necessárias divulgações em mídias sociais em prol a uma 
reeducação alimentar. Esta pesquisa será de caráter bibliográfico, em como de 
cunho explicatório. 

Palavras chave: Introdução alimentar, Obesidade infantil, Hábitos saudáveis. 

 

 

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE COMO FOMENTO À PRÁTICA 

ESPORTIVA 

Autores: 

Ana Beatriz Azevedo Teixeira 
abeatriz27.azevedo@gmail.com 

Douglas Rodrigues Pereira 
Douglasrodriguespereira@yahoo.com.br 

Thalys Robspierry Catarina Souza 
robspierrythalys@yahoo.com.br 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

É comprovado que a prática esportiva desempenha um papel importante no 
contexto da inclusão social, além de oferecer incontáveis benefícios aos seus 
praticantes. Porém, é evidente que no Brasil, esse aspecto positivo é 
minimizado em função do baixo investimento. O acesso ao incentivo é 
dificultoso para formação de equipes esportivas. O objetivo deste estudo foi 
analisar a importância da Lei de Incentivo ao Esporte como fomento à prática 
esportiva. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, seguida da 
análise do conteúdo da lei do Ministério do Esporte. Os resultados 
demonstraram que os requisitos estabelecidos para à análise dos projetos são 
essenciais para verificar se as entidades proponentes preenchem as 
exigências necessárias. Porém, tanto os representantes do Ministério quanto 
beneficiários da lei acreditam que é necessário que sejam feitas correções 
nesses dispositivos, para simplificar o processo de obtenção dos recursos 
públicos destinados ao fomento esportivo. 

Palavras chave: Esporte, Inclusão, Incentivo. 
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LESÕES DESPORTIVAS E CUTÂNEAS EM ADEPTOS DE 

CORRIDA DE RUA 

Autores: 

Ailton Vicente da Silva Júnior 
avsjoficial@gmail.com 

Frankylin Machado Gonçalves 
frankylin.machado@gmail.com 

Gabriel de Oliveira Cassemiro 
g_cassemiro@yahoo.com.br 

Paulo Roberto Antunes 
profprantunes@gmail.com 

As lesões desportivas ocorrem com grande frequência em situações nas quais 
os praticantes não recebem acompanhamento de um profissional qualificado. 
Este trabalho, de cunho bibliográfico, objetiva verificar frequências de lesões 
desportivas e cutâneas em adeptos de corrida de rua. A metodologia refere-se 
a procedimentos preventivos que são de extrema importância para que se 
possa evitar lesões ocorridas durante competições ou treinamentos, e podem 
variar com o objetivo de cada atleta. A pesquisa tem forte justificativa tendo em 
vista que munido de informações concretas, o atleta pode acumular 
conhecimento e, assim, potencializar seu desempenho, reduzindo 
significantemente a ocorrência de lesões. A conclusão indicará que o trabalho 
preventivo desenvolvido por profissionais da área de educação física gera 
inúmeros benefícios ao atleta, obtendo os resultados objetivados de forma mais 
rápida e segura. 

Palavras chave: Traumatismo em atletas, Corrida, Prevenção de Lesões. 

 

MEDICAMENTO GENÉRICO X REFERÊNCIA: A IMPORTÂNCIA 

DA INTERCAMBIALIDADE 

Autores: 

Milena Rezende Marques 
milenarmarques@yahoo.com.br 
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Ana Paula Alves André 
anapaulaalvesandre@gmail.com 

A criação de uma Política Nacional de Medicamentos Genéricos foi um passo 
que concretizou uma melhoria na qualidade de vida da população brasileira em 
geral, favorecendo o acesso a medicamentos para tratamento de várias 
patologias. No entanto mesmo depois de alguns anos ainda surgem algumas 
dúvidas sobre a eficácia dos mesmos. O objetivo é apropriar conhecimento 
dentro dessa temática e a partir dele esclarecer as possíveis dúvidas sobre 
medicamento referência, genérico e similar. Realizou-se pesquisa bibliográfica 
em base de dados como Google Acadêmico e LILACS utilizando-se os 
descritores: Medicamento genérico, referência e biodisponibilidade; entre os 
anos de 2010 a 2017. Em decorrência do estudo conclui-se que a 
intercambialidade do medicamento referência pelo genérico acontece 
principalmente pelo menor custo e nem sempre pelo conhecimento conceitual 
sobre a bioequivalência. 

Palavras chave: Medicamento Genérico, Referência, Biodisponibilidade. 

 

MEDICINA PERSONALIZADA NO TRATAMENTO E 

PROGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA 

Autores: 

Alice Costa Mariano 
alicemcosta2@gmail.com 

Ana Eliza Mariano 
anaeliza100@yahoo.com.br 

Heliton Barbosa de Souza 
bheliton@yahoo.com.br 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

A medicina personalizada abrange o uso de biomarcadores, em sua maioria 
marcadores moleculares, para detectar traços genéticos específicos e orientar 
diferentes abordagens na prevenção e tratamento de várias doenças. A 
identificação de genes relacionados a doenças oncológicas leva à detecção de 
polimorfismos genéticos envolvidos em diferentes evoluções clínicas da doença 
e em variações nas respostas ao tratamento. O objetivo deste estudo é 
demonstrar como a medicina personalizada pode orientar o tratamento 
quimioterápico e melhorar o prognóstico de mulheres com câncer de mama. 
Será realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados Scielo, BVS 
e LILACS, e selecionados artigos publicados entre 2012 a 2017, em português. 
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Estudos demonstram que o sequenciamento de alguns genes como, HER-
2/neu, BRCA e proteína CYP2D6 orienta a escolha de um tratamento mais 
apropriado, bem como a vigilância e o tratamento preventivo, baseado em risco 
de suscetibilidade para câncer da mama. 

Palavras chave: Câncer de Mama, Diagnóstico, Medicina Personalizada, 
Biomarcadores. 

 

 

 

NEOPLASIA 

Autores: 

Iasmim Conceição Machado Resende 
iasmimresende@yahoo.com.br 

Luana Inês Barbosa Silva 
luanaibarbosa@yahoo.com.br 

Ana Cristina Dutra Guerra 
dutraguerra.cristina@gmail.com 

As neoplasias afetam o metabolismo celular, levando à perda do controle dos 
processos de diferenciação e multiplicação da célula. Atualmente, esta é a 
segunda causa de óbitos no país, o que a torna uma questão de saúde pública. 
Devido à alta incidência, torna-se necessário o conhecimento acerca de 
pesquisas atuais sobre a doença, por meio das portarias do Ministério da 
Saúde e Inca, e de artigos científicos, o que justifica o presente trabalho, cujo 
objetivo é realizar uma revisão literária sobre o tema. Os inúmeros estudos 
demonstram não haver uma causa única para as transformações que levam 
uma célula normal a se tornar neoplásica, porém há medidas preventivas que 
podem reduzir em até 1/3 o número de novos casos. No entanto, mesmo as 
novas tecnologias e pesquisas visando a prevenção não são capazes de conter 
a doença, que se prolifera a cada dia mais. 

Palavras chave: Neoplasia, Controle do Metabolismo Celular, Prevenção do 
câncer. 
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O CONSUMO DE ÁLCOOL E SEUS EFEITOS NO ORGANISMO: 

UMA REVISÃO SOBRE SUA TOXICIDADE 

Autores: 

Aline Maria dos Santos Borges 
alinemdsb@hotmail.com 

Ana Carolina Elias 
anacarolinaelias97@gmail.com 

Caroline de Fátima Fonseca 
carolfonseca91@gmail.com 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

O álcool é uma droga lícita depressora, cujos efeitos podem ocorrer em muitas 
partes do corpo, desacelerando as funções vitais. O efeito relaxante das doses 
iniciais desaparece com o aumento do uso. O álcool é o responsável por 1 em 
cada 10 casos de doenças e mortes prematuras a cada ano sendo mais 
comuns as mortes em acidentes de trânsito. O objetivo deste trabalho é 
orientar a população sobre o consumo de álcool e seus efeitos. Será realizado 
um levantamento bibliográfico com buscas na Biblioteca Virtual de Saúde, 
sendo selecionados artigos publicados entre 2010 a 2017, em português. O 
consumo excessivo do álcool pode afetar vários órgãos, como o cérebro, 
elevando o risco de derrames; o sistema circulatório, podendo levar à 
hipertensão; o estomago provocando gastrites e úlceras, e principalmente o 
fígado, onde leva à hepatite aguda e cirrose. Dessa forma, embora o álcool 
possua grande aceitação social, seus efeitos são prejudiciais à saúde. 

Palavras chave: Álcool, Consumo, Efeitos, Droga, Saúde. 

 

O CORPO ENQUANTO PALCO DE DOENÇAS 

PSICOSSOMÁTICAS 

Autores: 
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Claudia Marcia Lima 
claudiamarcia1419@gmail.com 

Daniele Cristine Duarte Baldino Rubatino 
danielecdb@yahoo.com.br 

O corpo é um campo de estudos enigmático para a ciência, sendo um sistema 
complexo, com múltiplas perspectivas. Justifica-se este estudo pela 
necessidade de uma nova postura sobre as interações psíquicas, na intenção 
de constituir uma visão de um sujeito integral, e não somente de um corpo 
objeto, onde as doenças são isoladas do “eu” do indivíduo, sendo então, 
tratadas somente através de medicamentos. Objetiva-se a estudar sobre as 
interações entre corpo e mente, o corpo enquanto palco de doenças 
psicossomáticas. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de aspecto descritivo, 
realizada em buscas científicas sobre o tema. Os estudos apontam a 
importância de se pesquisar a fundo, entendendo o porquê de determinadas 
ações acarretarem sintomas físicos específicos, Conclui-se assim, a 
necessidade de uma orientação adequada para prestar a assistência completa 
e integral, com base nos aspectos holísticos fundamentais no processo 
terapêutico. 

Palavras chave: Doenças Psicossomáticas, Mente, Corpo. 

 

O ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS 

HOSPITALIZADOS 

Autores: 

Edna Dias dos Santos 
ednadiasaraujo@gmail.com 
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joaomarquesraimundo@hotmail.com 

Karla Carolina dos Santos Fagundes 
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Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

O envelhecimento é marcado por alterações fisiológicas progressivas no 
organismo que reduzem a capacidade de adaptação dos idosos às atividades 
funcionais, afetando o equilíbrio e aumentando o risco de quedas. Faz-se 
necessário que o enfermeiro atue na prevenção deste evento adverso durante 
a internação hospitalar, pois ele aumenta o tempo de permanência do idoso na 
instituição e pode levar ao óbito.  O estudo objetiva avaliar os fatores de risco, 
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bem como a importância do enfermeiro frente à assistência do idoso e as 
medidas preventivas. Foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva em 
fontes bibliográficas gerontogeriátricas, observando-se a etiologia da queda. A 
atuação do enfermeiro na redução da ocorrência e dano provocado por ela é 
de extrema importância em busca de uma assistência segura, diminuindo a 
incidência da queda institucional. 

Palavras chave: Queda, Idoso, Assistência de Enfermagem. 

 

O EXERCÍCIO FÍSICO COMO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 

Autores: 

Alessandra Gonçalves Lana 
alessandralanna6431@yahoo.com.br 

Ana Paula da Costa 
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Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 
elevação sustentada dos níveis pressóricos, e o exercício é um adjunto 
favorável à medicação em seu tratamento. No Brasil a hipertensão atinge 32,5 
% de indivíduos e contribui para 50% das mortes por doença cardiovascular, 
diante disso, faz se necessário esclarecimento sobre os benefícios do exercício 
e as modalidades indicadas para controle e tratamento da hipertensão. O 
objetivo deste trabalho é mostrar os benefícios do exercício e as modalidades 
recomendadas para hipertensos. Foi realizada uma revisão bibliográfica 
relacionando o tema hipertensão e exercício. A prática regular de exercício 
aeróbico associado ao resistido tem efeito hipotensor causado pela redução do 
débito cardíaco, resistência periférica total, catecolaminas e angiotensina II, 
além de aumentar a atividade barorreflexa. Conclui-se que o exercício tem 
efeito hipotensor e que exercícios aeróbios devem ser complementados pelos 
resistidos. 

Palavras chave: Exercício Físico, Hipertensão, Pressão Arterial. 

 



XI Simpósio de Iniciação Científica – 12, 13, 14 e 15 de setembro de 2017 / 
FASAR  

307 

O HIV E O TRABALHADOR DE ENFERMAGEM FRENTE AO 

ACIDENTE COM MATERIAL PERFUROCORTANTE 

Autores: 

Guilherme Balbino Gonçalves 
guilherme_goncalves011@hotmail.com 

Patrícia Michelle de Souza Veríssimo 
patricia-verissimo@hotmail.com 

Ana Paula Alves André 
anapaulaalvesandre@gmail.com 

Sabe-se da existência dos vários riscos nos locais de trabalho que podem 
afetar a saúde e a integridade física do trabalhador. Nos acidentes com 
perfurocortantes, materiais contaminados com potenciais riscos biológicos são 
os que mais acometem os profissionais de enfermagem. É uma revisão de 
literatura, cuja busca utilizou como palavras-chave: enfermagem, HIV, 
acidentes de trabalho. O objetivo do estudo é fazer uma abordagem sobre os 
acidentes de trabalho na enfermagem com material potencialmente 
contaminado com o vírus HIV, descrevendo fatores que levam ao acidente e 
procedimentos realizados pós-exposição ao material biológico. Nota-se que a 
ocorrência dos acidentes estão relacionados às condições de trabalho e 
condições individuais, e o profissional de enfermagem deve conhecer medidas 
de prevenção e condutas pós-exposição ao material contaminado. Conclui-se 
que a adoção de medidas preventivas é fundamental para a segurança dos 
trabalhadores, visando o número crescente de casos de HIV. 

Palavras chave: Enfermagem, HIV, Acidentes de trabalho. 

 

O MÉTODO PILATES PARA TERCEIRA IDADE 

Autores: 

Lívia Cristina Fernandes Pereira 
livia_cristty@yahoo.com.br 

Sarah Beatriz Resende Tinoco 
sarah.brt@hotmail.com 

Bruno Magalhaes de Castro 
brunodemagalhaes@gmail.com 

A expectativa de vida da população mundial está aumentando. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde em 2008. Estima-se que em 2025 mais de 20% 
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da população mundial terá mais de 60 anos. E fatores como a prática de 
exercícios físicos regulares e controle do peso corporal possuem relação 
causal com a melhora da qualidade de vida e consequentemente, com o 
aumento da longevidade. Dentre as inúmeras possibilidades, o método Pilates 
de difundiu rapidamente e se tornou uma das modalidades mais populares nos 
últimos anos. Utilizando-se de exercícios e equipamentos específicos que 
possibilitam trabalhar o corpo como um todo, tem sido uma ferramenta 
importante para correção de desvios posturais, combate as dores, a lesões 
osteoarticulares, o aumento da força e estabilidade na terceira idade. O 
objetivo do estudo é mostrar as evidências atuais sobre os efeitos da prática do 
método Pilates em idosos. O método usado para nosso trabalho é a pesquisa 
em livros e artigos científicos. 

Palavras chave: Pilates, Idosos, Atividade Física. 

 

O PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE AO ALEITAMENTO 

MATERNO 

Autores: 

Davison Miller Lobo Delabrida 
davison07@hotmail.com 

Fabian de Fátima Almeida Vasconcelos 
fabianvasconcelos@hotmail.com 

Mariana Aparecida Pereira 
marianaaparecida832@yahoo.com.br 

Daniele Cristine Duarte Baldino Rubatino 
danielecdb@yahoo.com.br 

O leite materno é um alimento completo considerado insubstituível para 
fornecer a alimentação ideal e exclusiva até os seis meses de vida. Justifica-se 
esta pesquisa por se tratar de um alimento que atende a todas as 
necessidades de nutrientes e sais minerais, com influência na formação do 
sistema imunológico. Objetiva-se com este trabalho descrever o papel do 
enfermeiro frente o aleitamento materno. Trata-se de uma revisão bibliográfica, 
descritiva e exploratória, elaborada por artigos de importantes plataformas 
digitais. Os estudos demonstram que a interrupção precoce do aleitamento 
materno é um problema de saúde pública, pode ser desencadeado pela falta 
de orientação, influência da sociedade, crenças religiosas e fórmulas 
associadas. Contudo, o enfermeiro desempenha um papel importante nos 
programas de educação atuando no preparo da gestante sendo capacitado 
para fornecer atenção de forma efetiva prevenindo dificuldades e possíveis 
complicações. 
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Palavras chave: Enfermeiro, Aleitamento Materno, Prevenção. 

 

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA SAÚDE MENTAL 

Autores: 

Marya Karoliny Araujo Zille 
maryazille@icloud.com 

Raquel Vitoria Reis da Silva 
raquelvitoria07@hotmail.com 

Vitória Alencar Resende 
vitoriaaresende@outlook.com 

Daniele Cristine Duarte Baldino Rubatino 
danielecdb@yahoo.com.br 

A Saúde Mental relaciona-se com a forma que o indivíduo reage as exigências 
da vida, sendo possível o surgimento de sinais de sofrimento psíquico em 
algum momento. Quando saudável mentalmente, espera-se que o indivíduo 
mantenha o equilíbrio nos desafios. A relevância do estudo está na 
necessidade da identificação das ações do enfermeiro na psiquiatria, 
destacando a Reforma Psiquiátrica no Brasil, a origem dos transtornos mentais 
e a reabilitação psicossocial. Objetiva-se descrever o papel do enfermeiro na 
saúde mental, enfatizando o cuidado com o paciente. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e qualitativo, com buscas cientificas 
sobre o tema. Espera-se delinear a atuação do enfermeiro, demonstrando a 
influência do ambiente e do profissional qualificado no processo terapêutico. 
Contudo, o enfermeiro deve prestar uma assistência holística ao paciente 
psiquiátrico, auxiliando o físico e psicológico, desempenhando atividades de 
assistência direta e indireta. 

Palavras chave: Enfermeiro, Saúde Mental, Cuidado, Paciente. 

 

O TRATAMENTO PRECOCE DA ICTERÍCIA NEONATAL 

Autores: 

Daniella Imaculada Abranches de Paiva 
daniabranches98@hotmail.com 
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Julia Gabriela Almeida da Silva 
juuh.gabriela1998@gmail.com 

Laís Resende Paula Santana 
laispaulasantana@outlook.com.br 

Daniele Cristine Duarte Baldino Rubatino 
danielecdb@yahoo.com.br 

A icterícia é causada pelo aumento de bilirrubina no sangue, um pigmento 
amarelado produzido naturalmente pelo organismo. Justifica-se este estudo, a 
necessidade de esclarecer sobre o tratamento precoce da icterícia neonatal, 
pois, em média, metade dos recém-nascidos nos primeiros dias de vida 
desenvolvem esta alteração que pode acarretar problemas à saúde do mesmo. 
Objetiva-se descrever o tratamento precoce da icterícia neonatal visando evitar 
consequências ao recém-nascido. Trata de uma pesquisa de revisão 
bibliográfica, de aspecto descritivo, qualitativo e exploratório, com buscas 
acerca desta temática. Os estudos revelam que quanto mais cedo for 
identificado os sintomas e fatores de risco para o recém-nascido, melhor será o 
prognóstico e o tratamento. Conclui-se que o tratamento precoce da icterícia 
neonatal é importante para que sejam evitadas consequências neurológicas 
maiores, funcionando assim, de forma mais efetiva. 

Palavras chave: Tratamento, Icterícia, Neonatal. 

 

O USO ABUSIVO DE SUPLEMENTOS E AS LESÕES RENAIS 

Autores: 

Lunara Cristina Cupertino Rodrigues 
lugirlpop@yahoo.com.br 

Paolla Emanuela Teixeira da Silva Candido 
paollaemanuela0108@gmail.com 

Thays Aparecida Brigido Mendes 
thaysbrigido02@gmail.com 

Daniele Cristine Duarte Baldino Rubatino 
danielecdb@yahoo.com.br 

O sistema renal é importante para a saúde de qualquer indivíduo, pois filtra e 
elimina substâncias prejudiciais para o organismo. A relevância do estudo está 
em descrever sobre o consumo inadequado de suplementos alimentares, 
visando a orientação do perigo de uma ingestão inadequada. Objetiva-se 
delinear o uso abusivo de suplementos alimentares, alertando sobre 
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complicações como as lesões renais. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
de caráter descritivo, qualitativo, exploratório, através de artigos científicos. 
Espera-se esclarecer sobre o risco do uso inadequado de suplementos, pois 
estudos relevam que esta pratica pode desencadear lesões renais, devendo 
ser adotado somente após avaliação de um profissional especializado. Conclui-
se que o uso abusivo de suplementos pode levar a possíveis danos ao 
organismo como as lesões renais que podem ser reversíveis ou não.  

Palavras chave: Lesões Renais, Suplementos, Uso inadequado, Orientação. 

 

 

 

O USO DE CANABINOIDES NO TRATAMENTO DE DOENÇAS, 

DORES E LESÕES 

Autores: 

Paulo Vitor Silva Augusto 
paulovitor_sa@hotmail.com.br 

Ricardo Luiz Pace Júnior 
ricardo_pace@yahoo.com.br 

O uso de canabinóides (CNB) como medicamento ocorre desde a antiguidade 
e já passou e por vários debates e polêmicas sobre seu uso ao longo dos anos, 
atualmente o tema ainda é discutido em diversos países. No Brasil, os 
canabinóides foram retirados da farmacopéia décadas atrás e somente agora 
em 2017 após a Resolução da Diretoria Colegiada Nº156, é que ocorreu 
novamente a inclusão da erva na Farmacopeia Brasileira. Desta forma, este 
trabalho tem como objetivo fazer uma discussão de diversas pesquisas 
anteriores que estudaram os efeitos do uso da Cannabis Sativa (CS) medicinal, 
como forma de terapia para diversas doenças, lesões, dores crônicas e 
agudas. Para isso, será feita uma extensa consulta às bases de dados Lillics, 
SciELO, Pubmed e outras. A partir dos dados obtidos, espera-se elucidar 
questões relativas ao uso terapêutico desta erva, bem como apresentar os 
benefícios e malefícios da mesma. 

Palavras chave: Canabinóides, cannabis sativa, tratamento, dor. 
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O USO DE FITOTERÁPICOS NO TRATAMENTO DA OBESIDADE 

E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

Autores: 

Larissa Assis Roque 
assislarissa01@gmail.com 

Leandro Júnior de Oliveira 
leandro19932010@gmail.com 

Schayrhany Pires de Jesus 
schayrhanypj@gmail.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

A obesidade é um problema de saúde pública global, associado a redução da 
expectativa de vida e ao aumento de risco de morbidades. Fitoterápicos são 
plantas medicinais reconhecidas como benéficas e eficazes em várias 
patologias, o que as torna cada vez mais populares. Na busca de novas 
perspectivas para o tratamento da obesidade, a fitoterapia desponta como mais 
uma alternativa. O objetivo do presente trabalho consiste em revisar a literatura 
sobre a ação de medicamentos fitoterápicos com possível ação emagrecedora. 
Para isso, será realizado um levantamento bibliográfico de artigos em 
português publicados nos últimos 10 anos, com os descritores: obesidade e 
fitoterápicos. As plantas medicinais possuem, no entanto, efeitos secundários e 
contraindicações que devem ser conhecidas. Assim, é importante alertar a 
população que o cuidado na utilização de um medicamento fitoterápico deve 
ser tão criterioso quanto da medicação alopática e que a automedicação deve 
ser evitada. 

Palavras chave: Obesidade, Fitoterápicos, Riscos. 

 

O VALOR NUTRICIONAL DAS ESPÉCIES DE BANANA 

Autores: 

Janaina de Souza Faustino 
janainafaustino86@gmail.com 

Kamila Maria Vieira Duarte 
kamilacomkduarte@hotmail.com 

Luisa Oliveira Azevedo 
luisaoazevedo96@hotmail.com 
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Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

A banana (musa spp.) é uma fruta originaria do continente asiático e é a fruta 
mais popular do Brasil, apresenta alto valor nutritivo, é rica em açúcar, sais 
minerais e vitaminas. Considerando que a banana é uma das principais frutas 
presentes na dieta dos brasileiros, constitui importante fonte de carboidrato, 
potássio e fósforo, justifica-se a realização do presente estudo. Diante disso o 
objetivo do estudo é apontar o valor nutricional das várias espécies de banana. 
Foi realizado um levantamento de artigos científicos nacionais publicados nos 
últimos dez anos na base de dados SCIELO. Os estudos demonstram que o 
valor nutricional varia ligeiramente entre cada espécie, entretanto não existe 
uma espécie que seja melhor nutricionalmente. Sua composição é rica em 
carboidrato, potássio e fósforo, mas também se encontra ferro, cálcio, 
proteínas e vitaminas A, B e C. Conclui-se que, devido ao seu valor nutricional 
a banana é uma grande fonte energética e deve ser incluída na dieta. 

Palavras chave: Banana, Valor Nutricional, Carboidrato, Potássio. 

 

OBESIDADE INFANTIL NA ESCOLA E ATIVIDADE FÍSICA 

Autores: 

Jheniffer Iane Santos Melo 
jheniffer.iane@yahoo.com 

Matheus de Paula Menezes Assis 
matheusassis19@live.com 

Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

Com o crescente aumento do consumo de alimentos ricos em açucares e 
gorduras, associado a diminuição da prática de atividades físicas são os 
principais fatores relacionados a obesidade na infância. O objetivo deste estudo 
foi analisar a influência da atividade física na escola com obesidade infantil. 
Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico em artigos e livros da 
área. Observou-se que não se gasta tanta energia nas atividades da vida diária 
como se gastava a um tempo atrás. Uma vida mais ativa na infância traz 
benefícios nos aspectos físicos, sociais e emocionais, o que permite controlar 
as doenças degenerativas na idade adulta. Concluiu-se que a Educação Física 
Escolar atualmente apresenta um conteúdo voltado para a cultura corporal de 
movimento, que inclui vários conteúdos como lutas, danças, esportes, jogos e 
brincadeiras. Entretanto os professores mantém uma visão esportista e 
acabam limitando seus conteúdos nos esportes tradicionais como voleibol, 
basquete e futsal. 
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Palavras chave: Obesidade, Educação Física, Infância. 

 

ÓLEOS E GORDURAS 

Autores: 

Rosiane Alves Martins 
rosealvesm99@yahoo.com.br 

Thatyla Carolina de Castro Rezende 
thatyla_castro@hotmail.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

Os óleos e as gorduras são substâncias insolúveis em água, de origem animal 
ou vegetal, formados por triacilgliceróis. Diante do consumo expressivo de 
óleos e gorduras, justifica-se conhecer os diversos tipos de produtos 
disponíveis. O objetivo do trabalho é descrever os diferentes tipos de óleos e 
gorduras. Foi realizada uma pesquisa de artigos científicos nacionais sobre o 
tema, publicados no ano de 2010 a 2016, na base de dados do SCIELO® e 
livros didáticos relacionados ao assunto. Foi observado que há vários tipos de 
óleos e gorduras, sendo eles de grande importância na alimentação como 
fornecedores de energia e são transportadores de vitaminas lipossolúveis e 
antioxidantes, porém o seu consumo em excesso pode causar malefícios à 
saúde. Pode-se considerar que o consumo frequente de alimentos preparados 
com óleos e gorduras pode causar danos à saúde humana, deve-se então 
fazer boas escolhas no dia a dia e respeitar o valor diário recomendado. 

Palavras chave: Óleos, Gorduras, Consumo, Alimentação. 

 

OS BENEFÍCIOS DA DANÇA NA TERCEIRA IDADE  

Autores: 

Lohayne Cristhyne Costa Moreira 
lohaynecosta@yahoo.com 

Tânia Lúcia Candido 
tluciacandido@gmail.com 

Thamara Bárbara Bruno Miranda 
tbrunomiranda@gmail.com 
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Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

A dança é uma atividade física de corpo e alma, além de exercitar o físico, a 
agilidade, coordenação motora e a memória, diminui o estresse e a ansiedade. 
O objetivo deste estudo foi analisar os benefícios da dança para idosos. Para 
isso foram avaliados os idosos participantes de um projeto realizado na cidade 
de Catas Altas da Noruega, chamado 100% Saúde. Este conta com uma 
equipe de profissionais do NASF, voltado para o público da terceira idade. As 
atividades são realizadas 2 vezes por semana, com aproximadamente 20 
participantes, são trabalhados diversos ritmos desde o forró, axé, funk, pop, 
zumba, entre outros, com o intuito de desenvolver ações e atividades voltadas 
para prevenção de doenças, e uma melhor qualidade de vida. Através do 
projeto foi possível perceber uma grande melhora ligada a força, bem estar, e a 
saúde em geral. Concluiu-se que quando praticados regularmente retardam as 
doenças que podem acometer os idosos. 

Palavras chave: Dança, Benefícios, Atividade Física, Idosos. 

 

OS BENEFÍCIOS DA DERIVAÇÃO GASTROJEJUNAL EM Y DE 

ROUX PARA O CONTROLE DA DIABETES TIPO 2 

Autores: 

Luciana Paula de Souza 
lucipsouza@outlook.com 

Maria Henriqueta Rocha 
mariahenriquetarsp@yahoo.com.br 

Atualmente o diabetes tipo 2 é uma doença epidêmica que afeta mais de 150 
milhões de pessoas no mundo e tem como principal fator de risco a obesidade. 
A cada 20% de peso corporal acima do ideal a probabilidade do indivíduo se 
tornar diabético dobra. No Brasil, segundo o Conselho Federal de Medicina, 
nenhum procedimento cirúrgico é reconhecido para tratamento de doenças 
metabólicas, contudo este estudo objetiva descrever como a cirurgia de 
derivação gastrojejunal em Y de Roux beneficia os portadores do diabetes tipo 
2. Trata-se de uma revisão de literatura, serão utilizadas as bases de dados 
indexadas a BVS, a SCIELO e o GOOGLE SCHOLAR para busca dos artigos 
científicos, publicados na íntegra entre 2012 e 2017, nos idiomas português e 
espanhol a fim de responder ao objetivo deste estudo. Espera-se com os 
resultados obtidos possam mostrar novas tendências e ampliar o conhecimento 
sobre a possibilidade do controle da diabetes tipo 2. 

Palavras chave: Diabetes Mellitus tipo dois, Procedimentos Cirúrgicos 
Eletivos, Cirurgia Bariátrica, Tendências. 
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OS BENEFÍCIOS DA MUSCULAÇÃO NO CONTROLE DA 

HIPERTENSÃO DE IDOSOS 

Autores: 

Josimar da Silva de Souza 
josimarss87@gmail.com 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

A hipertensão é definida como uma condição clínica multifatorial caracterizada 
por elevação sustentada dos níveis pressóricos. De acordo com as Diretrizes 
de Hipertensão (2016) a hipertensão atinge 32,5 % de indivíduos e causa 50% 
das mortes por doença cardiovascular. As pesquisas relacionadas a esse 
assunto ainda são escassas na população de idosos hipertensos, diante disso, 
o objetivo deste estudo foi analisar os efeitos da prática de musculação no 
controle da hipertensão em idosos. Foi realizada uma revisão de literatura 
através de livros e artigos científicos relacionando o tema hipertensão e idoso. 
Os estudos mostram o efeito vasodilatador causado pelo exercício, reduzindo 
assim a resistência vascular periférica com consequente hipotensão, além 
disso, foi encontrada melhora no condicionamento e da saúde mental e social 
desses indivíduos. Acredita-se que a musculação contribui, e tem um papel 
fundamental no controle da hipertensão em idosos. 

Palavras chave: Exercícios Físicos, Idosos Hipertensos, Saúde. 

 

OS BENEFÍCIOS E POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS DO USO 

DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH): UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

Autores: 

Bruna Mara dos Santos 
brunamarasantos@hotmail.com 

Diego Santhiago Araujo Souza 
santhyago17@gmail.com 

Jonathan Henrique Carvalho 
jhonatanhenrick@hotmail.com 
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Bruno Magalhaes de Castro 
brunodemagalhaes@gmail.com 

A diminuição do sedentarismo e a busca por padrões estéticos mais exigentes 
aumentou consideravelmente nos últimos anos. E concomitante a esse 
aumento, houve também, um maior consumo de suplementos alimentares, pré 
hormônio e também do hormônio, propriamente dito, sintetizado em laboratório. 
Dentre os mais desejados, está o hormônio do crescimento (GH). Um hormônio 
peptídeo, sintetizado naturalmente pela hipófise anterior e secretado de 
maneira pulsátil ao longo da vida. Tem se mostrado eficaz no ganho de força, 
no aumento da massa muscular e na diminuição do percentual de gordura. O 
objetivo desse estudo é identificar os benefícios e os possíveis efeitos 
colaterais do uso indiscriminado dessa substancia nas academias de ginastica 
e centros esportivos por indivíduos que buscam corpos cada vez mais 
perfeitos. Para isso será realizada uma revisão sistemática de artigos 
experimentais, indexados em diferentes bases de dados, no período de 2012 a 
2017. 

Palavras chave: GH, Hormônio do Crescimento, Efeitos Colaterais. 

 

PERCEPÇÃO SOBRE O USO DE SAL NA ALIMENTAÇÃO POR 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Autores: 

Ivia Carla Fernandes Silva Resende 
rochedoaviamentos@hotmail.com.br 

Jucelia Cassia Roque 
juceliacr@gmail.com 

Thaís de Oliveira Garcia 
othais41@yahoo.com.br 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

O cloreto de sódio, comumente chamado de sal de cozinha, é um nutriente que 
contribui com funções vitais, no entanto, o consumo de forma exagerada está 
associado a doenças. Por isso, é de suma importância avaliar o consumo do 
sódio e os problemas causados pelo uso em excesso. O objetivo é descrever a 
alimentação dos alunos do ensino fundamental de uma escola da rede privada, 
avaliando os hábitos alimentares quanto ao uso do sal de cozinha, verificando 
o conhecimento dos malefícios do uso excessivo, bem como, o seu uso 
racional. A quantificação do consumo de sal será realizada através de 
aplicação de questionário, que permitirá avaliar os hábitos alimentares dos 
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alunos. Considerando que o sal quando usado adequadamente auxilia funções 
vitais, mas em excesso pode contribuir para patologias, espera-se 
conscientizar sobre o cuidado com o uso do sal na alimentação infantil. 

Palavras chave: Alimentação, Sal de Cozinha, Sódio. 

 

PERFIL DE RECÉM-NASCIDOS COM SEPSE NEONATAL EM 

UM HOSPITAL DE MINAS GERAIS 

Autores: 

Mara Regina Santana Messias 
mararsmessias@gmail.com 

Natália Ferreira Gonçalves Perdigão de Castro 
natalia_perdigao@hotmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

A Sepse é considerada um dos problemas mais comuns em recém-nascidos, 
em especial os prematuros devido à fragilidade e imaturidade do sistema 
imunológico. Por ser uma doença que implica em elevada morbimortalidade, 
este estudo tem como objetivo avaliar a incidência de Sepse Neonatal (SN) em 
uma unidade de terapia intensiva de um hospital no interior de Minas Gerais, 
relacionando etiologia materna e manifestações clínicas do neonato, além da 
importância do enfermeiro frente ao diagnóstico precoce. A metodologia será 
através de uma pesquisa de campo, por meio de observação e coleta de dados 
de prontuários de julho de 2016 a dezembro de 2016. A análise estatística 
juntamente com a interpretação dos dados com base em fundamentação 
teórico-científica implicarão em uma compreensão do problema proposto. 
Espera-se que os resultados da pesquisa possam auxiliar o enfermeiro numa 
identificação precoce da Sepse Neonatal, diminuindo assim os riscos e 
possíveis complicações para o neonato. 

Palavras chave: Sepse Neonatal, Fatores Etiológicos, Complicações. 

 

PESQUISA DE NOVOS MEDICAMENTOS: UMA ABORDAGEM 

SOBRE A ÉTICA ENVOLVENDO HUMANOS 

Autores: 
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Daniel de Lima Gonçalves 
dlgoncalves06@gmail.com 

Vitória Camila dos Santos Pereira da Silva 
vcsps.vitoriacamila@outlook.com 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

A pesquisa de novos fármacos e medicamentos são processos complexos e de 
alto custo, cuja a crescente concorrência entre as empresas vem infringindo 
questões bioéticas para agilizar a chegada dos medicamentos no mercado. 
Nesse contexto, considerações sobre a ética na pesquisa envolvendo humanos 
torna-se relevante. Os preceitos éticos garantem que toda pesquisa com 
humanos não provoque abuso ou danos aos pacientes. Este trabalho busca 
abordar a importância da ética na pesquisa de novos medicamentos, bem 
como compreender as fases deste processo. Serão pesquisados, em banco de 
dados científicos, artigos e legislações publicados entre 2007 a 2017, em 
português. Os resultados permitirão conscientizar estudantes e profissionais 
sobre as finalidades e limites éticos da pesquisa farmacêutica, subsidiando sua 
formação. Devido as expectativas geradas quanto aos benefícios que um novo 
fármaco pode trazer, a regulação da ética se faz necessária e garante o bem 
estar humano em primeiro plano. 

Palavras chave: Pesquisa, Ética, Humanos, Medicamentos, Fármacos. 

 

PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO) E O 

CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA 

Autores: 

Ana Lucia Silva Moura Fonseca 
analuciasilvamoura@hotmail.com 

Eliane de Souza Cocolo 
souzacocolo@yahoo.com.br 

Tatiana Xavier Neves 
tatiana.xaviern@hotmail.com 

Daniele Cristine Duarte Baldino Rubatino 
danielecdb@yahoo.com.br 

O PNI (Programa Nacional de Imunização) disponibiliza ferramentas para 
melhorar e qualificar as atividades de vacinação no território nacional. Justifica-
se a necessidade do estudo, por se tratar de uma das mais relevantes 
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intervenções em Saúde Pública no Brasil, que visa o controle, a erradicação e 
a eliminação de doenças imunopreviníveis. O objetivo deste estudo é descrever 
a finalidade do PNI, destacando a importância da vacinação em crianças. 
Refere-se a uma pesquisa bibliográfica, de cunho descritivo e exploratório. 
Através dos estudos, verificou-se que as vacinas recomendadas especialmente 
para as crianças, protegem o mais precocemente possível, garantindo o 
esquema básico completo no primeiro ano de vida e o reforço vacinal nos anos 
posteriores. Contudo, o PNI define calendários de vacinação com orientações 
especificas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e 
indígenas, de acordo com a vulnerabilidade, o risco e as especificidades 
sociais. 

Palavras chave: Programa Nacional de Imunização, Vacina, Criança. 

 

POLVOS DE CROCHÊ: BENEFÍCIOS NA RECUPERAÇÃO DE 

PREMATUROS EM UTIS NEONATAIS 

Autores: 

Lara Bitencourt Silva Lopes 
larabitencourt8083@gmail.com 

Maria Carolina dos Santos Ferreira 
caarol.ferreira94@gmail.com 

Sara da Rocha Barros 
sararochabarros@outlook.com 

Geralda Fátima de Souza Rodrigues 
aldafatimasouza@yahoo.com.br 

O Projeto Octo tem sido usado no tratamento de bebês prematuros internados 
nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Neonatais. A iniciativa consiste no 
uso de polvos de crochê dentro das incubadoras das maternidades remetendo-
lhes o ambiente do interior do útero. O objetivo deste trabalho é apresentar um 
estudo sobre as vantagens desse método na recuperação dos bebês, pois isso 
os acalmam, reduzindo a frequência cardíaca e respiratória e os ajudando no 
ganho de peso. Justifica-se este estudo pela importância de todos os 
profissionais envolvidos na assistência neonatal estarem capacitados para a 
realização dessa pratica, prestando um atendimento de qualidade. Espera-se 
que este procedimento de caráter intensivo, ofereça aos pacientes prematuros 
uma assistência livre de riscos para sua saúde, tornando o serviço mais eficaz. 
Esta pesquisa é de caráter bibliográfico, bem como de cunho exploratório. 

Palavras chave: Octo, Prematuro, Recuperação. 
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POTENCIAIS TERAPÊUTICOS DOS CANABINOIDES 

Autores: 

Ana Caroline Ferreira do Amaral 
anafarm93@gmail.com 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

Canabinoides são substâncias ativas encontradas na planta Cannabis sativa, a 
popular maconha. São classificados em psicoativos (ex., THC) e não 
psicoativos (ex., canabidiol e canabinol), que apresentam atividades 
terapêuticas. Como o medicamento é feito a partir de substâncias isoladas da 
planta, não apresenta risco de dependência ou alterações psicológicas, 
podendo ser utilizado de forma segura pelos pacientes. O objetivo do trabalho 
é demonstrar os potenciais usos terapêuticos dos canabinoides. Foi realizado 
um levantamento bibliográfico nas bases de dados BVS, Scielo e LILACS, e 
selecionados artigos publicados entre 2010 e 2017, em português. Estudos 
demonstraram atividades biológicas dos canabinoides para o tratamento 
de epilepsia, Alzheimer, esquizofrenia, doença de Parkinson e esclerose 
múltipla. A C. sativa é vista com maus olhos, pois as pessoas desconhecem 
suas ações terapêuticas. Todavia, os avanços científicos demonstram uma 
nova opção para o tratamento de diversas doenças. 

Palavras chave: Cannabis Sativa, Canabinoides, Terapia Farmacológica, 
Maconha. 

 

PRÉ-JOGO NO FUTEBOL: O TREINADOR E A PRELEÇÃO 

Autores: 

Lincoln Morais do Vale 
lincolnbaum@hotmail.com 

Daniela Rodrigues Fernandes 
rfdaniela@gmail.com 
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O treinador é indispensável para o desempenho de uma equipe pois é 
responsável por liderar o grupo de trabalho, organizar os treinamentos, 
cuidando para que na hora da partida nada dê errado. Os momentos que 
antecedem uma partida são marcados de muita expectativa por parte da 
comissão técnica e dos atletas, tornando a preleção um momento importante 
para toda equipe. O objetivo deste trabalho é descrever a atuação do treinador 
e comissão técnica de futebol nas preleções antes das partidas. Trata-se de 
uma revisão de literatura, realizada mediante a busca online de materiais 
bibliográficos e consulta a livros de referência. Evidencia-se que dependendo 
das características do treinador a preleção pode acontecer de forma 
motivacional quanto tática. Verifica-se que a preleção realizada na maioria das 
vezes pelo treinador, é uma importante estratégia motivacional para todo o 
grupo, podendo refletir diretamente no resultado da partida. 

Palavras chave: Futebol, Treinador, Pré-Jogo, Preleção. 

 

PRESCRIÇÃO E PRÁTICA DE MUSCULAÇÃO BASEADA EM 

MITOS E CRENÇAS 

Autores: 

Igor Vinícius Teodoro Santos 
igorsk8_12@hotmail.com 

Marcus Vinicius Castro Miranda 
marocapitbull@hotmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A musculação é uma das formas de exercício físico mais comum nas 
academias físico esportivas e um dos campos científicos que mais evoluiu nas 
últimas décadas. O objetivo deste estudo foi realizar um ensaio crítico, sobre 
algumas crenças adotadas nas rotinas de treinamento de musculação em 
academias, com base em referências teórico-científicas. Uma simples busca na 
base pubmed, a partir dos termos “resistance training” e “strength training”, 
revelou quantidade aproximada de 9.000 artigos, sendo que aproximadamente 
5.000 foram publicados nos últimos cinco anos. Como resultados, foi 
constatado que mitos e crenças persistem na musculação exercendo influência 
direta sobre a prescrição de treinamento. Assim concluiu-se que práticas de 
musculação na academia ainda são baseadas em relatos anedóticos e 
reprodução de práticas do fisiculturismo, no entanto, um dos estudos utilizados 
como referencial analisou diversas dessas práticas e verificou que são poucas 
as que encontram amparo na ciência. 

Palavras chave: Treinamento, Musculação, Exercício Físico, Mito. 
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PREVALÊNCIA DA ANEMIA EM IDOSOS  

Autores: 

Letícia Rodrigues Almeida 
leticiarodriguesalmeida@hotmail.com 

Melina Monteiro de Souza Oliveira 
melinamsoliveira@yahoo.com.br 

Sofia Kelly Maia Morais 
kellysofia08@gmail.com 

Geralda Fátima de Souza Rodrigues 
aldafatimasouza@yahoo.com.br 

 O envelhecimento é evidenciado pela redução das taxas de natalidade, 
fecundidade e aumento da expectativa de vida, podendo aumentar a 
probabilidade de ocorrências de disfunções e doenças. Esse tema justifica-se 
para conhecimento da incidência da anemia nos idosos que é descrita como 
consequência de três grandes grupos de causalidades: deficiências 
nutricionais, doenças crônicas e inexplicadas. O objetivo é realizar 
levantamento sobre as características de anemia encontrada em idosos, 
verificando a prevalência. Será realizado um levantamento de artigos científicos 
nacionais disponíveis no banco de dados SCIELO®, no período de 2013 a 
2016. Não deve ser considerada uma condição somente ao processo de 
envelhecimento, mas sim às inúmeras doenças que são frequentes nesta 
população, merecendo atenção clínica adequada. Idosos devem adotar 
cuidados diários. Uma dieta variável e equilibrada com verduras e legumes 
frescos e proteínas aliada ao controle rigoroso das doenças ajuda na 
prevenção. 

Palavras chave: Anemia, Idosos, Dieta. 

 

PREVALÊNCIA DE DESVIOS ANTROPOMÉTRICOS EM 

PORTADORES DA SÍNDROME DE DOWN NA APAE EM 

CONGONHAS-MG 

Autores: 
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Dayane Fernandes Martins 
day1307@hotmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

A síndrome de Down (SD) é caracterizada por uma alteração cromossômica 
em que o indivíduo apresenta um cromossomo a mais ligado ao par de número 
21, sendo a alteração mais comum denominada trissomia do 21. Estudos 
apontam que esses indivíduos, apresentam um conjunto de fatores que 
contribuem para o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade, o que justifica o 
interesse do estudo na população em questão. Objetivou-se realizar avaliação 
antropométrica em portadores da SD matriculados na APAE de Congonhas. 
Para tal serão aferidos peso e altura, para cálculo do IMC e classificação do 
estado antropométrico utilizando curva especifica para patologia. Espera-se 
que tenha um maior número de indivíduos com sobrepeso ou obesidade 
características da patologia. Diante do exposto, destaca-se a importância da 
alimentação adequada para prevenir possíveis complicações nesta população, 
sendo indispensável o auxílio do profissional nutricionista. 

Palavras chave: Obesidade, Sobrepeso, Síndrome de Down. 

 

PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE 

Autores: 

Ionei Henriques Baêta Morais 
ioneihenriquesbaeta@yahoo.com.br 

Lázaro Luiz Vieira 
lzarovieira@yahoo.com.br 

Telma Henriques Baêta Lacerda 
telmabaeta@yahoo.com.br 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

A osteoporose é uma doença caracterizada por diminuição da massa óssea e 
deterioração do tecido ósseo com consequente susceptibilidade a fraturas. É 
uma das principais causas de morbidade e mortalidade em idosos. A 
dificuldade e o alto custo do tratamento para o sistema de saúde tornam 
pertinente o desenvolvimento de métodos capazes de identificar o grupo de 
maior risco para que sejam implantadas medidas preventivas desenvolvimento 
da doença. Objetiva-se esclarecer a importância das ações de prevenção da 
osteoporose e para isso, será realizado um levantamento bibliográfico acerca 
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das condutas que têm sido utilizadas para esse fim. Espera-se alertar a 
importância da prevenção para redução de desenvolvimento da osteoporose e 
evitando que os ossos se tornem mais fracos. Quanto mais cedo essas 
medidas forem tomadas mais eficaz será a prevenção. 

Palavras chave: Osteoporose, Prevenção, Morbidade, Mortalidade. 

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE SEPSE NO PACIENTE 

CRITICO: DESAFIO PARA A ENFERMAGEM! 

Autores: 

Aline de Fatima Liberato 
alineliberato1993@gmail.com 

Ana Lucia Aparecida de Andrade 
analuciadestmg@hotmail.com 

Kelfa Maria de Moura 
kelfa_maria@hotmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

De acordo com o Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), a Sepse implica 
em uma resposta inflamatória desregulada ocasionando uma disfunção 
orgânica ameaçadora à vida. Em virtude do elevado índice de 
morbimortalidade em pacientes críticos internados em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI), este estudo teve como objetivo identificar os fatores etiológicos 
dessa intercorrência, bem como os métodos de prevenção da mesma através 
do enfermeiro frente ao paciente. Foi realizada uma pesquisa exploratória e 
descritiva em publicações científicas nas redes Scielo e Medline, onde foi 
observado que o ambiente hospitalar como meio de contaminação associado à 
presença de pacientes com comprometimento do sistema imunológico são 
possíveis fatores desencadeantes de sepse na UTI. Em razão dos altos índices 
de mortalidade, a mesma pode ser prevenida através do enfermeiro por 
cuidados preventivos como lavagem adequada das mãos, manuseio adequado 
do material estéril e uso correto das técnicas assépticas. 

Palavras chave: Sepse, Enfermagem, Choque Séptico. 
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PREVENÇÃO E TRATAMENTO NUTRICIONAL DE 

FIBROEDEMA GELÓIDE 

Autores: 

Felipe Camargo de Souza 
filipecamargo5050@gmail.com 

Jacqueline Fabiana da Silva de Castro 
jacquelinefabiana@hotmail.com 

Livia Alves Paiva 
liviaalvesp@hotmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

Cerca de 90% das mulheres apresentam fibroedema gelóide, termo científico 
usado para designar a celulite. Embora não seja considerada uma patologia, as 
alterações histológicas no fibroedema gelóide comumente causam insatisfação 
com a imagem corporal, justificando a realização do presente estudo, que 
objetivou pesquisar sobre a prevenção e tratamento nutricional de fibroedema 
gelóide. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico de artigos 
disponíveis no banco de dados SciELO no período 2011 a 2017. Estudos 
demonstraram que uma dieta rica em gorduras, carboidratos, baixo consumo 
hídrico e excessivo consumo de sal agravam o quadro microcirculatório e 
alimentos ricos em açúcares refinados, como chocolates e refrigerantes 
agravam o quadro metabólico do fibroedema gelóide, portanto o consumo 
desses alimentos deve ser evitado. Conclui-se que a alimentação saudável e o 
consumo regular de água é importante coadjuvante na prevenção e tratamento 
de fibroedema gelóide. 

Palavras chave: Celulite, Alimentação Saudável, Prevenção. 

 

PRINCIPAIS LESÕES NO FUTSAL 

Autores: 

Adriano Dispirito Ferreira 
dandinho690@hotmail.com 

Hugo Simões Bittencourt 
huggoosimoes@yahoo.com.br 

Wellington Vinícius Silva Paulo 
wellingtonvinist2200@gmail.com 
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Ricardo Luiz Pace Júnior 
ricardo_pace@yahoo.com.br 

O futsal é um esporte muito popular, que vem crescendo cada vez mais, os 
praticantes necessitam de muita técnica e habilidade, além da parte física, a 
qual é muito exigida. PIERRE (2011) defende que com o uso constante da 
parte física ocorre uma grande incidência de lesões. Com o aumento destas 
lesões foi justificado o trabalho. O presente estudo tem como objetivo apontar 
algumas das principais lesões que acometem os praticantes de futsal. Este 
estudo caracteriza-se de uma revisão de literatura, onde diferentes artigos 
retirados do Google acadêmico têm como abordagem lesões no futsal. 
Observaram-se artigos contendo análise de dados de atletas com incidência de 
lesões. Diante do exposto acima, baseado na literatura, estima-se que são 
mais comuns lesões de membros inferiores. Sendo o tornozelo, a articulação 
mais acometida, além dos joelhos e lesões musculares. É possível também 
compreender que tais lesões ocorrem principalmente devido à grande 
movimentação e exigências físicas de jogos. 

Palavras chave: Futsal, Lesão, Entorse. 

 

PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES DO CAFÉ: REVISÃO DE 

LITERATURA 

Autores: 

Gabriella Alessandra Oliveira Braga 
gabriellaoliveirabraga@gmail.com 

Lorena Crislaine Costa Cordeiro 
lcccordeiro@outlook.com 

Thais Crislayne Rodrigues 
cthaisrodrigues@outlook.com 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

O café é um produto de grande importância na economia global e é uma das 
bebidas mais consumidas mundialmente. Estudos mostram que os 
constituintes do café apresentam capacidade antioxidante e provocam várias 
respostas celulares e farmacológicas. O estudo justifica-se pele necessidade 
de levantamento de substâncias antioxidantes vindas do café para prevenir o 
dano oxidativo às células e seus benefícios. Diante disso objetiva-se apontar os 
compostos antioxidantes do café e seus benefícios no organismo. Foi realizado 
um levantamento bibliográfico relacionando o tema café e antioxidantes. Além 
da cafeína e dos diterpenos, o café é fonte de compostos fenólicos não 
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flavonoides, especialmente de ácidos clorogênicos, melanoidinas e glutationa, 
no total foi encontrado um aumento de 7% na capacidade antioxidante total. 
Conclui-se que a atividade antioxidante do café contribui para a prevenção ou 
redução do desenvolvimento de patologias associadas ao estresse oxidativo. 

Palavras chave: Café, Antioxidantes, Estresse Oxidativo. 

QUANTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE COLIFORMES E 

STAPHYLOCOCCUS SPP., EM AMOSTRAS DE QUEIJO MINAS 

TIPO FRESCAL COMERCIALIZADOS EM UMA FEIRA LOCAL 

EM CONSELHEIRO LAFAIETE-MG 

Autores: 

Ariany Bittencourt Baeta 
arianybaeta@outlook.com 

Rhaiane Xavier Gonçalves 
rhaiane.xavier@hotmail.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

O queijo Minas Frescal é um alimento com alto teor de umidade, sujeito a 
dessoramento e de grande consumo pela população regional. Como possui 
alta perecibilidade e é de produção artesanal, está sujeito a contaminação por 
microrganismos. Objetiva-se determinar a presença de coliformes fecais e 
totais e Staphylococcus spp, comparando os valores encontrados nas amostras 
com os padrões estabelecidos pela legislação vigente. Para a identificação e 
quantificação de coliformes será realizado o método do Nùmero mais Provável 
e para contagem de Staphylococcus spp, será utilizado ágar Baird-Parker como 
meio de cultura. Espera-se que a partir dos resultados obtidos nas análises, 
seja possível determinar se o queijo Minas Frescal vendido está apto para o 
consumo. Conclui-se que é importante o controle de qualidade no processo de 
produção a fim de que o produto seja seguro para o consumidor. 

Palavras chave: coliformes, Staphylococcus spp, queijo Minas, boas práticas. 

 

REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR: DESTAQUE PARA A 

DIRETRIZ 2015 

Autores: 
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Gisane Kelly Severino Pessoa 
gisane70@yahoo.com.br 

Juliana Carvalho Campos 
julianacarvalho_94@yahoo.com.br 

Terezinha de Jesus Gonçalves Oliveira 
terezinhajgon@hotmail.com 

Gleidyene Erly Pinheiro Ferraz 
g.e.pinheiro@hotmail.com 

A reanimação cardiopulmonar (RCP) é mais antiga do que se imagina, alguns 
historiadores consideram as primeiras manobras de RCP ainda em relatos 
bíblicos, porém, foi na década de 60, que a técnica tornou-se evidencia 
científica. A RCP é uma sequência de procedimentos destinado a manter a 
circulação cerebral e cardíaca e garantir a sobrevida do paciente. Este trabalho 
justifica-se pela necessidade de apresentar as recomendações de RCP, 
segundo as Diretrizes da American Heart Association (AHA). Objetiva-se 
apresentar a evolução da RCP a fim de apontar as melhorias nesta assistência. 
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica de cunho qualitativo e descritivo, 
realizado mediante diretrizes da AHA. Espera-se com este trabalho um melhor 
atendimento ao paciente vítima de parada cardiorrespiratória (PCR). Conclui-se 
esta obra determinando a importância da RCP de qualidade, que oferta ao 
paciente chance de sobrevida livre de possíveis danos à saúde. 

Palavras chave: Reanimação Cardiopulmonar, Paciente, Sobrevida. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PORÇÕES PADRONIZADAS DE 

FRUTAS  

Autores: 

Andresa Maria da Silva 
silvaandresas8@gmail.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

O diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da glicemia. Esse 
trabalho justifica se pela importância do controle da ingestão do carboidrato, 
visto que esse macronutriente tem importante papel na elevação da glicose na 
correte sanguínea. O objetivo do trabalho é padronizar as porções de frutas 
para facilitar a aplicação do inquérito alimentar e cálculo de ingestão de 
carboidrato auxiliando assim na quantidade de insulina ultrarrápida e rápida a 
serem administradas além de garantir maior controle glicêmico para pacientes 
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diabéticos. Será elaborado um registro fotográfico para ilustrar as porções de 
frutas que serão padronizadas nos tamanhos pequeno, médio e grande. 
Espera se contribuir para tratamento do Diabetes Mellitus garantido maior 
controle na ingestão de carboidratos dos pacientes com essa doença. Conclui 
se que com a padronização das porções de frutas o tratamento do diabetes 
pode se tornar mais eficaz. 

Palavras chave: Diabetes, Consumo Alimentar, Porção de Referência, 
Carboidratos. 

RELAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DE QUADRIL NA TÉCNICA DO 

PLIÉ EM EN DEHOR 

Autores: 

Yasmim de Aguiar Souza Cruz 
yasmimaguiarsc@gmail.com 

Ricardo Luiz Pace Júnior 
ricardo_pace@yahoo.com.br 

O movimento com os pés famosos en dehors é um conjunto de rotações, que 
ocorrem no quadril, joelhos e tornozelos. Como é mais seguro movimentar e 
construir o en dehors a partir do quadril, porque ele é a mais móvel das três 
articulações, e foi designado para mover-se em seu suporte, o acetábulo, é 
uma das mais importantes características físicas do Ballet clássico, onde tem 
como objetivo atingir 180º necessários para a perfeita execução dos pliés, este 
exercício torna as juntas e os músculos mais flexíveis e maleáveis bem como 
tendões mais elásticos. Esse estudo tem como objetivo avaliar o nível de 
flexibilidade de quadril em mútuos movimentos de flexão, os pliés. Para 
realização deste, serão avaliados 20 bailarinos de diferentes escolas, onde 
será analisado o grau de en dehors e a abertura de quadril, com o auxílio de 
um goniômetro. São utilizadas diferentes estratégias, dessa forma, a não 
realização de forma adequada poderá ser a causa do grande número de lesões 
em bailarinos. 

Palavras chave: Flexibilidade, Pliés, Ballet Clássico, En dehor. 

 

RELAÇÃO ENTRE GRAVIDEZ ECTÓPICA E ANTICONCEPÇÃO 

DE EMERGÊNCIA 

Autores: 
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Alexandra França de Souza Rezende  
xandra.issa@gmai.com 

Leonora Cristina Vieira Gonçalves 
leonoracristina19@gmail.com 

Selma Cirino Duarte 
Selmacduarte@gmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

Os casos de Gravidez Ectópica (GE) tem apresentado crescimento 
considerável podendo ser identificada através do exame clínico associado aos 
níveis de hormônio beta-HCG e ultrassonografia transvaginal. Como a 
utilização de anticoncepção de emergência (AE) tem crescido em meio às 
mulheres como forma de evitar uma gravidez indesejada após relação sexual 
desprotegida, este estudo teve como objetivo avaliar a relação GE e AE. Foi 
realizada pesquisa exploratória mediante publicações científicas nas redes 
SCIELO e RBGO. Estudos mostram que apesar da AE se mostrar eficaz, 
verificou-se que existe a possibilidade de uma GE com o uso de AE próximo ao 
período ovulatório. Contudo, o uso de AE de forma de abusiva pode ser 
amenizado pelo enfermeiro que através de orientação e planejamento familiar, 
minimiza os efeitos deletérios de um possível GE. 

Palavras chave: Gravidez Ectópica, Anticoncepção de Emergência, 
Planejamento familiar. 

 

RELAÇÃO ENTRE LEPTINEMIA E HIPERINSULINEMIA EM 

OBESOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Autores: 

Ana Paula Salomé de Carvalho 
anapaula17carvalho@hotmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

O excesso de gordura corporal está associado a alterações metabólicas, uma 
vez que pacientes com maior deposição de gordura intra-abdominal 
apresentam maior grau de obesidade. Por ser um dos maiores problemas de 
saúde pública no mundo, este estudo teve como objetivo identificar os fatores 
que implicam na correlação entre os níveis de leptina e insulina na obesidade. 
Foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva em artigos científicos da 
Scielo, LILACS e Medline onde verificou-se que a etiologia da obesidade não é 
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de fácil identificação, pois diversos fatores estão envolvidos em sua gênese. A 
produção de leptina pelos adipócitos implica em um papel importante na 
regulação da ingestão alimentar e no gasto energético, uma vez que a mesma 
controla a saciedade. Estudos demonstram que obesos com hiperinsulinemia 
tendem a apresentar elevados níveis de leptina sanguínea uma vez que a 
resistência à insulina implica na alteração dos receptores de leptina. 

Palavras chave: Obesidade, Leptina, Hiperinsulinemia, Diabetes. 

RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS NOS ALIMENTOS 

Autores: 

Larissa Lara Moreira da Fonseca 
larissa05fonseca@hotmail.com 

Vanessa Paixão Ferreira 
vanibous@live.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

A utilização desenfreada de agrotóxicos promove uma grande contaminação 
dos alimentos, principalmente naqueles consumidos em larga escala pela 
população brasileira. O estudo justifica-se pela necessidade de avaliar quais os 
alimentos que oferecem maior risco aos consumidores por apresentarem maior 
percentual de resíduos. O objetivo foi realizar uma revisão de literatura sobre 
os riscos dos resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Para tanto foi realizado 
um levantamento de artigos científicos nacionais na base de dados SCIELO® 
publicados entre os anos de 2006 a 2016. Os resultados demonstraram que 
muitos alimentos apresentam resíduos de agrotóxicos acima dos limites 
permitidos além da utilização de substâncias proibidos pela ANVISA. 
Destacando-se ainda que com o tempo os agrotóxicos utilizados vão perdendo 
sua eficácia, obrigando os agricultores a aumentarem as doses aplicadas, 
podendo haver acúmulo dessas substâncias no organismo humano que 
consome esses alimentos.  

Palavras chave: Resíduos, Agrotóxicos, Alimentos, Riscos. 

 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A OBESIDADE INFANTIL 

Autores: 

Daniele Aparecida Fidelis de Paula 
daneourobranco@gmail.com.br 
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Iala Lorena Moreira e Silva 
ialahta27@hotmail.com 

Stefania Cristina Ramos da Silva 
cristefania2@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A obesidade infantil ocorre quando uma criança está acima do peso normal 
para sua altura e idade. Atualmente uma em cada três crianças no Brasil 
apresenta excesso de peso, justificando a realização do presente estudo. 
Assim, objetivou-se realizar uma revisão de literatura sobre a obesidade 
infantil. Foi realizado um levantamento de artigos científicos nacionais 
publicados de 2011 a 2017 na base de dados SciELO®. A obesidade infantil é 
considerada um problema de saúde pública, sendo fator de risco para o 
desenvolvimento de outras doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, 
crianças obesas apresentam maior chance se permanecerem obesas na 
adolescência e na vida adulta. Conclui-se que, faz-se necessário identificar as 
causas da obesidade infantil e envolver a escola, a família e a sociedade em 
geral na prevenção e tratamento da mesma. 

Palavras chave: Obesidade, Crianças, Escola. 

 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O ALEITAMENTO 

MATERNO 

Autores: 

Elinete Moreira da Silva 
elinettesilva@gmail.com 

Tercília Rodrigues de Oliveira 
rterclia@yahoo.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

São inúmeras as vantagens do aleitamento materno (AM) para a mãe e para a 
criança. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o AM exclusivo deve 
ser realizado até os seis meses de idade. No entanto as prevalências nacionais 
estão aquém das recomendações, justificando o presente estudo, cujo objetivo 
foi realizar uma revisão de literatura sobre o AM. Foi realizado um 
levantamento de artigos científicos publicados na base de dados SciELO nos 
últimos dez anos e em sites oficiais. Estudos demonstraram que o AM além de 
promover crescimento e desenvolvimento adequados, previne contra infecções 
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e várias doenças. A partir dos seis meses de idade, o AM deve ser mantido, 
porém complementado com outros alimentos. Recomenda-se que o AM seja 
mantido até os dois anos de idade ou mais. A falta de orientação materna 
quanto às intercorrências podem contribuir para baixa prevalência do AM. 
Conclui-se que as informações fornecidas durante a gravidez são importantes 
para o sucesso da amamentação. 

Palavras chave: Aleitamento Materno, Criança, Gravidez. 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE OS BENEFÍCIOS DO 

LICOPENO À SAÚDE HUMANA 

Autores: 

Karine Juliane Silva Vieira 
karine-350@hotmail.com 

Michele Oliveira Souza 
s.michele18@yahoo.com.br 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

O licopeno é um carotenóide encontrado em alimentos como tomate, mamão, 
goiaba, pitanga e melancia. Sendo o tomate e seus derivados o maior 
fornecedor de licopeno na dieta humana. O licopeno vem sendo estudado 
como importante antioxidante, prevenindo o desenvolvimento de diversas 
doenças, justificando a realização do presente estudo. Assim, objetivou-se 
realizar uma revisão de literatura sobre os benefícios do licopeno à saúde 
humana. Foi realizado um levantamento de artigo científicos nacionais, 
publicados na base de dados SciELO nos últimos 10 anos. Estudos 
demonstraram que o licopeno protege a célula dos radicais livres, sendo 
sugerido na prevenção do câncer, aterogênese e outras doenças 
cardiovasculares. Conclui-se que o consumo de alimentos fontes de licopeno 
deve ser estimulado, com vistas a suprir as necessidades nutricionais diárias e 
evitando assim o estresse oxidativo e danos celulares envolvidos no 
aparecimento de doenças. 

Palavras chave: Antioxidante, Radicais Livres, Doenças. 

 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE OS EDULCORANTES 

Autores: 



XI Simpósio de Iniciação Científica – 12, 13, 14 e 15 de setembro de 2017 / 
FASAR  

335 

Anna Paola Mapa Maciel 
annapaola-mapa@bol.com.br 

Isabela Mariane Rodrigues Fernandes 
isabela.rfernandes@yahoo.com.br 

Marineide Dias Nepomuceno 
dias.marineide@yahoo.com.br 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

Edulcorantes são substâncias naturais (extraídas de vegetais) ou artificiais, que 
possuem capacidade adoçante superior à da sacarose. Os edulcorantes são 
muito utilizados pela população que na maioria das vezes não tem 
conhecimento quanto à finalidade e forma de consumo, por isso justifica-se a 
realização dessa pesquisa, que objetivou realizar uma revisão literária sobre os 
edulcorantes. Foi realizada uma busca de artigos científicos publicados de 
2011 a 2017 na base de dados SciELO. Os edulcorantes mais conhecidos são 
o aspartame, sacarina e o ciclamato. Os edulcorantes podem compor uma 
dieta para redução de peso, pois, em geral, não são absorvidos pelo organismo 
ou seu valor calórico é muito reduzido. No entanto existem indicações clínicas 
específicas para o consumo de edulcorantes. Faz-se necessário orientar-se 
com um nutricionista quanto à indicação de consumo de edulcorantes, tipos e 
quantidades recomendadas. 

Palavras chave: Edulcorantes, Dieta, Aspartame. 

 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE OS FITOTERÁPICOS 

Autores: 

Carina Aparecida Vieira 
carinavieira137@gmail.com 

Elizabeth Terezinha da Cunha 
elizabethcunha1996@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

Segundo a resolução número 48, publicada em 16 de março de 2004, pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fitoterápico é o medicamento obtido 
por meio de matérias-primas ativas de origem vegetal, que tenham a eficácia e 
segurança validados. Considerando que atualmente a utilização de 
fitoterápicos vem aumentando, justifica-se a realização do presente estudo que 



336 

objetivou realizar uma revisão literária sobre os fitoterápicos. Foi realizado um 
levantamento de artigos científicos nacionais publicados nas bases de dados 
SCIELO e LILACS, nos anos de 2012 a 2017. Estudos demonstram que a 
utilização dos fitoterápicos de maneira adequada apresenta efeitos terapêuticos 
benéficos na prevenção e tratamento de várias doenças. O nutricionista pode 
prescrever plantas medicinais, drogas vegetais e fitoterápicos nos casos em 
que a indicação esteja relacionada a sua área de atuação. Conclui-se que o 
uso de fitoterápicos pela população requer orientações profissionais, 
contribuindo para à saúde. 

Palavras chave: Fitoterápicos, Saúde, Ervas medicinais. 

SAÚDE E SUSTENTABILIDADE 

Autores: 

Daiana Mendes dos Santos 
daianamendes563@gmail.com 

Flávia Caroline de Morais 
flaviamorais42@gmail.com 

Ingred Aparecida de Faria 
ingred.ap@hotmail.com 

Daniele Cristine Duarte Baldino Rubatino 
danielecdb@yahoo.com.br 

Os crescentes problemas de saúde são resultados de um modelo insustentável 
de desenvolvimento. Desta forma, este estudo se justifica pela relevância de se 
analisar a sustentabilidade na questão ambiental, com intervenção do processo 
de desenvolvimento, saúde-doença, sendo possível perceber, que a crise de 
insustentabilidade afeta um número significativo de doenças, que são 
influenciadas por fatores externos, tais como, saneamento básico, higiene e 
outros fatores biológicos, econômicos e sociais. Objetiva-se descrever a 
relação de saúde e sustentabilidade. Trata-se de uma revisão bibliográfica, de 
cunho descritivo e exploratório, aspecto qualitativo, com buscas em referências 
científicas acerca da temática. Espera-se a partir das informações obtidas, 
verificar a relação de saúde e ambiente, identificando a influência da 
sustentabilidade. Conclui-se que quando há degradação do ambiente, a saúde 
sofre diretamente com os efeitos, causando consequências sociais, ambientais 
e sanitárias. 

Palavras chave: Saúde, Sustentabilidade, Insustentabilidade, Ambiente. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 

CENTRO OBSTÉTRICO 

Autores: 

Alef Lima 
leflima@bol.com.br 

Edson Amaro de Magalhães 
edsonamaromagalhaes@gmail.com 

Gleidyene Erly Pinheiro Ferraz 
g.e.pinheiro@hotmail.com 

A sistematização da assistência de enfermagem em centro obstétrico se tornou 
uma ferramenta de grande importância para o atendimento humanizado as 
gestantes além de promover um cuidado efetivo e organizado. Este estudo 
justifica-se pela correlação histórica da implementação do processo de 
enfermagem, objetivando apresentar as tendências da sistematização da 
assistência em centros obstétricos. Trata-se de uma revisão literária de aspecto 
descritivo e exploratório de abordagem qualitativa. Espera-se com esta 
pesquisa promover o conhecimento no que tange a atuação do enfermeiro 
frente a este processo. Conclui-se que toda a prática envolvida no centro 
obstétrico requer uma sistematização de qualidade baseada em preceitos 
técnicos-científicos exigindo do profissional, condutas efetivas para 
implantação deste modelo assistencial. 

Palavras chave: Enfermeiro, Sistematização, Assistência. 

 

TERAPIA NUTRICIONAL NO DIABETES MELLITUS 

Autores: 

Tamiris Cristina Fernandes da Silva 
tatah_silvaa@hotmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica metabólica resultante de 
distúrbios da secreção da insulina. A terapia nutricional é parte fundamental do 
tratamento do DM, justificando a realização do presente estudo, cujo objetivo 
foi realizar uma revisão de literatura sobre a terapia nutricional no DM. Para 
tanto foi realizado um levantamento de artigos científicos publicados na base 
de dados SciELO® de 2015 a 2017. A terapia nutricional no DM baseia-se nos 
princípios básicos de uma alimentação saudável. A ingestão diária de 
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carboidratos deve ser em torno de 50 a 60% do valor calórico total da dieta, 
atentando-se para a qualidade do carboidrato. Deve-se dar preferência ao 
consumo de alimentos integrais por serem fontes de fibras alimentares. 
Alimentos que contém sacarose devem ser evitados para prevenir oscilações 
da glicemia. Conclui-se que a terapia nutricional pode controlar a glicemia. É 
importante que o paciente oriente-se com um nutricionista. 

Palavras chave: Diabetes Mellitus, Carboidrato, Terapia Nutricional. 

TRANSPLANTAÇÃO DE ÓRGÃOS E A IMUNODEFICIÊNCIA: 

UMA REVISÃO SOBRE NOVOS MÉTODOS 

Autores: 

Isabella Márcia Rodrigues Ferraz 
isabella.marcia@hotmail.com 

Tamiris Cristina de Melo Santos 
tamiris.melo@hotmail.com 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

Os transplantes são procedimentos cirúrgicos que consistem na transferência 
de células, tecidos e órgãos de um doador para uma pessoa doente, com o 
intuito de restabelecer uma função perdida. Justifica-se este estudo por 
apresentar um alto índice de rejeição, tendo causas pouco conhecidas. Busca 
apresentar os avanços da ciência na descoberta de novos métodos para 
aprimorar os transplantes e minimizar a rejeição, muito comum nesses 
procedimentos. Será realizada uma pesquisa quantitativa na Biblioteca Virtual 
de Saúde (BVS) de artigos publicados entre 2007 e 2017, com os descritores: 
transplantes e rejeição. Os resultados demonstraram que por ser um método 
de extrema importância, novas pesquisas estão sendo realizadas afim de 
diminuir o número de rejeições, especialmente por pacientes imunodeficientes. 
Assim, este trabalho apresenta estas técnicas como forma de replicar à 
comunidade acadêmica os conhecimentos e as perspectivas promissoras deste 
ramo da ciência. 

Palavras chave: Transplantes, Órgãos, Rejeição, Imunodeficiência. 

 

TRANSTORNO DA COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA: 

REVISÃO DE LITERATURA 

Autores: 
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Maria Vitória de Oliveira Ferreira 
maariaoliveira15@gmail.com 

Norrane Monteiro Ferreira 
norrane20@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

O Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) trata-se de uma 
síndrome caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar, sem 
qualquer comportamento de compensação para evitar um possível ganho de 
peso. Considerando que atualmente a prevalência de TCAP vem aumentando, 
justifica-se a realização do presente estudo, que objetivou realizar uma revisão 
de literatura sobre o tema. Foi realizado um levantamento de artigos publicados 
na base de dados SciELO nos últimos 10 anos. De modo geral, para 
diagnosticar o TCAP os episódios de compulsão alimentar devem ocorrer pelo 
menos dois dias por semana nos últimos seis meses. Devem também estar 
associados a sentimento de perda de controle e angústia. Esse tipo de 
transtorno pode ocorrer em pacientes com peso normal, mas é observado 
especialmente em obesos. Assim, é possível concluir que se faz necessário a 
atuação de uma equipe multidisciplinar na prevenção e tratamento do TCAP. 

Palavras chave: Transtorno, Ganho de peso, Angústia. 

 

TRANSTORNO DO ESPECTO AUTISTA 

Autores: 

Andressa Mayla Emis Flôr 
andressaflor2011@hotmail.com 

Larissa Aparecida da Silva 
larissasilvasa98@gmail.com 

Vanêssa Cristina de Melo 
vanessamelo.pinheiro@gmail.com 

Juliana Aparecida Silva Andreza 
juandreza@yahoo.com.br 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma doença que se manifesta 
através de um desenvolvimento anormal entre o comportamento social, 
intelectual e de interesse da criança, atingindo 1 a 2% do total destas. Por 
apresentar epidemiologia crescente e um acolhimento inadequado por parte da 
sociedade, este estudo teve como objetivo identificar os fatores etiológicos e 



340 

manifestações clínicas da TEA, bem como as maneiras de inclusão da criança. 
Foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva em artigos científicos nas 
bases da Scielo e Medline, onde observou-se que o TEA se inicia até os 36 
meses de vida, tendo o fator genético como contribuinte em 90% do 
diagnóstico. Estudos demonstram que isolamento social, negligência e 
comunicação através de mímica são manifestações clínicas frequentes da 
criança, porém, a aceitação dos pais junto às atividades cognitivas, 
psicomotoras e de atitude realizadas através de profissionais capacitados, 
facilita a socialização da criança. 

Palavras chave: Transtorno Espectro Autista, Socialização, Manifestação 
clínica. 

 

USO DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS COMBINADOS 

CONTENDO DROSPIRENONA E SUA RELAÇÃO COM 

AUMENTO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO 

Autores: 

Gersicleia Silva Palmeiras 
gersicleiapalmeiras@hotmail.com 

Kechilley Lorrayne das Chagas 
kechilleylorrayne@outlook.com 

Thaína Aparecida Rafael 
thaina-rafael@bol.com.br 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

Os anticoncepcionais orais combinados (ACOC) estão associados a 
importantes efeitos adversos, dentre eles, o tromboembolismo venoso (TEV). 
ACOC contendo drospirenona, progestina de 4ª geração, são amplamente 
utilizados entre as mulheres, pois não apresentam o efeito adverso de retenção 
de líquidos. O objetivo é demonstrar a relação entre o uso de ACOC contendo 
drospirenona e maior incidência de TEV. Foi realizado um levantamento 
bibliográfico nas bases de dados Scielo e LILACS, e selecionados artigos 
publicados entre 2012 a 2017, em português. Estudos evidenciaram um risco 
aumentado de 4 a 6 vezes de ocorrência de TEV, com uso de ACOC contendo 
drospirenona. Recomenda-se que sejam discutidos outros métodos 
contraceptivos ou haja melhor avaliação sobre a saúde da paciente para 
escolha de método hormonal adequado, evitando a gestação e auxiliando no 
tratamento de comorbidades relacionadas ao ciclo menstrual, como cólica, 
enxaqueca e acne, sem expor a usuária a riscos à sua saúde. 
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Palavras chave: Tromboembolismo Venoso, Drospirenona, Anticoncepcionais. 

 

 

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

Autores: 

Mariana Aparecida de Souza 
mariianadesouza@hotmail.com 

Pricilla Darliene Soares Nogueira 
pricilladnogueira@hotmail.com 

Tátila Emannuele Rezende 
tatila_emannuele@hotmail.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

Uso Racional de Medicamentos (URM) são todas as ações e atitudes que 
contribuem para utilização individual, correta e segura dos medicamentos. A 
assistência farmacêutica tem papel fundamental nessa ação. O uso de maneira 
irregular e descontrolada de medicamentos pode causar danos irreversíveis à 
saúde. O presente trabalho tem por intuito enfatizar a população acadêmica da 
importância do URM, salientando que medicamento é coisa séria. Para isso, 
será elaborado um panfleto autoexplicativo, abordando os malefícios do uso 
incorreto de medicamentos, que será divulgado na FaSaR. Espera-se dessa 
forma, conscientizar os acadêmicos, incentivando-os a mudar seus hábitos de 
automedicação e o uso indiscriminado de medicamentos. Cabe a assistência 
farmacêutica conduzir informações esclarecedoras, ressaltando a importância 
da utilização correta e segura de medicamentos, orientando e conscientizando 
a população, bem como equipes multiprofissionais da saúde. 

Palavras chave: Medicamentos, Assistência Farmacêutica, Saúde. 

 

VITILIGO: UMA ENFERMIDADE PSICOSSOCIAL 

Autores: 

Regiane Aparecida Fernandes Arruda 
regianecng@bol.com.br 
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Silvana Carolina Bastos 
silvana.bastos@yahoo.com.br 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

O Vitiligo é uma doença de etiologia autoimune, caracterizada pela ausência de 
melanina, despigmentação e formação de manchas na pele. Seu diagnóstico é 
clinico e o tratamento inclui modalidades terapêuticas que necessitam da ação 
multiprofissional, o que justifica a necessidade de conhecimento técnico-
científico por parte do enfermeiro. O objetivo desse trabalho é identificar as 
possíveis causas e tratamentos, e abordar o enfrentamento do portador 
perante o estigma da sociedade. Foi realizada uma pesquisa descritiva e 
exploratória de revisão de literatura, que proporcionou um maior conhecimento 
sobre a doença. Os resultados reforçam que os portadores necessitam não 
apenas do tratamento clínico, mas de assistência psicoterapêutica 
multiprofissional para superar o desequilíbrio emocional de aceitação e 
convivência. 

Palavras chave: Vitiligo, Dermatose, Autoestima, Preconceito, 
Despigmentação. 
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SOCIAIS APLICADAS  

 

A CRISE FAZ UM EMPREENDEDOR 

Autores: 

Eric Pablo Zebral 
pablozebral@yahoo.com.br 

Fernanda Marques Barboza Resende 
febombons@gmail.com 

Larissa Aparecida Pereira Benjamin 
larissa-benjamin@bol.com.br 

Ariane Fernandes da Conceição 
arianedaconceicao@gmail.com 

No contexto econômico do Brasil, observa-se uma redução de postos de 
trabalho e urgência na criação de novos empregos. Segundo dados do IBGE 
(2015), existem 13,5 milhões de brasileiros sem emprego formal. Frente a isso, 
muitos estão decidindo empreender seja por necessidade ou por oportunidade 
buscando alternativas de abrir o próprio negócio. Nas características que 
identificam um empreendedor, destaca-se iniciativa, busca de oportunidades, 
persuasão, uso de estratégia e liderança. Sendo o Brasil um dos países mais 
empreendedores do mundo, o objetivo do trabalho é compreender os fatores e 
os aspectos econômicos e sociais que levam as pessoas a empreenderem. 
Como metodologia, será realizada uma pesquisa bibliográfica e utilização de 
dados secundários fornecidos por órgãos de pesquisas como IBGE e Sebrae. 
O empreendedorismo está ligado a satisfação das necessidades, incentivo à 
criatividade, envolvendo pessoas e processos que, em conjunto, levam à 
transformação de ideias em oportunidades. 

Palavras chave: Empreendedorismo, Crise, Oportunidade. 

 

A FALTA DE POLIDEZ LINGUÍSTICA NOS COMÉRCIOS 

VAREJISTAS DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Autores: 
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Larissa Oliveira Barbosa 
larissabarbosa04@hotmail.com 

Lídia Helen Dutra 
lidiadutrahelen@gmail.com 

Vanessa Jaqueline de Andrade 
vanessaj08@yahoo.com.br 

Eliane Aparecida Goulart Mendes 
elianeagm@uol.com.br 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

A polidez pode ser entendida como um conjunto de regras de cortesia e atitude 
gentil que é utilizado em uma sociedade, podendo variar dependendo da 
cultura. (FREITAG; SANTOS, 2016). Nesse sentido, o presente trabalho tem 
como propósito mostrar a falta de Polidez Linguística em comércios varejistas 
de Conselheiro Lafaiete/MG, bem como contribuir através desta pesquisa na 
melhoria da comunicação entre empregadores e funcionários desses referidos 
estabelecimentos comerciais. Para que tenham êxito em suas vendas e a 
manutenção dos níveis de satisfação dos funcionários, é necessário que a 
interação com os empregadores seja de qualidade e predomine o contato 
linguístico voltado para a polidez. Assim, sugerimos que as empresas façam 
treinamentos com seus funcionários para o aumento da produtividade e da 
qualidade no atendimento de seus consumidores, como também no 
aprimoramento da comunicação linguística no contexto organizacional. 

Palavras chave: Polidez linguística, Estabelecimentos Comerciais, 
Empregadores e Funcionários. 

A GESTÃO DA INOVAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE 

CRESCIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

Autores: 

Jordana Florentino dos Santos 
jordanaflorentinosantos@gmail.com 

Luiza Cristina de Souza 
luycrys@hotmail.com 

José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 

A gestão de inovação é o processo que envolve o gerenciamento de ideias que 
as organizações inovadoras praticam de forma sistêmica e permeada em um 
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processo contínuo e permanente na produção de inovações seja ela de 
qualquer natureza. O presente trabalho possui como objetivo demonstrar como 
é conduzida a Gestão da Inovação nas organizações e seus efeitos sobre as 
estratégias de crescimento. Justifica-se que a Inovação influencia no processo 
de crescimento da organização, porém as organizações não apresentam uma 
estrutura inovadora. A metodologia utilizada é documental, realizado através de 
artigos, sendo os resultados encontrados são organizações de sucesso e 
insucessos em relação a gestão da inovação coerente ao cenário do mercado 
e satisfazendo as necessidades de diversificados clientes. Desta forma, 
conclui-se que a inovação é notável para estratégias de competividades nos 
negócios, bem como a geração de um ambiente criativo e inovador para a 
organização. 

Palavras chave: Inovação, Crescimento, Organização, Estratégia. 

 

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA DENTRO DA 

ORGANIZAÇÃO 

Autores: 

Gislene Giórgia Tavares de Aguiar 
gislene.aguiar@yahoo.com.br 

Manuela Catarina Bispo 
manuelacat@live.com 

Thiago Fernando Martins Bandeira 
thiago.bandeira@gerdau.com.br 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

Atualmente, apesar de existir muitas formas de se obter informações e 
conhecimentos, nem sempre estamos nos comunicando. Existe grande 
diferença entre comunicação e informação. Numa empresa não é diferente, 
pois muitas informações são produzidas e causam impacto na vida dos 
funcionários, mas nem sempre geram mudanças de atitudes, ou ainda, causam 
confusão porque não foram divulgadas da forma adequada. Outras 
informações sequer chegam aos verdadeiros destinatários porque um gestor 
não identificou a essência comunicativa de determinado fato. Dessa maneira, a 
presente pesquisa objetiva demonstrar a importância da comunicação interna 
dentro das organizações. A metodologia da pesquisa será através de coleta de 
informações de diversos autores do assunto, bem como em livros, estudo de 
casos e artigo. Assim, será possível demonstrar as várias maneiras de se 
comunicar nas organizações de maneira eficaz e com resultados positivos. 
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Palavras chave: Comunicação, Organizações, Informações. 

 

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA DENTRO DAS 

ORGANIZAÇÕES  

Autores: 

Gleice da Silva Faustino 
gleicesilvafau@gmail.com 

Larissa Mendes Silva Dutra 
dutralarissa3@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

A comunicação empresarial pode ser vista como ferramenta estratégica 
utilizada pelas entidades, e é de suma importância em tempos de crise. 
Devemos ressaltar a relação entre gestão e o público interno, pois os 
funcionários são aliados e quanto mais bem informados/inseridos estiverem, 
mais vão se sentir parte de determinada empresa. Neste sentido, a pesquisa 
tem o objetivo de evidenciar a importância da comunicação empresarial, 
apresentando suas características, potencialidades e aplicações. Através de 
pesquisa bibliográfica, intenciona-se evidenciar ações cabíveis para uma 
comunicação de qualidade, além de métodos possíveis para agregar valores 
na comunicação entre líderes e liderados. Conclui-se que uma má 
comunicação empresarial pode afetar negativamente, prejudicando, até 
mesmo, a produtividade da organização. 

Palavras chave: Comunicação Empresarial, Ferramentas de Gestão, Público 
Interno. 

 

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA PARA AS 

EMPRESAS  

Autores: 

Joyce Amanda Vieira 
joyceav@hotmail.com 

Rayane Sthefane de Faria Souza 
rasthefane@hotmail.com 
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Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

Com tantas transformações na sociedade, saber comunicar tornou-se algo 
fundamental para todos os indivíduos e empresas. Elaborar boas estratégias 
de comunicação faz com que os colaboradores tenham uma nova expectativa 
da empresa na qual trabalham. Neste sentido, a pesquisa tem o objetivo de 
debater ferramentas de comunicação interna e maneiras de deixa-la mais 
eficaz. Trata-se de pesquisa bibliográfica, em que se conclui: a implementação 
de uma comunicação interna eficaz permite a interação e integração de todo o 
universo corporativo. Entre seus objetivos estão: informar os funcionários sobre 
a empresa e ambiente de trabalho, valorizar a participação de todos os 
colaboradores no andamento dos negócios, além de facilitar o relacionamento 
interpessoal. 

Palavras chave: Comunicação Interna, Estratégias de Comunicação, Clima 
Organizacional. 

 

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL 

Autores: 

Denise Maria Pereira Tavares 
denisetavares58@hotmail.com 

Joice Valesca Maria da Silva 
joycevalesca@hotmail.com 

Silvano Santos da Rocha 
diretoria@silvanotransportes.com.br 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

Cada vez mais as organizações estão preocupadas com o bem-estar daqueles 
que a integram, tendo o fator humano como um grande diferencial, no que se 
refere à competitividade que existe no mercado. Logo, este estudo, de cunho 
bibliográfico, tem o objetivo de demonstrar a importância da gestão do clima 
organizacional, que conceitualmente é o gerenciamento dos aspectos positivos 
e negativos que impactam no Clima Organizacional, além de orientar os planos 
de ação para melhoria do clima e da produtividade da empresa. Contudo, 
conclui-se que o clima organizacional está diretamente ligado ao sucesso da 
organização, portanto cabe ao gestor dar a devida importância que ele merece, 
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levando-se em conta que colaboradores felizes são mais produtivos e 
inovadores e que nenhuma empresa atinge o sucesso se não tiver pessoas 
satisfeitas trabalhando para elas. 

Palavras chave: Clima Organizacional, Gestão de Pessoas, Público Interno. 

 

A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

PARA O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

Autores: 

Isabel Campos Coêlho 
isacoelhoc@yahoo.com.br 

Márcia Thaís de Oliveira Amorim 
m.thaisamorim1990@gmail.com 

Paloma Carolina Ferreira 
paloma-karolina@hotmail.com 

Carlos Eduardo Pereira 
cadupereira@gmail.com 

O presente trabalho objetiva analisar a importância da qualidade de vida no 
trabalho (QVT), seus modelos e dificuldades de implantação nas organizações. 
Um programa adequado de QVT busca a humanização em uma organização, 
proporcionando condições de desenvolvimento pessoal do indivíduo, bem 
como o seu bem-estar. Esse modelo de trabalho está se tornando elemento-
chave nas organizações bem-sucedidas e competitivas. Então, o grande 
desafio dos gestores é olhar as pessoas como seres humanos e não como 
recursos organizacionais. Para o desenvolvimento do trabalho fez-se uma 
revisão da bibliografia disponível em livros, periódicos e sites, possibilitando um 
melhor entendimento do tema em estudo. A QVT é um caminho sólido e com 
muitos horizontes para uma vida integrada e inovadora nas organizações. As 
propostas e ações de qualidade de vida no trabalho refletem, positivamente, na 
comunicação, na confiança entre as pessoas e na imagem da empresa para 
seus clientes e empregados. 

Palavras chave: Qualidade de vida no trabalho, Satisfação, Motivação. 
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A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NA TOMADA DE DECISÕES 

Autores: 

Guilherme Aparecido Dias 
guilhermedias1991@hotmail.com 

Matheus Maxwell Soares Tomaz 
matheusorigame94@hotmail.com 

Saionnara Samanta Baeta da Silva 
saionnarasamanta@hotmail.com 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

Na atual era da informação e com os avanços tecnológicos, possibilidades de 
armazenamento e processamento com rapidez estão cada vez mais acessíveis 
às empresas, governo e organizações. Neste sentido, esse estudo buscará 
responder a seguinte questão norteadora: qual a importância da tecnologia da 
informação (TI) na tomada de decisões empresariais A justificativa se dá pois 
existe a necessidade de integrar departamentos e sistemas para agilizar o fluxo 
correto informações e apoiar as decisões estratégicas. O objetivo principal é 
identificar vantagens e desvantagens do uso da TI dentro das empresas e 
destacar o papel do Administrador nesse contexto. Como metodologia optou-se 
pela pesquisa qualitativa. Como instrumentos de coleta de dados adotou-se a 
revisão da literatura. Para a análise de dados adotou-se a comparação dos 
achados. Como resultado pretende-se apresentar um resumo sobre as 
vantagens e as desvantagens do uso da TI como apoio para a tomada de 
decisões estratégicas. 

Palavras chave: Processo Decisório, Tecnologia da Informação, 
Administração. 

A IMPORTÂNCIA DO MARKETING ESPORTIVO  

Autores: 

Gabriela Marinho de Oliveira 
gabriela.marinho1@gmail.com 

Jefferson Felipe dos Reis Silva 
jeffersonfilipe@yahoo.com.br 

Patrick Arley Santiago Barbosa 
patrickarley16@live.com 
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Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

A emoção e a paixão estão ligadas ao esporte. E, qualquer ação voltada para 
atividades/modalidades/promoções no esporte, está ligada a comunicação 
utilizada para o Marketing Esportivo. Com a finalidade de impactar os 
torcedores, e valorizar a marca, o Marketing Esportivo tem como diferencial 
atingir seus consumidores no momento de lazer, despertando euforia, 
adrenalina, emoção e paixão. Assim, o objetivo da pesquisa é mostrar como os 
clubes brasileiros exploram a paixão dos torcedores para criar grandes 
espetáculos, crescer o número de renda do público, e nas vendas de 
acessórios do clube. A metodologia será realizada por meio de coleta de 
dados, em um estudo de caso, no Cruzeiro Esporte Club. Assim, pretende-se 
mostrar como o clube conseguiu levar cada vez mais torcedores ao estádio, 
possuir uma torcida apaixonada e despertar cada vez mais a paixão pelo clube, 
atraindo mais sócios, e aumentando sua renda com o público presente. 

Palavras chave: Marketing, Esportivo, Club, Cruzeiro. 

 

A IMPORTÂNCIA DO RELÓGIO DE PONTO NA RELAÇÃO 

ENTRE EMPRESA E EMPREGADO 

Autores: 

Lorrany Stéfani Pereira Pedro 
lorranyspp@bol.com.br 

Marilene Aparecida Costa 
marycosta27@live.com 

Poliane Ingrid Pinto 
polianeingrid@gmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

Recentemente a regulação do horário de trabalho sofreu uma alteração. Foi 
lançado no mercado de trabalho o ponto eletrônico. Tal fato é explorado na 
portaria 1511 do ministério do trabalho e segundo especialistas é um 
mecanismo eficaz para controle da jornada funcionário/ empresa. Tal medida 
motiva a execução desse trabalho. O objetivo deste trabalho é afirmar a 
importância das marcações de ponto na relação entre empregador e 
empregado. Para tal, utilizamos uma bibliografia referente ao tema juntamente 
com a legislação trabalhista vigente atualmente. A pesquisa efetuada mostra 
que o ponto eletrônico tem realmente eficiência no controle presencial na 
esfera empresarial devido à redução de faltas no trabalho, ocasionados em 
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função do maior controle provocado pelo sistema do relógio de ponto e em 
conjunto nos mostrou as fontes analisadas. 

Palavras chave: Ponto, Marcações, Relógio de Ponto. 

 

A IMPORTÂNCIA DOS APLICATIVOS COMO ESTRATÉGIA NO 

MERCADO GLOBAL 

Autores: 

Denise Coelho Rosa 
denisinha15@hotmail.com 

Lorena Dandara Vieira de Souza 
l.dandara@hotmail.com 

Rodrigo Marcelino Cesario 
rodrigo-nenem@live.com 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

A adoção dos aplicativos como estratégia de mercado ainda dá seus primeiros 
passos. Mas as empresas que apostaram no recurso já conseguem enxergar 
bons resultados, um exemplo foi a empresa Mcdonalds que já tem um 
aplicativo que mostra a tecnologia a favor do cliente sendo uma forma 
estratégica de atrair cada vez mais o público. Assim, o objetivo da pesquisa é 
mostrar a importância do uso dos aplicativos como estratégias de mercado. A 
metodologia utilizada foi publicações sobre o assunto, em artigo, teses e 
estudo de caso da empresa Mc Donald. Os resultados mostraram que o uso de 
aplicativos pelas empresas têm efeitos positivos, pois, podem estrategicamente 
usar como um canal de relacionamento entre clientes externos e plataformas 
para geração de novos negócios. Isso mostra que os aplicativos vêm trazendo 
ganhos para o mercado global.  

Palavras chave: Aplicativos, Estratégia, Mercado. 

 

A IMPORTÂNCIA DOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO PARA AS EMPRESAS 

Autores: 
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Francielly Aylana Dias Santos 
Franciellya.d.santos@hotmail.com 

Rafaela de Oliveira Alves 
rafaelaalves_12@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

Atualmente, disputar uma vaga no mercado de trabalho não exige dos 
candidatos apenas um bom currículo. Para quem quer alcançar o sucesso 
profissional, além da qualificação técnica, são necessárias competências 
capazes de fazer frente às demandas das empresas, em um mercado 
altamente competitivo, no qual se exige boa comunicação e habilidades 
diversificadas. No presente trabalho, pretende-se traçar um panorama do que 
ocorre em situações de recrutamento e seleção de candidatos a postos de 
trabalho nas empresas. Para isso, será exposta a importância do processo de 
recrutamento e seleção, e as diferentes formas de procedimentos, as quais, 
através de uma boa administração de recursos humanos, auxiliam na escolha 
de bons profissionais. A pesquisa tem teor bibliográfico e será realizada com 
base em obras e artigos científicos que abordem a importância dos processos 
de seleção e recrutamento. 

Palavras chave: Recrutamento e Seleção, Recursos Humanos, Empresas, 
Administração. 

A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NA MOTIVAÇÃO DA EQUIPE 

Autores: 

Vinicius Roger Duarte Barbosa 
v.roger_341@hotmail.com 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

As organizações vêm passando por momentos de grandes mudanças no 
mercado, diante disso as empresas que há algum tempo já vem observando os 
processos que ocorrem entre as pessoas e seu ambiente interno identificaram 
que essas relações influenciam a forma com que as pessoas trabalham. O 
objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão bibliográfica com intuito de 
demonstrar como a liderança pode influenciar na motivação da equipe, 
relacionar os conceitos e características da liderança e motivação afim de 
encontrar possíveis formas do líder trabalhar com sua equipe para atingir os 
resultados organizacionais nesse cenário atual de grandes mudanças. No 
mundo dinâmico de hoje as empresas precisam de uma liderança forte para 
conquistar o nível ótimo de eficácia, que esses líderes sejam capazes de 
influenciar os liderados a realizar as metas da organização. 
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Palavras chave: Liderança, Motivação, Equipe. 

 

A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

Autores: 

Ana Carolina Silva Miranda 
acmiranda224@gmail.com 

Ana Caroline Rodrigues Gomes 
anacrg2808@gmail.com 

Joice de Freitas Domingos 
joicedfd@hotmail.com 

Ariane Fernandes da Conceição 
arianedaconceicao@gmail.com 

Na sociedade atual a participação da mulher está cada vez mais forte no 
mercado de trabalho, causando alterações nos núcleos familiares que vão além 
da independência e a valorização social. Diante deste cenário, observa-se que 
novas oportunidades de mercado se abrem para mulheres que passam a atuar 
em diversas profissões, inclusive aquelas eminentemente masculinizadas. 
Portanto, o objetivo do trabalho é analisar a participação das mulheres no 
mercado de trabalho, demonstrando como tem se dado essa inserção. A 
metodologia utilizada é de pesquisa bibliográfica, com estudos de dados 
secundários e informações coletadas da internet. Aos poucos as mulheres 
foram conquistando seu espaço, ganhando significativamente lugar nos mais 
diversos ramos de trabalho, sendo protagonistas no forjamento de uma nova 
consciência social que impulsione o estabelecimento de simetria nas relações 
de gênero, reafirmando os valores femininos e acentuando a capacidade de 
trabalho da mulher. 

Palavras chave: Mulher, Mercado de Trabalho, Relações de Gênero. 

 

A SÍNDROME DE BURNOUT E SEUS EFEITOS NO CENÁRIO 

ORGANIZACIONAL 

Autores: 

Christian Pablo Cunha Peixoto 
ChristianPablo.1996@hotmail.com 
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Diego Antônio Mendes Pereira 
diegoamnds96@outlook.com 

Gleiciane Aparecida da Rocha Silva 
gleeice.s@gmail.com 

Israel Eduardo da Cunha Vargas 
israel.cunha@fasar.com.br 

Na contemporaneidade, conhecemos a Síndrome de Burnout como uma 
expressão utilizada para designar aquilo que deixou de funcionar por exaustão 
de energia. Nesse sentido, percebemos que essa Síndrome afeta boa parte 
dos profissionais em virtude muitas vezes de uma demanda de trabalho, 
sobrecarga, fontes de tensão, até mesmo uma autoavaliação de forma negativa 
e fatores externos, levando-os a ter diversos sintomas, como, por exemplo, 
psicológicos e físicos. Dentro desse contexto, o presente trabalho tem por 
finalidade avaliar os principais agentes causadores dessa exaustão física e 
emocional na vida de profissionais do setor administrativo, o que, de certa 
forma, afeta o desempenho desses profissionais, bem como diminui os níveis 
de satisfação. Assim, este estudo contribuirá indubitavelmente no ambiente 
organizacional por propor uma reflexão acerca das causas e dos efeitos da 
Síndrome de Burnout. Para tanto, é importante salientar que a realização desta 
pesquisa é de cunho bibliográfico. 

Palavras chave: Burnout, Organização, Exaustão. 

 

A UTILIZAÇÃO DO CICLO PDCA NO CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL 

Autores: 

Amanda Catarina Teixeira 
amandakattarinalin@gmail.com 

Graciela das Dores Mendes 
gracielamd1@hotmail.com 

Thais Stela da Silveira 
thatapiranga09@gmail.com 

Ariane Fernandes da Conceição 
arianedaconceicao@gmail.com 

O ciclo PDCA é basicamente constituído por 4 etapas sendo elas 
Planejamento, Execução, Verificação e Ação. Ele está atualmente inserido em 
grande parte das organizações do mundo inteiro pois sua finalidade está no 



XI Simpósio de Iniciação Científica – 12, 13, 14 e 15 de setembro de 2017 / 
FASAR  

355 

controle e melhoria contínua de processos, tomada de decisões e solução de 
problemas através da aplicação de métodos responsáveis pela garantia da 
qualidade empresarial. Dessa forma, o objetivo do trabalho é analisar a 
utilização do ciclo PDCA, bem como sua necessidade no contexto 
organizacional. Como procedimento metodológico, será realizada uma 
pesquisa bibliográfica com base na literatura disponível sobre a temática. 
Verifica-se que o planejamento estratégico e a interligação entre as etapas 
cíclicas anteriormente citadas contribuem para o alcance de metas. Sendo 
assim observa-se que o uso do ciclo PDCA é imprescindível para o bom 
desempenho de uma organização. 

Palavras chave: Planejamento, Execução, Verificação e Ação. 

 

A UTILIZAÇÃO DO FACEBOOK COMO FERRAMENTA DE 

MARKETING: ANÁLISE DO BOTICÁRIO  

Autores: 

Aurilene Marilane da Silva 
aurilenemarilane@gmail.com 

Lais Raira Nogueira Assis 
laisassis@live.com 

Wamylla Monalisa Silva Fonseca 
myllafonseca29@outlook.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

As redes sociais deixaram de ser um ambiente online de comunicação entre 
familiares e amigos e transformaram-se, também, em um meio de interação 
entre empresas e clientes. O Facebook é um canal, no qual os usuários podem 
buscar informações, debater ideias e até mesmo comprar produtos. O seu 
diferencial é a facilidade de personificação da comunicação, gerando um 
diálogo aberto e objetivo com os clientes. O objetivo geral deste trabalho é 
compreender os métodos de comunicação do Boticário no Facebook, 
observando as formas de interação geradas a partir de suas publicações. Para 
isso, a pesquisa incluirá levantamento bibliográfico, com pesquisa em obras, 
artigos e sites, a respeito do conceito de Marketing, Facebook e suas 
características, além do estudo de caso, envolvendo o Boticário. Como 
resultado, espera-se reforçar a importância das redes sociais como 
ferramentas de marketing, demonstrando a potencialidade do Facebook, 
através de sua utilização por uma empresa de destaque no mercado. 

Palavras chave: Marketing Empresarial, Redes Sociais, Facebook. 
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ANÁLISE DE CUSTOS E PRAZOS DE UMA OBRA EXECUTADA 

NOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO 

Autores: 

Diogo Mattos Pechim 
diogopechim@hotmail.com 

Haecha Paula Oliveira Miranda 
haecha.oliveira@hotmail.com 

José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 

As obras civis representam o desenvolvimento de uma determinada região em 
relação às necessidades de infraestrutura da sociedade. Neste contexto, este 
estudo objetivou verificar quais as diferenças e semelhanças entre os custos e 
os prazos de uma mesma obra executada nos setores público e privado na 
cidade de Ouro Branco – MG. Como metodologia utilizou-se de estrutura 
descritiva e análise documental. Ficou evidenciado que os custos e os prazos 
de uma obra sofreram diversas alterações, conforme a gestão aplicada. Sendo, 
de grande relevância que os gestores públicos acompanhem o contrato da 
obra, avaliando a execução, inclusive a necessidade de termos aditivos. 
Situações que influenciam diretamente nos custos e prazos aplicáveis. Desse 
modo, reforça a necessidade de melhoria da gestão de obra pública, 
principalmente, no que se refere aos termos aditivos, a fim de uma maior 
eficiência. 

Palavras chave: Obras Públicas, Administração Pública, Licitação, Custo. 

ANALISE DOS PONTOS CRÍTICOS EM PROCESSOS DE 

GESTÃO DE ESTOQUE E ARMAZENAGEM: ESTUDO DE CASO 

EM UMA EMPRESA DO RAMO FARMACÊUTICO 

Autores: 

Fabiano Alves Fagundes 
fabiano07mg@gmail.com 

Jaqueline Aparecida Marcelino 
jaquemarcelino17@gmail.com 

Raiane Rodrigues Nascimento 
raianenascimento63@yahoo.com.br 
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Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

Processos logísticos são imprescindíveis para a organização e faturamento em 
empresas. Neste sentido, esse estudo procura responder a seguinte questão 
norteadora: Quais os pontos críticos em processos de gestão de estoques e 
armazenagem em uma empresa do ramo farmacêutico? A justificativa se dá 
pois as organizações deixaram de considerar a Logística apenas como a 
atividade de transporte, mas como parte da administração. Além disso é 
relevante a reflexão sobre a utilização de sistemas computacionais como apoio 
à logística. O objetivo principal é identificar pontos críticos em processos de 
gestão de estoques e armazenagem. Como metodologia optou-se pela 
pesquisa qualitativa. Como instrumentos de coleta de dados adotou-se a 
pesquisa bibliográfica e a entrevista semiestruturada. Para a análise de dados 
adotou-se a comparação dos achados. Como resultado pretende-se apresentar 
orientações para diminuir pontos críticos em processos de gestão de estoque e 
armazenagem em uma farmácia. 

Palavras chave: Logística, Gestão de Estoque, Armazenagem. 

 

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS O RAIO X DE UMA 

EMPRESA 

Autores: 

Bárbara Caroline Andrade 
barbaracarol08@hotmail.com 

Isabelle Francyne da Silva 
isabellefrancyne@hotmail.com 

Israel Eduardo da Cunha Vargas 
israel.cunha@fasar.com.br 

Por muitas vezes é comum verificarmos a abertura de uma micro ou pequena 
empresa e num curto período constata-se seu insucesso levando a mesma 
muitas vezes ao fechamento de forma precoce. Fato este devido à falta de 
planejamento e acompanhamento. Diante de tais casos que são previsíveis 
mediante a uma boa análise e gestão por meio de demonstrações contábeis 
que possibilitam uma tomada de decisão iremos implantar em Micro e 
Pequenas empresas o sistema que consiste em transportar seus atos e fatos 
em Demonstrações, afim de que o Empresário tenha a situação econômica e 
financeira da Empresa em suas mãos para uma tomada de decisão mais 
assertiva com a finalidade de melhorar seus resultados. Serão utilizados dados 
estatísticos do SEBRAE, entrevistas com empresários da região afim de 
implantar a cultura das demonstrações contábeis em empresas deste porte. 
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Palavras chave: Planejamento, Análise, Decisão, Resultados. 

 

AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING A PARTIR DAS RSD 

Autores: 

Diego Henrique Batista Cruz 
morfeucruz@gmail.com 

Leonardo Henrique Machado 
leo_henriquemachado@hotmail.com 

Raissa Silva de Assis 
financeiroteco@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

O presente trabalho trata de assuntos relacionados ao marketing digital na 
estrutura atual de mercado entre as redes sociais digitais (RSD). O marketing 
tradicional muitas vezes não permite que os consumidores se comuniquem 
facilmente com as empresas, de maneira rápida e direta. Daí a importância do 
marketing digital, que possibilita a comunicação entre empresas e 
consumidores de forma fácil e muitas vezes em tempo real. Com base no 
constante crescimento que as RSD vêm desempenhando na 
contemporaneidade , pretende-se analisar essa importante ferramenta de 
comunicação, com o propósito de apresentar suas potencialidades e as 
maneiras como as redes sociais digitais podem ser utilizadas, no âmbito 
estratégico de marketing das organizações. A pesquisa tem cunho bibliográfico 
e espera-se concluir que as RSD são ferramentas imprescindíveis na 
atualidade, refletindo, inclusive, o s hábitos consumistas da sociedade atual. 

Palavras chave: Comunicação Empresarial, Marketing, Redes Sociais Digitais. 

 

AS EXPRESSÕES CORPORAIS E A INFLUÊNCIA QUE ELAS 

CAUSAM NO MERCADO DE TRABALHO 

Autores: 

Paulo César da Silva Cardoso 
pcsc-silva@hotmail.com 
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Rafael Alves de Oliveira da Cunha 
rafael21cunha@gmail.com 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

Os movimentos corporais normalmente tendem a ser interpretados e são um 
componente crítico. O receptor sempre será impactado seja num nível 
consciente ou inconsciente. As estratégias cujo objetivo são orientar a 
ascensão ou estabilidade de imagem profissional utilizando técnicas 
adequadas, atuais e assertivas se dão ao Marketing pessoal e a linguagem 
corporal. O conhecimento da linguagem corporal acarreta uma reformulação 
das novas proposições na percepção do perfil pessoal profissional. Este estudo 
busca refletir sobre tal importância, apresentando as cinco ferramentas de 
Kotler em beneficio as carreiras e as vivencias pessoais dos indivíduos. O 
trabalho tem por objetivo analisar as expressões pessoais, sentimentos e 
transmissões de mensagens cujos significados sofrem interferência pelo 
contexto e a influência que elas causam no mercado de trabalho, agregando 
valor as ferramentas do marketing pessoal e promovendo a qualidade no 
processo de comunicação. 

Palavras chave: Marketing Pessoal, Linguagem Corporal, Mercado de 
trabalho, Estratégia de mercado. 

 

AS METAS ORGANIZACIONAIS E A ADMINISTRAÇÃO POR 

OBJETIVO 

Autores: 

Dayane Bárbara de Castro 
dayane.castro15@gmail.com 

Maitê Soledade Souza 
souza_te@hotmail.com 

Rodrigo Leonardo de Vasconcellos 
rlvconsulte@gmail.com 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

Administração por Objetivo (APO) é um método no qual as metas são definidas 
em conjunto pelo gerente e seus subordinados, as responsabilidades são 
especificadas em função dos resultados esperados bem como os indicadores 
ou padrões de desempenho sob os quais ambos serão avaliados. Neste 
sentido, esse estudo buscará responder a seguinte questão norteadora: quais 
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as vantagens e as desvantagens da APO para alcançar metas 
organizacionais? A justificativa se dá pois existe uma relação entre o uso da 
APO e a definição de estratégias; bem como com a construção de indicadores. 
O objetivo principal é identificar vantagens e desvantagens sobre o uso da APO 
e refletir sobre o papel do Administrador nesse contexto. Como metodologia 
optou-se pela pesquisa qualitativa. Como instrumentos de coleta de dados 
adotou-se a revisão da literatura. Para a análise de dados adotou-se a 
comparação dos achados. Como resultado pretende-se apresentar um resumo 
crítico sobre as vantagens e as desvantagens da APO. 

Palavras chave: Administração por Objetivo, Metas Organizacionais, 
Indicadores. 

 

AS REDES SOCIAIS NO CONTATO COM O CLIENTE 

Autores: 

Rebecka Neres Guimarães Pignataro 
oieumechamorebecka@hotmail.com 

Thais Mayra de Almeida Araújo 
thaismayra15@hotmail.com 

Ariane Fernandes da Conceicao 
arianedaconceicao@gmail.com 

As redes sociais se tornaram uma ferramenta de comunicação imprescindível 
na composição de uma empresa, e isso envolve grandes benefícios como a 
facilitação de comunicação, agilidade e praticidade; e é por esse motivo que é 
cada vez maior o número de empresas que buscam-na para a divulgação dos 
seus produtos e serviços. Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo discutir a 
utilização das redes sociais no relacionamento com o cliente. Será realizada 
uma pesquisa através de entrevista com questionário semiestruturado com 
clientes de um estúdio fotográfico a fim de mostrar como as redes sociais 
podem contribuir para o crescimento do empreendimento. Ao longo das últimas 
décadas, a tecnologias de informações e comunicação (TIC) tem se tornado 
parte integrante da sociedade, mudando o aspecto como interagimos uns com 
os outros e a organização dos ambientes de trabalho, sendo uma ferramenta 
rápida e eficaz e sua utilização tem crescido rapidamente. 

Palavras chave: Redes Sociais, Fotografia, Marketing Digital, TIC. 
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ATENDIMENTO E FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES NA FARMÁCIA 

Autores: 

Ana Luisa Costa Silva 
analuisa.costasilva@yahoo.com 

Isabela Rodrigues Dutra Gomes 
Isaahdutra18@gmail.com 

Núbia Nândria Gonçalves Pacheco 
nubianandria@gmail.com 

Ariane Fernandes da Conceição 
arianedaconceicao@gmail.com 

O ramo de farmácia e drogarias vem crescendo e para se diferenciar no 
mercado, é necessário um atendimento ao cliente diferenciado para 
manter o negócio em um mercado onde a concorrência está cada vez mais 
acirrada. Para tanto, o objetivo do trabalho é compreender o que leva o 
cliente a retornar ao estabelecimento e se tornar um cliente fiel. Isso se 
justifica pois um atendimento diferenciado pode influenciar diretamente 
na decisão do cliente em retornar ou não ao estabelecimento. Para isso 
será realizado utilização de pesquisa bibliográfica e entrevistas com 
questionário semiestruturado com os clientes de uma farmácia. Um 
atendimento diferenciado, buscando passar ao cliente segurança 
confiança e um tratamento mais humanitário, além do diferencial do 
preço, diversas promoções e estar ligado nos concorrentes são fatores que 
tendem a influenciar e cativar os clientes, fazendo com que esses 
busquem sempre o estabelecimento pois “um cliente satisfeito trará 
sempre um outro”. 

Palavras chave: Atendimento, Clientes, Farmácia. 

 

ATUAÇÃO DAS EMPRESAS E CONSUMIDORES NA 

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Autores: 

Glauce Carolina Xavier Guerra 
galcarolina@yahoo.com.br 
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Mariane Cristina da Rocha Alves 
mariane.cr.alves@gmail.com 

Rafael Gomes Gonzaga 
fael.gonzaga@gmail.com 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

A preocupação com o meio ambiente é a pedra-fundamental da discussão nos 
dias atuais, principalmente com a prática dos processos produtivos e a gestão 
responsável dos recursos naturais. Com diversos exemplos em todo o mundo é 
possível afirmar que a evolução dos processos da iniciativa privada em relação 
à preservação de recursos naturais gera resultados mais favoráveis não 
somente para a sociedade e para as gerações futuras, mas para as próprias 
organizações, inclusive com ganhos financeiros. Assim, o objetivo da pesquisa 
é realizar uma análise nas empresas e consumidores, no município de 
Conselheiro Lafaiete e entorno, sobre o conhecimento das questões 
ambientais. A Metodologia utilizada será coleta de dados nas grandes 
empresas e consumidores da região, por meio de entrevista e questionário. 
Espera-se que os resultados encontrados possam demonstrar que as questões 
ambientais e a preservação do meio ambiente estão presentes na preocupação 
das organizações e da sociedade. 

Palavras chave: Meio ambiente, Empresas, Sociedade, Conhecimento. 

 

COMO A COMUNICAÇÃO AFETA DIRETAMENTE NO 

DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA E DE SEUS 

COLABORADORES? 

Autores: 

Fernanda Ingrid Silva 
fehingrid@gmail.com 

Karla Thayrine de Carvalho Canuto 
karlathayrine@yahoo.com.br 

Michelle dos Santos Andrade 
michelle.10andrade@hotmail.com 

Ariane Fernandes da Conceição 
arianedaconceicao@gmail.com 

A comunicação empresarial é a maneira com que a empresa se comunica. 
Seja com o público interno, externo, fornecedores e com a as comunidades a 
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volta. O maior desafio da comunicação empresarial é acontecer de maneira 
diferente, em tempos diferentes e com cada público de forma distinta. Este 
estudo tem como objetivo mostrar a importância de uma boa comunicação, as 
ferramentas necessárias e como a comunicação impacta diretamente nos 
resultados das organizações. Isso se justifica por não é possível um 
administrador que não conheça as ferramentas disponíveis e 70% dos 
problemas da empresa são causados pela má comunicação. Como 
metodologia, será realizada uma pesquisa bibliográfica apresentando as 
diversas formas de comunicação organizacional que podem ser utilizadas nas 
empresas. É notório, e deve-se ressaltar, que uma empresa que possui uma 
comunicação empresarial efetiva, é capaz de conseguir os melhores 
resultados. E claro, alcançar os objetivos e metas traçadas. 

Palavras chave: Comunicação, Organização, Comunicação organizacional. 

 

COMPARATIVO DAS OSCILAÇÕES DOS PREÇOS DAS AÇÕES 

COM AS VARIAÇÕES DOS INDICADORES ECONÔMICO-

FINANCEIROS NO PERÍODO DE 2012 A 2016, NAS EMPRESAS: 

ITAÚ UNIBANCO, PETROBRAS E VALE 

Autores: 

Ivo Guilherme Vieira 
ivogvieira@gmail.com 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

Cada vez mais o mercado de capitais começa a se tornar mais popular, apesar 
de que no Brasil ainda é pouco o fluxo de investimento da população em 
relação ao resto do mundo. A motivação deste trabalho é estudar a variação do 
preço destas ações e os mecanismos de avaliação para estas empresas de 
forma que possibilite o entendimento entre a relação da variação do preço das 
ações e determinados indicadores financeiros, logo este estudo auxilia na 
tomada de decisão para aqueles que têm o interesse de investir em ações. O 
objetivo é verificar se há relação entre os indicadores econômico-financeiros e 
a variação do preço das ações, fazendo uma análise nas empresas: Itaú 
Unibanco, Petrobras e Vale no período de 2012 a 2016. A metodologia será 
feita através dos indicadores que serão utilizados, assim como os conjuntos de 
dados a que serão utilizados. A pesquisa conseguiu demonstrar que há relação 
entre indicadores econômico-financeiros e a variação dos preços das ações 
nas empresas estudadas. 

Palavras chave: Mercado de Ações, Indicadores econômico-financeiros, 
Bovespa. 
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COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

Autores: 

Bethania Fernandes Nunes 
bethaniafnunes@gmail.com 

Celso de Andrade Coêlho Júnior 
djcelsojunior@yahoo.com.br 

Maria Berenice Baêta Silva 
mariaberenice.1972@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

Sabendo-se da necessidade da comunicação para o bom funcionamento das 
empresas e ou organizações, surge uma pergunta: E na Administração Pública, 
como se dá a aplicabilidade desta tão importante ferramenta de trabalho? 
Diante desta questão, o presente trabalho objetiva, através de estudos 
bibliográficos, apontar a importância da comunicação e de seus processos na 
Administração Pública. A pesquisa contará, ainda, com um estudo de caso, 
utilizando a observação participante, em relação à comunicação desenvolvida 
na Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete. Através do acompanhamento 
de atividades, pretende-se demonstrar a forma como a comunicação se 
desenvolve no âmbito do governo municipal, analisando-se os fluxos e as 
ações cotidianas, que demonstram o quanto a comunicação é fundamental 
para o bom andamento dos serviços públicos. 

Palavras chave: Comunicação, Administração Pública, Prefeitura Municipal. 

 

CONTABILIDADE DE CUSTOS APLICADA À DECISÃO SOBRE 

TERCEIRIZAÇÃO DE FROTA 

Autores: 

Maria Clara de Almeida Braga Silva 
mariaclaraax3@hotmail.com 

Raphael Araújo da Silva 
raphaelcupric@yahoo.com.br 

Israel Eduardo da Cunha Vargas 
israel.cunha@fasar.com.br 
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Vivemos em uma era onde o mercado comercial torna-se cada vez mais 
competitivo, onde apenas negociar bem as compras e as vendas não tem sido 
suficiente para diversas empresas no que tange a permanência no mercado e 
melhores resultados. Entretanto, a contabilidade de custos trás o conceito que 
as empresas precisam conhecer seus gastos, pois isso permite a identificação 
de diversos pontos essenciais dentro da organização, como custos e despesas. 
Tendo em vista a pertinência da Contabilidade de Custos como diferencial 
comercial e, sendo fundamental para a vida saudável de qualquer empresa, 
visamos verificar a viabilidade para uma empresa de grande porte, no sistema 
tributário de Lucro Real, em utilizar frota própria no lugar de frota locada, 
objetivando maximizar seus resultados. Serão utilizados todos os gastos 
relativos à frota locada com base em lançamentos contábeis em determinado 
período visando um estudo de viabilidade pela manutenção da locação ou 
investimento em frota própria. 

Palavras chave: Contabilidade de Custos, Viabilidade, Resultados. 

 

DESEMPENHO LINGUÍSTICO NO CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL 

Autores: 

Adriano Luiz Murta Meireles 
meirelesadriano1@gmail.com 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

É de grande relevância que o administrador domine a variedade padrão da 
língua portuguesa, reconheça e respeite suas variações, pois vai lidar com 
vários tipos de pessoas, seja dentro ou fora da organização. O Brasil é 
fortemente marcado por uma heterogeneidade linguística, daí a necessidade 
de se tornar poliglota dentro da sua própria língua, isto é, conseguir comunicar-
se adequadamente em qualquer situação (BECHARA, 2002). Nesse sentido, o 
trabalho visa mostrar e divulgar como e qual a melhor maneira de comunicar-se 
apropriadamente nas diversas ocasiões. Para a pesquisa realizaremos 
entrevistas, questionários em empresas de Conselheiro Lafaiete-MG, e análise 
de cunho bibliográfico. Dessa forma, contribuir indubitavelmente no 
aperfeiçoamento da comunicação do profissional da Administração a fim de 
proporcionar continuamente o êxito no contexto organizacional. 

Palavras chave: Administrador, Desempenho Linguístico, Variações, 
Organização. 
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DIAGNÓSTICO DA UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE 
GESTÃO DE TECNOLOGIA NAS PEQUENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS 

Autores: 

Adriana de Paula Barbosa 
adriana100pre16@hotmail.com 

Fernanda Carla Drumond Pereira 
fernanda-8866@hotmail.com 

Juliano de Freitas Costa Sacramento 
jcosta1349@gmail.com 

José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

A competitividade das organizações está ligada à forma como as empresas 
trabalham com tecnologia e a inovação. Este estudo trará à tona o inventário 
de Ferramentas de Gestão de Tecnologia disponíveis e recomendadas por 
organizações internacionais, além de suas características e aplicabilidade às 
pequenas e médias empresas. Como objetivo geral, este estudo visa contribuir 
para um maior entendimento das práticas gerenciais nas Pequenas e Médias 
Empresas da região do Alto Paraopeba em relação à ferramentas tecnológicas 
de gestão. A pesquisa terá cunho descritivo. Neste estudo será utilizado o 
método de abordagem. Como método de coleta de dados será elaborado um 
formulário para ser distribuído aos gestores, sendo a pesquisa de teor 
qualitativo. Como método de análise dos dados auferidos, será utilizada a 
abordagem qualitativa de análise de dados. A pesquisa busca identificar nas 
empresas que serão pesquisadas, a necessidade de utilização de ferramentas 
tecnológicas para melhoria da qualidade. 

Palavras chave: Ferramentas, Qualidade, Gestão, Empresas. 

 

DIREITO TRABALHISTA 

Autores: 

Fabiano Felipe Abdalla 
abdal114@hotmail.com 
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Lorran Marks Pio Rosa 
lorranmarks@hotmail.com 

Moisés Juliano da Rocha Pedro 
m.juliano.rp@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

 
 
Direito do trabalho é o conjunto de normas jurídicas que regem as relações 
entre empregados e empregadores, são os direitos resultantes da condição 
jurídica dos trabalhadores. Estas normas, no Brasil, estão regidas pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O objetivo do presente trabalho é 
discorrer sobre esse conjunto de normas, que, atualmente, tem algumas de 
suas determinações colocadas em xeque. A pesquisa bibliográfica pretende 
ressaltar que, graças ao Direito do trabalho, cidadãos obtiveram melhores 
condições de trabalho e emprego. Conclui-se, ainda, que Direito do trabalho 
não é apenas o conjunto de leis, mas de normas jurídicas, entre as quais os 
contratos coletivos, e não regula apenas as relações entre empregados e 
empregadores em um contrato de trabalho; vai desde a sua preparação, com a 
aprendizagem, até as consequências complementares, como, por exemplo, a 
organização profissional. 

Palavras chave: Direito do trabalho, Normas jurídicas, Relações de trabalho. 

 

DISCRIMINAÇÃO SEXUAL NO MERCADO DE TRABALHO 

Autores: 

Diogo Ferreira Queiroga Alves 
diogofqa@gmail.com 

Isabel Pereira do Carmo 
isabeldocarmo09@gmail.com 

Pâmela Araújo Pereira 
pamelaraujopr@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 
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A inserção de um profissional no mercado de trabalho tem se tornado bastante 
difícil devido às múltiplas exigências dos empregadores. Contudo, identifica-se 
que, mesmo quando o candidato à vaga preenche tais requisitos, ele pode ser 
desclassificado por sua orientação sexual. Os membros da comunidade LGBTs 
(Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais) sofrem preconceito e, 
por esta razão existe, no Ministério do Trabalho, a Comissão Tripartite de 
Igualdade de Oportunidades e Tratamento de Gênero e de Raça no Trabalho, 
que busca discutir propostas de igualdade de oportunidades e, em 2015, foi 
apresentado um projeto de lei que visa protege-los no trabalho. A proposta é 
discutir e analisar, com auxílio bibliográfico, este cenário, utilizando dados de 
pesquisas. Com este trabalho espera-se reforçar a importância da 
conscientização dos futuros gestores de Recursos Humanos de que, 
independentemente de sua orientação sexual, uma pessoa pode desenvolver 
seu trabalho dignamente. 

Palavras chave: Recursos Humanos, Lgbts, Discriminação. 

 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

Autores: 

Polyana dos Santos Campos 
polyanacaampos@hotmail.com 

Ramires Carlos dos Santos Reis 
ramirescarlos08@hotmail.com 

Ronaldo Saulo Maciel Brandão 
ronaldo-maciel94@hotmail.com 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

O empreendedorismo social transforma grandes iniciativas, revolucionam 
ideias, procurando melhorar a qualidade de vida de pessoas que vivem em 
uma comunidade através da resolução de algum problema social. Para ser um 
empreendedor social é necessário, ter uma ideia inovadora, ser uma ideia 
autossustentável, envolver várias pessoas e segmentos da sociedade, sem 
pegar atalhos e servindo de exemplo para gerações futuras provocando 
impacto social. O objetivo deste trabalho é mostrar que um empresário pode 
fazer um investimento para ter lucro e ao mesmo tempo ajudar a melhorar a 
qualidade de vida da sociedade envolvida, como por exemplo, na área de 
sustentabilidade. As ações de sustentabilidade garantem a médio e em longo 
prazo um planeta em boas condições, garantindo uma boa qualidade de vida 
para as futuras gerações. 
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Palavras chave: Palavras chaves: Empreendedorismo, sustentabilidade, 
problema social. 

EMPRESAS COM AS MELHORES PRÁTICAS DE 

SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA. 

Autores: 

Fernando Correia de Moraes 
fernando.morais61@hotmail.com.br 

Rubens Dias Meireles 
Rubinho_m_eireles@hotmail.com 

Weverthon Maxwell Jeronimo Neiva 
weto.max@hotmail.com 

Renata Giacomin Menezes 
renatinhagiacomin@gmail.com 

Sustentabilidade corporativa é a adoção de práticas ambientais, sociais e 
econômicas de forma integrada, para atender às necessidades do presente, 
sem comprometer as gerações futuras. E como forma de divulgar a 
sustentabilidade corporativa, a Revista Corporate Knights produz rankings e 
relatórios com base no desempenho de sustentabilidade corporativa. Contudo, 
a partir dos dados divulgados na lista The Global 100 referente ao período de 
2016, este trabalho tem como objetivo apresentar as empresas brasileiras e 
suas práticas e sustentabilidade corporativa, caracterizando assim, uma 
pesquisa descritiva. Os resultados apontaram a Natura e o Banco do Brasil 
integrantes dessa lista em 2016. Justifica-se a escolha do tema devido a 
sociedade está optando por empresas que preservam o meio ambiente e que 
adotam, não só medidas compensatórias para minimizar os seus impactos 
ambientais e sociais, mas que realmente demonstram os compromissos 
assumidos em relação aos riscos de seus negócios. 

Palavras chave: Empresas Brasileiras, Sustentabilidade, Desempenho. 

 

ENDOMARKETING EMPRESARIAL  

Autores: 

Matheus Bonato Gonçalves de Carvalho 
tecomatheus_20@hotmail.com 
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Natasha Domingos Carrato 
natasha.magnesita@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

O estudo parte do princípio de que o Endomarketing é fundamental nas 
organizações. Sabe-se que uma organização deve ter colaboradores 
motivados e dispostos a contribuir com os objetivos da empresa, uma vez que 
o mercado está cada vez mais competitivo. O objetivo desse trabalho, de 
cunho bibliográfico, é reforçar a importância e a necessidade de adotar práticas 
do Endomarketing dentro das instituições. Conclui-se que Ações de 
engajamento, campanhas motivacionais, palestras educativas, treinamentos 
direcionados, café da manhã com o presidente da empresa, eventos, 
comemorações de resultados, entre outras ações, contribuem para o bom clima 
organizacional e sucesso da empresa. Ressalta-se que as organizações 
atualmente buscam um planejamento de Endomarketing bem estruturado para 
alcançar seu real objetivo. 

Palavras chave: Endomarketing, Clima Oorganizacional, Comunicação 
Interna. 

 

ENTREVISTA DE EMPREGO 

Autores: 

Ana Elisa de Oliveira Spindola Couto 
aninha.oliveira2010@hormail.com 

Flaviano Augusto Geoffroy Cândido 
flavianogeoffroy@yahoo.com.br 

Marcus Paulo Miranda da Cunha 
marcusrubao@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

Para quem busca uma vaga no mercado de trabalho, ser chamado para uma 
entrevista de emprego é um passo importante. Contudo, para aumentar as 
chances de ser contratado, é necessário observar algumas questões de 
comportamento na hora de ficar frente a frente com o entrevistador. O presente 
trabalho tem por objetivo apresentar questões que devem ser consideradas, 
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sobre o comportamento e a preparação adequada para uma entrevista de 
emprego,  a fim de aumentar o êxito na mesma. Após uma pesquisa 
bibliográfica, dicas e orientações serão apresentadas, em formato de banner. 
Entende-se que as pessoas têm que estar preparadas para este momento, 
além de evitar constrangimentos ou algum tipo de dificuldade na hora da 
entrevista. Portanto é aconselhável uma boa orientação antes deste momento,  
para que se possa alcançar um maior nível de sucesso. 

Palavras chave: Entrevista de emprego, Mercado de trabalho, Processo de 
seleção. 

 

ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO E VANTAGEM 

COMPETITIVA: UM ESTUDO SOBRE MICROFRANQUIAS NA 

VISÃO DO FRANQUEADO 

Autores: 

Aline Silva Ribeiro 
aline.alineribeiro@yahoo.com.br 

Débora Karina da Silva 
deborakarinamg@yahoo.com.br 

Priscilla Cristina Santos Baia 
priscillabaia@hotmail.com 

José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 

A utilização de franquias tem se mostrado nos últimos anos como uma 
estratégia para o crescimento do mercado de modo a minimizar riscos em 
relação a fechamentos rápidos de micro empresas. O objetivo é estudar as 
micro franquias em relação ao uso de ferramentas e recursos que levam à 
vantagem competitiva no mercado. Justifica-se tal trabalho pela expansão das 
franquias nos últimos anos fazendo com que estas se tornem atrativas para o 
crescimento do mercado em si. Para tanto, será realizado uma pesquisa de 
cunho qualitativo mediante roteiro semiestruturado a partir de impressões e 
opiniões de franqueados de micro franquias de diversos ramos de atuação de 
acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Como conclusão, 
visa conhecer quais são os principais ferramentas e recursos utilizados para a 
criação dessa vantagem competitiva e se, mesmo empresas de ramos 
diferentes, possuem algum paralelismo entre esses recursos. 

Palavras chave: Franquia, Crescimento, Vantagem Competitiva. 

 



372 

ÉTICA APLICADA ÀS RELAÇÕES INTERNAS DAS 

ORGANIZAÇÕES 

Autores: 

Daniella de Fátima Silva 
daniella.00@hotmail.com 

Janaina Aparecida Couto do Carmo 
janainaaparecidacouto@hotmail.com 

Luciene Catarina da Rocha 
lucienecatarocha@yahoo.com.br 

Luís Henrique de Oliveira 
luis.henrique@fasar.com.br 

A ética exerce um papel fundamental no funcionamento das organizações. 
Entretanto, apesar de muitas empresas instituírem suas regras visando 
transmitir seus valores e missão, estes não necessariamente são aplicados no 
exercício profissional. Desta forma, o presente trabalho justifica-se pela 
necessidade de se analisar a postura dos profissionais nas mais variadas áreas 
de atuação. Objetiva-se através deste estudo investigar, descrever e analisar a 
forma como a ética deve ser aplicada nas relações internas das organizações. 
Este estudo será realizado através de uma pesquisa bibliográfica baseada nos 
autores que são referência no assunto. Portanto, espera-se com a conclusão 
deste trabalho compreender e transmitir a importância, até mesmo a 
necessidade, de se atingir um desempenho profissional e organizacional de 
sucesso sem, contudo, ferir os princípios éticos. 

Palavras chave: Ética, Organizações, Valores. 

 

FUNDAMENTOS DE MARKETING: ORIENTAÇÃO POR 

PRODUTO 

Autores: 

Carla Carolina de Souza 
souza.carla0611@gmail.com 

Fabiana Duarte de Souza 
fabianads92@hotmail.com 

Juliana Fernandes Meneses 
ju_fernandes93@hotmail.com 
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Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

O Marketing pode ser definido como uma série de estratégias, técnicas e 
práticas que visam os melhores métodos para o desenvolvimento e 
crescimento das empresas. O Marketing utilizado por uma empresa na criação 
de um ônibus movido a combustível derivado de dejetos agrícolas impulsionou 
a elaboração dessa pesquisa. O objetivo deste trabalho então é identificar a 
relação do marketing com as inovações tecnológicas, contextualizando um 
produto inovador e acima de tudo sustentável. O trabalho foi baseado em 
estudos bibliográficos, dando mais enfoque à obra do autor Kotler, um 
referencial clássico na área de Marketing. O resultado alcançado mostrou que 
a empresa mensurada tomou como base para sua produção, a orientação de 
produto, pois focou diretamente no produto, mas criou uma rede de 
abrangência a outros fatores, sustentando a ideia de produtos que ofereçam 
qualidades inovadoras e sustentáveis. 

Palavras chave: Marketing, Desenvolvimento Sustentável, Inovações 
Tecnológicas. 

 

GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL 

Autores: 

Bruna Perdigão de Sales Guilherme 
bruperdigao03@hotmail.com 

Layla Caroline Vieira Borges 
laayla.caroline@hotmail.com 

Matheus de Oliveira Neto 
matheusoliveiraneto@hotmail.com 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

A Gestão Ambiental Empresarial é um sistema de administração que dá ênfase 
na sustentabilidade, visando o uso de práticas e métodos administrativos para 
reduzir ao máximo o impacto ambiental adverso das atividades econômicas no 
meio ambiente. Assim, o presente trabalho tem como objetivo mostrar a 
importância da gestão ambiental nas empresas. Para isso, serão utilizadas 
como metodologia, as diretrizes da norma 14.001:2015 (Sistema de Gestão 
Ambiental-SGA), contendo os requisitos que deverão ser seguidos, pelas 
empresas, bem como o planejamento do processo SGA e os benefícios da sua 
implantação. Evidenciará também, o incentivo a coleta seletiva e a reciclagem 
para a organização e para o meio ambiente. Espera-se com isso a 
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conscientização das empresas sobre a importância da adoção deste sistema, 
no cenário empresarial e ambiental. 

Palavras chave: Sistema de Gestão Ambiental, Empresas, Meio Ambiente. 

 

GESTÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS PAUTADA NA 

CONTABILIDADE GERENCIAL 

Autores: 

Ariane Gracy Martins 
arianemartins2004@yahoo.com.br 

Dayane Aparecida Soares 
soaresdayane85714@gmail.com 

Leidiane Magalhães Pereira 
leidianemp@hotmail.com 

Israel Eduardo da Cunha Vargas 
israel.cunha@fasar.com.br 

O presente trabalho tem como objetivo salientar a importância do 
gerenciamento de custos em um hospital filantrópico, bem como ele poderá 
ajudar essas entidades a se manterem financeiramente estáveis. Será 
necessário analisar toda uma estrutura hospitalar, para que assim sejam 
classificados de forma assertiva todos os gastos que um hospital possui em 
determinado período, utilizando esses dados uma nova pesquisa será efetuada 
de forma a mapear o que de fato contribui para o resultado negativo. Serão 
realizadas entrevistas em entidades conhecidas de nossa região com intuído 
de absorver e entender quais mudanças foram importantes ou negativas para o 
Modelo Gerencial Contábil utilizado. Não só a questão econômica será de 
suma importância para o trabalho, mas, sim a questão social. Com o estudo da 
Contabilidade gerencial dos hospitais será possível entender quais são os 
pontos críticos que o sistema de saúde enfrenta em suas operações. 

Palavras chave: Custos, Contabilidade, Gerenciamento, Filantrópicos, 
Hospitais. 
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GESTÃO DE PESSOAS EM BARES NOTURNOS NA CIDADE DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE 

Autores: 

Bruno Augusto Barbosa Silva 
brunoabs91@yahoo.com.br 

Franck Ricielle da Silva Wenchenck de Carvalho 
franck.ricielle@yahoo.com.br 

Gabriel Augusto Henriques Baeta de Assis 
gabriel.assis@csn.com.br 

Eliane Aparecida Goulart Mendes 
elianeagm@uol.com.br 

Segundo Idalberto Chiavenato (2008), gestão de pessoas refere-se ás políticas 
e práticas necessárias para administrar o trabalho. Propõe-se nesta pesquisa 
mostrar que os principais focos da gestão pessoal em bares noturnos são 
buscar novos talentos, acolher, motivar e fazer com que as pessoas participem 
da organização, recompensando e motivando por resultados e com boas 
condições de trabalho, o que propicia o crescimento da empresa. Assim, 
pessoas engajadas e motivadas contribuem com inteligência, talento, 
responsabilidade e também os pontos principais para o empreendimento: ética, 
resultados, atendimento diferenciado e satisfação dos clientes. Portanto, esta 
pesquisa será de cunho bibliográfico, bem como de campo por meio da 
realização de entrevistas a gestores e funcionários nos bares noturnos da 
Cidade de Conselheiro Lafaiete. 

Palavras chave: Gestão de Pessoas, SIC, Administração. 

 

GESTÃO DE QUALIDADE NAS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

 

Autores: 

Isabel Pereira do Carmo 
isabeldocarmo09@gmail.com 

João Paulo Dias Lopes 
jpaulolopes784@gmail.com 
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Rafaela Flávia Santos da Cruz Vitalino 
rafaelafsantosc58@gmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

O Sistema de Gestão de Qualidade é aquele em que coloca a qualidade de 
seus produtos em um patamar diferenciado, ocasionando muitas vezes no 
sucesso de uma empresa frente às demais. Como esse Sistema é utilizado 
pelas micro e pequenas empresas nos interessou a ponto de elaborar esse 
trabalho. O objetivo dessa pesquisa então é analisar a utilização do Sistema de 
Gestão de Qualidade nas micro e pequenas empresas. Para tanto, como se 
trata de uma revisão de literatura, foi analisada uma bibliografia pertinente ao 
tema e também artigos consultados via internet. A conclusão desse estudo nos 
mostrou que as micro e pequenas empresas oferecem uma resistência na 
utilização da gestão de qualidade, priorizando mais a redução de custos do que 
a qualidade de seu produto, o que aponta a não preocupação com a satisfação 
de seus clientes. 

Palavras chave: Gestão de Qualidade, Satisfação, Micro Empresas, Pequenas 
Empresas. 

 

GESTÃO FINANCEIRA PESSOAL 

Autores: 

Franklin Junio Faria Ferreira 
franklin.faria08@gmail.com 

Luana Maria Oliveira Mendes 
luanamendes11@hotmail.com 

Israel Eduardo da Cunha Vargas 
israel.cunha@fasar.com.br 

O bom equilíbrio entre os gastos e a necessidade de consumo é uma forma 
saudável e ajuda a manter o controle financeiro pessoal. Comprar somente o 
necessário, comparar preços, acompanhar as despesas e receitas mensais é 
uma realidade que muitas pessoas deixam de praticar e, com isso, passam a 
maior parte do tempo diante de preocupações que podem e devem ser 
evitadas. As finanças pessoais, além de gerarem transtornos ao próprio 
cidadão, é refletida na sociedade, pois aumenta a inadimplência, reduz o 
consumo e consequentemente afeta a economia. A elaboração deste trabalho 
visa auxiliar um grupo de dez pessoas a iniciar a Gestão Financeira e 
acompanhar seus gastos ao longo dos dias. O resultado esperado ao final do 
trabalho é que as mesmas tenham uma visão real de sua Situação Financeira 
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atual. A fração ideal em se manter o consumo está relacionada com a maneira 
com que gastamos nosso dinheiro. O equilíbrio financeiro independe do ganho, 
é uma questão de gerenciamento das finanças. 

Palavras chave: Consumo, Controle, Despesas, Receitas, Equilíbrio. 

 

INCLUSÃO DO PCD NO MERCADO DE TRABALHO  

Autores: 

Nathália de Souza Vieira 
nathalia.vieira.adm@outlook.com 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

A Lei de Cotas foi criada em julho de 1991, com o objetivo de incluir 
profissionais portadores de deficiência ou reabilitados no mercado de trabalho, 
assim sendo, as empresas acima de 100 empregados devem contratar um 
número específico de funcionários com necessidades especiais para compor 
seu quadro, caso isso não venha acontecer, o ministério do trabalho poderá 
autuá-las. O objetivo desse trabalho será ressaltar a importância de ter um 
PCD dentro da empresa e alertar sobre as questões relacionadas ao bullying 
envolvendo os portadores de deficiência, dando treinamentos qualificados para 
toda sua equipe de trabalho. Será utilizado o banner para demonstrar os 
objetivos citados, bem como apresentar a lei que determina as cotas para as 
empresas. Com isso, o resultado esperado, é que a população acadêmica 
tenha um maior conhecimento sobre o assunto, avaliando dessa forma a 
minimização dos riscos de bullying nas organizações. 

Palavras chave: PCD, Inclusão, Lei de Cotas, Organizações. 

 

LINGUAGEM E PODER: UMA ESTRATÉGIA DE "MARKETING" 

NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

Autores: 

Juliana Maria Lana Maciel 
jmlana.juliana@gmail.com 

Lorena Ketlyn Paula 
lorenaketlyn000@gmail.com 
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Priscila Moreira de Viveiros Santos 
primoreira1708@gmail.com 

Eliane Aparecida Goulart Mendes 
elianeagm@uol.com.br 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

Uma empresa que busca o sucesso precisa ter como um de seus mecanismos 
fundamentais a linguagem clara e concisa para com os seus clientes. 
(BOURDIEU, 1977 citado por GNERRE, 1994, p.5) afirmou que “O poder da 
palavra é o poder de mobilizar a autoridade acumulada pelo falante e 
concentrá-la num ato linguístico.” Sob essa perspectiva, a pesquisa foi 
motivada pela relação de uma boa linguagem no contexto empresarial e a 
satisfação dos clientes. Nesse sentido, o objetivo é observar a visão do cliente 
frente às abordagens dos colaboradores, tanto face a face quanto aos clientes 
em potencial. Para tanto, é efetiva uma pesquisa de campo amparada pela 
elaboração de um questionário, convencionada devidamente às fontes 
bibliográficas pertinentes ao tema. Os estudos são para demonstrar que o 
emprego de uma boa linguística deve coexistir entre empresa e clientes, 
resultando, além da satisfação, maior fidelização destes. 

Palavras chave: Poder da Linguagem, Ambiente Organizacional, “Marketing”. 

 

MARKETING DE RELACIONAMENTO COMO MÉTODO DE 

FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE 

Autores: 

Melina Silva Júlio 
melsilvaj@yahoo.com.br 

Tamara Caroline da Cunha 
tamaracaroline.lamim@hotmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

O marketing de relacionamento é um tema que se faz presente nas 
organizações e mostra sua relevância na fidelização do cliente. Objetiva-se 
esse trabalho demonstrar que devido a grandes mudanças no mercado, as 
empresas têm maior dificuldade de manter uma relação de confiança com seus 
clientes. Para que essa relação seja duradoura elas procuram conhecer e 
avaliar os valores de maior relevância para esses consumidores utilizando o 
marketing de relacionamento como principal aliado. A metodologia utilizada foi 
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a de estudo bibliográfico e qualitativo. Justifica-se a escolha desse tema a 
relação do consumidor com as organizações, mostrando as dificuldades 
enfrentadas para se conquistar novos clientes e manter a satisfação dos que já 
utilizam os recursos oferecidos, visando à fidelização. A conclusão nos mostra 
que por meio do marketing de relacionamento e da aplicação de suas 
estratégias de mercado, as empresas podem satisfazer de maneira eficaz seus 
clientes e com isso fidelizá-los. 

Palavras chave: Marketing, Marketing de Relacionamento, Fidelização. 

 

MOTIVOS QUE PODEM GERAR A MORTALIDADE PRECOCE 

EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Autores: 

Evandro Júnior Pereira da Silva 
evandrojrps@gmail.com 

Ariane Fernandes da Conceição 
arianedaconceicao@gmail.com 

Segundos dados do SEBRAE (2014), a economia brasileira é formada 
predominantemente pelas Micro e Pequenas Empresas–MPE que juntas 
respondem por 27% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Apenas entre os 
anos de 2012 e 2013, estima-se que essas empresas tenham gerado um valor 
agregado entre R$631 e R$ 696bilhões respectivamente – um crescimento 
médio anual de 11%. No entanto, um grande número de MPE pedem falência 
nos cinco primeiros anos de existência. O objetivo do trabalho é conhecer os 
motivos causadores do fechamento precoce das MPE e como eles se 
desenvolvem. Entre os fatores estão a falta de conhecimento e experiência no 
mercado. O estudo será realizado através de pesquisa bibliográfica que aborda 
o assunto sobre as principais dificuldades existentes para as PME no mercado. 
Por sua representatividade econômica, as MPE são fundamentais para 
geração de empregos e crescimento da economia das regiões onde estão 
localizadas, como pode ser percebido através dos dados demonstrados. 

Palavras chave: Microempresas, Pequenas Empresas, Mortalidade 

 

 



380 

O AVANÇO DA MULHER NO CAMPO EMPREENDEDOR 

Autores: 

Aline Eulália de Marcelhas 
alinemarcelhas94@gmail.com 

Rafaela Aparecida da Silveira Machado 
rafamachado99@yahoo.com.br 

Wesley Jonathan Santos Cardoso 
wesley.santos49@outlook.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

O empreendedorismo nos dias atuais permite ao mercado o surgimento de 
várias oportunidades no mundo dos negócios. Ideias novas impulsionam a 
tecnologia que por sua vez contagia a economia em serviços e produtos. O 
interesse desse trabalho então é: como a mulher avançou nesse campo? O 
objetivo dessa pesquisa então é analisar como a “Mulher empreendedora” está 
envolvida na área do empreendedorismo e como elas contribuem com o 
desenvolvimento das empresas e o crescimento e desenvolvimento econômico 
no mundo. A metodologia utilizada se baseou em fontes bibliográficas e artigos 
pesquisados em meios cibernéticos. A conclusão aqui apresentada demonstrou 
um resultado positivo uma vez que se verificou que a presença feminina no 
empreendedorismo foi um fator prospectivo para o desenvolvimento não só de 
grandes empresas, mas também em políticas econômicas de governo bem-
sucedidas. 

Palavras chave: Empreendedorismo, Mulher, Economia. 

 

O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NA INDÚSTRIA 

AUTOMOBILÍSTICA 

Autores: 

Arthur Andrade Souza 
arthurandradesouza@gmail.com 

Edgar Milagres da Silva 
edgarmilagres@hotmail.com 

Henrique dos Reis Silva Passos 
henriquersp2010@hotmail.com 



XI Simpósio de Iniciação Científica – 12, 13, 14 e 15 de setembro de 2017 / 
FASAR  

381 

Ariane Fernandes da Conceição 
arianedaconceicao@gmail.com 

A indústria automobilística envolve projeto, desenvolvimento, fabricação, 
publicidade e a venda de veículos automotivos. Para atrair o consumidor, as 
indústrias utilizam diversos artifícios no qual a publicidade é evidenciada e 
diretamente ligada às vendas. Um bom atendimento ao indivíduo além da 
atenção nas suas opiniões e sugestões são aspectos importantes a serem 
observados. Frente a isso, o objetivo do trabalho é compreender quais fatores 
são levados em consideração pelos consumidores na hora da escolha de um 
veículo. Vale ressaltar que a propaganda influencia diretamente nessa decisão, 
mas nem sempre é o fator principal. Como metodologia serão realizadas 
entrevistas com consumidores potenciais de veículos de diversas marcas. Os 
consumidores tendem a escolher o veículo seja através da comparação de 
diferenças como potência do motor, aparência física e utilidade, bem como por 
sua função utilitária (prática) ou mesmo apenas para status perante a um grupo 
social (função simbólica). 

Palavras chave: Marketing, Consumidor, Comportamento do Consumidor, 
Indústria Automobilística. 

 

O DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO NO BRASIL 

Autores: 

Adriana Michelle Martins Silva 
adrianammsilva9@gmail.com 

Amanda Christine Moraes Martins 
amanda.m.martins@hotmail.com 

Flavia Cristina Marques Avelino Fonseca 
flaviafonseca41@yahoo.com.br 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

O Cooperativismo no Brasil é praticado desde o século XIX e passou a ter um 
maior reconhecimento a partir de 1995, sendo considerado como uma ação 
conjunta para atingir um objetivo comum, tendo como princípios a adesão livre 
e voluntária, e neutralidade política e religiosa. Através de uma abordagem 
histórica, objetiva-se apresentar o crescimento deste movimento em nosso país 
que já reúne mais de 10 milhões de brasileiros e em especial no setor 
financeiro. A abordagem dessa pesquisa se apoiou em uma bibliografia 
pertinente ao tema e também em um trabalho de campo, onde o objeto de 
pesquisa foi o banco SICOOB. A conclusão contemplou que o cooperativismo é 
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um movimento que promove o desenvolvimento econômico sustentável e 
inclusivo, gerando o bem estar social dos indivíduos e comunidades onde está 
presente. 

Palavras chave: Cooperativismo, Desenvolvimento econômico, Crédito. 

 

O ENEAGRAMA NA GESTÃO DE PESSOAS 

Autores: 

Ana Cristina da Silva Gomes 
anacristina.silva01@outlook.com 

Francielly Cristina da Cunha Pinto 
franciellydacunha@yahoo.com.br 

Mariane Lourene de Morais 
m.arianemorais@hotmail.com 

André Luiz Baeta Neves 
andreluiz.baetaneves@gmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

Aplicado em diversas abordagens: terapias psicanalistas, administração de 
recursos humanos, inteligência corporativa e governamental, formação de 
lideranças, etc. e utilizado por uma variada gama profissionais e tipos de 
organizações, o Eneagrama é um sistema que descreve o ser humano, suas 
relações, expandindo-se para suas organizações e instituições. O presente 
trabalho, em forma de banner, tem como objetivo o desenvolvimento 
exploratório e teórico da utilização do Eneagrama, como método para avaliar 
atributos pessoais: competências, habilidades e atitudes. A metodologia 
utilizada será uma revisão teórica de autores como :Izabel Macarenco, Fabien 
Chabreuil, Pedro Luiz Fraccari e Helen Palmer. A guiza de conclusão, o 
trabalho desenvolvido procurará apresentar a funcionalidade do eneagrama e 
suas possíveis utilizações na organização, bem como agregar valor à 
organização, com base no conhecimento das características de nove estilos de 
comportamento ou modelos mentais. 

Palavras chave: Eneagrama, Administração, Planejamento, Recursos 
Humanos, Gestão de Pessoas. 
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O MARKETING PESSOAL NA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

Autores: 

Karen Manuella Dutra Andrade 
manuelladutra1408@gmail.com 

Marcella Maciel Vieira de Souza 
marcellamvs20@gmail.com 

Rafaela Roberta Pereira 
rafaela.robertta@gmail.com 

Ariane Fernandes da Conceicao 
arianedaconceicao@gmail.com 

O marketing pessoal é uma estratégia utilizada na busca de uma carreira de 
sucesso, que pode ser representado por um conjunto de ações que irão 
contribuir para o crescimento profissional e pessoal das pessoas. Sendo assim, 
o objetivo do trabalho é conceituar o marketing pessoal, enumerar as etapas 
para valorização da imagem pessoal e profissional e a apresentação de 
atitudes que podem comprometer o desempenho da carreira. Isso se justifica 
pois a imagem se torna fator chave na busca do sucesso. Como metodologia, 
será realizada uma pesquisa exploratória, através da realização de pesquisa 
bibliográfica com base na literatura disponível sobre a temática. Pode-se inferir 
que o marketing pessoal, como uma ferramenta utilizada de maneira coerente 
e planejada, pode trazer um valor positivo a imagem da pessoa, ressaltando 
pontos fortes e habilidades profissionais, contribuindo para uma trajetória de 
sucesso, seja para quem está iniciando uma carreira ou que já inserido no 
mercado de trabalho. 

Palavras chave: Marketing Pessoal, Imagem, Carreira de trabalho. 

 

O PAPEL DO ADMINISTRADOR EM TEMPOS DE CRISE 

Autores: 

Bianca Eduardo 
biancaeduardo1@hotmail.com 

Paola de Paula Machado 
paola.machado90@gmail.com 

Silmara Silva Franca 
silfranca434@gmail.com 
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Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

O papel principal de um administrador é levar a empresa ao sucesso através 
de técnicas administrativas comuns como planejamento, organização, direção, 
controle, etc. No entanto, ao enfrentar crises, administradores menos 
experientes (e experientes também), precisam buscar o que há de melhor em 
práticas de gestão, para driblar a crise e não ser lesionado por ela. Dessa 
forma, este estudo objetiva a pesquisa e simulação de métodos administrativos 
com aplicabilidade especialmente em tempos de crise. Trata-se de uma 
pesquisa de ordem bibliográfica, onde os dados coletados e técnicas 
adaptadas para o período de crise sejam comparados com os procedimentos 
utilizados por uma empresa real. Após o comparativo, identificar os pontos 
positivos e negativos da gestão do administrador. Espera-se que o trabalho 
demonstre que o uso de métodos adequados para períodos de crise podem 
influenciar positivamente na superação da crise pela empresa, aliado sempre a 
uma administração eficaz. 

Palavras chave: Crise, Gestão, Sucesso. 

 

O PAPEL DO MARKETING DIGITAL NAS VENDAS DE UMA 

EMPRESA 

Autores: 

Mary Aparecida Fernandes Rodrigues 
maryapfernandes43@yahoo.com.br 

Silvia de Assis Paula 
silvia.apaula@yahoo.com.br 

Thainara Cássia dos Santos Silva 
santosthainara@ymail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

A internet é uma ferramenta cada vez mais presente na realidade das 
empresas, e é necessário aproveitar os recursos que a internet disponibiliza 
para alcançar um maior público. O marketing digital é uma forma de mostrar os 
produtos e serviços de determinada empresa, com a finalidade de atrair novos 
consumidores. Um dos motivos para o crescimento dessa forma de marketing 
se dá pelo fato de termos cada vez mais pessoas conectadas à internet, seja 
por computadores, celulares, tablets etc. O objetivo deste trabalho é mostrar 
que, com o marketing digital, é possível alcançar um maior número de pessoas 
que venham utilizar os produtos e serviços oferecidos pela empresa. A 



XI Simpósio de Iniciação Científica – 12, 13, 14 e 15 de setembro de 2017 / 
FASAR  

385 

metodologia usada será a pesquisa bibliográfica de cunho exploratório e 
espera-se mostrar que não são necessários grandes investimentos e nem 
ideias extraordinárias para promover uma empresa digitalmente. 

Palavras chave: Marketing digital, Internet, Vendas. 

 

O PODER DA COMUNICAÇÃO NO CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL: COMUNICAR-SE BEM É UMA QUESTÃO 

DE SOBREVIVÊNCIA 

Autores: 

Marcelo Alves Rodrigues de Oliveira 
marcelo.rodrigues98@hotmail.com 

Raone de Souza Clemente 
raonesouzasud@gmail.com 

Wallace Alexandre Junior da Silva 
wallacealexandre87@hotmail.com 

Eliane Aparecida Goulart Mendes 
elianeagm@uol.com.br 

Ao considerar a disputa acirrada no mercado de trabalho, é inegável que a 
comunicação é de grande relevância no contexto organizacional, e que, 
quando utilizada de forma inadequada pode trazer prejuízos financeiros e 
inviabilizar a execução de tarefas, assim como afetar as relações profissionais. 
“Para BLIKSTEIN, em sua obra Técnicas de comunicação escrita, “Comunicar-
se bem ou escrever bem não é luxo, nem exibicionismo, é uma questão de 
sobrevivência” (2006, p.19). Nesse sentido, o objetivo é aprimorar canais 
comunicativos, com foco na disseminação de informações e motivação das 
equipes, e através disso alcançar o objetivo final da empresa, o lucro. Assim, 
esperamos com esta pesquisa o aperfeiçoamento da comunicação interna e o 
desenvolvimento de habilidades e competências. Portanto, para a realização 
deste estudo, será utilizada a pesquisa de cunho bibliográfico, a qual 
contribuirá de forma indubitável na melhoria do processo e, evidentemente, no 
crescimento da organização. 

Palavras chave: Comunicação, Organização, Empresa. 
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O PRECONCEITO RACIAL E O MERCADO DE TRABALHO 

Autores: 

Heitor Giacomin Soares 
giacominheitor@gmail.com 

Pedro Henrique Oliveira da Silva 
pedro-oliveira95@live.com 

André Luiz Baeta Neves 
andreluiz.baetaneves@gmail.com 

Analisar o problema do preconceito racial como impeditivo de crescimento 
profissional aos negros no Brasil é mergulhar em um passado difícil, tenebroso 
e complexo de nossa história e da formação da nação brasileira. Tentar 
entender as razões para ainda existir, em pelo século XXI, atitudes que 
continuam excluindo e colocando o negro em uma posição desfavorável na 
sociedade contemporânea é uma discussão pontual e de elevada importância 
para sanar os abismos sociais existentes em nossa sociedade. Este trabalho 
tem como objetivo buscar, através de uma linha do tempo, as razões que 
fundamentam a permanência dessa exclusão dos negros nos tempos atuais, 
apresentando vários pontos que são as “mazelas sociais” que contribuíram 
para a exclusão dessa população no mercado de trabalho. Buscando 
informações bibliográficas de: Ana Clara Bellan, Demétrio Magnoli, Ricardo 
Franklin Ferreira, Cláudia Vassallo, Olívia Galvão, Luiza Bairros, Carlos 
Hasenbalg, Cláudia Turra e Gustavo Ventura. 

Palavras chave: Racismo, Discriminação Racial, Desigualdade Racial. 

 

O USO DA JANELA DE JOHARI EM ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO 

Autores: 

Ícaro Luiz da Silva 
icarosilva300@gmail.com 

Luciano Augusto Pereira 
luhluhaugusto@gmail.com 

Rafaela de Souza Amâncio 
rafaela1886@hotmail.com 

José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 
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O modelo gráfico da Janela Johari permite apreciar o fluxo de informações 
decorrentes de duas fontes bem como as tendências individuais que facilitam 
ou dificultam a direção e a extensão desse fluxo. A busca do feedback e a 
auto-exposição regulam o fluxo interpessoal entre o eu e os outros, 
determinando o tamanho e o formato de cada área da janela. A justificativa se 
dá no modo em que a utilização desses dois processos de forma equilibrada e 
ampla propicia desenvolvimento individual e de competência interpessoal. A 
metodologia utilizada será realizada de modo qualitativo e descritivo analisando 
o perfil de estudantes em relação a suas interações e sua maneira de dar e 
receber feedback. Busca-se com essa pesquisa conhecer os tipos de 
interações entre os discentes de uma instituição de ensino e qual o tipo mais 
predominante dela. 

Palavras chave: Janela de Johari, Feedback, Interações. 

 

OS EFEITOS DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DENTRO DA 

ORGANIZAÇÃO  

Autores: 

Bruna Letícia de Souza Gonzaga 
brunaletgonzaga@hotmail.com 

Joice Jaqueline de Oliveira Pereira 
joice.jaqueline2011@hotmail.com 

Eliane Aparecida Goulart Mendes 
elianeagm@uol.com.br 

Relacionamentos interpessoais estão atrelados a um conceito da sociologia e 
da psicologia, que significam uma relação entre duas ou mais pessoas. Este 
tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, como 
no ambiente de trabalho, que é diferente dos outros, uma vez que o indivíduo 
não escolhe as pessoas com as quais irá trabalhar, como, por exemplo, 
gerentes, clientes e parceiros. O que se verifica, na prática, é que a vida 
cotidiana é caracterizada pela vida em grupo, pois a todo momento o indivíduo 
está se relacionando com outras pessoas (Bock; Furtado e Teixeira, 1999). 
Dentro desse contexto, pretende-se por meio deste estudo apontar os efeitos 
das relações dentro da organização, tendo em vista as numerosas dificuldades 
de convivência no contexto organizacional. Portanto, esse estudo contribuirá 
para o aperfeiçoamento dessas relações interpessoais e será de cunho 
bibliográfico. 

Palavras chave: Relacionamento Interpessoal, Profissionalismo, Boa 
convivência. 
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OS ESTILOS DE LIDERANÇA 

Autores: 

Fabiana do Carmo 
fabi821@Yahoo.com 

Isabelle Aparecida dos Santos 
Isabelleaparecidasantos@hotmail.com 

Juliana Assis Silva 
juliana-assis95@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

O estudo parte do princípio de que a liderança é fundamental nas 
organizações, considerando que temos diversos tipos de liderança, cada uma 
com características diferentes e com seu estilo de liderar. Sabe-se que uma 
organização deve ter colaboradores motivados e dispostos a contribuir com os 
objetivos da empresa, uma vez que o mercado está cada vez mais competitivo. 
O objetivo deste trabalho, de cunho bibliográfico, é reforçar a importância de se 
conhecer os diferentes tipos de liderança, e de que forma a definição dos perfis 
profissionais pode auxiliar no processo de gestão. Conclui-se que existem 
diversos tipos de liderança: Liberal, Autocrática e Democrática, e as diferentes 
potencialidades podem influenciar outros colaboradores e também contribuir 
para o clima organizacional da empresa. Ressalta-se que as organizações 
atualmente buscam sistemas de gestão eficazes, e para isso dependem de 
lideranças competentes, para buscar o melhor de suas equipes. 

Palavras chave: Liderança, Perfis profissionais, Gestão. 

 

OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS 

ORGANIZAÇÕES 

Autores: 

Fernanda Cristina de Fátima Melo Andrade da Silva 
nandinha91815@hotmail.com 
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Jovana Marques do Carmo 
jovanamarques18@hotmail.com 

Rafaela Siqueira Bruno Marques Alves 
rafaela.marques24@yahoo.com.br 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

A Tecnologia da Informação (TI) mudou o ambiente organizacional com 
alterações nos processos de trabalho e vem se destacando como em 
vantagem competitiva. Neste sentido, esse estudo buscará responder a 
seguinte questão norteadora: quais os impactos da TI nas organizações? A 
justificativa se dá pois é evidente a necessidade de as empresas integrarem 
seus processos produtivos aos sistemas de TI para conseguirem maior eficácia 
e menor risco de erros, na produção, desde as funções mais básicas até as 
mais complexas. O objetivo principal é investigar a transformação da estrutura 
organizacional por meio da TI. Como metodologia optou-se pela pesquisa 
qualitativa. Como instrumentos de coleta de dados adotou-se a revisão da 
literatura. Para a análise de dados adotou-se a comparação dos achados. 
Como resultado pretende-se apresentar um resumo crítico de como a TI 
estimula novas fórmulas de administração e quais os impactos disso nas 
organizações. 

Palavras chave: Tecnologia da informação, Administração, Empresa. 

 

OS PRINCIPAIS FATORES DA RECESSÃO ECONÔMICA 

BRASILEIRA NOS ANOS 2015 E 2016 

Autores: 

Fernanda de Sousa Coelho 
coelhofernanda9@gmail.com 

Letícia Mara Silva dos Anjos 
leticiamara45@yahoo.com.br 

Raquel Aparecida da Rocha 
raquel.rocha805@gmail.com 

Patrícia Fernanda da Silva Pereira Vieira 
patricia_ufsj@yahoo.com.br 

O presente trabalho tem por objetivo listar e descrever os principais fatores, 
internos e externos, que ocasionaram a recessão econômica no Brasil nos 
anos de 2015 e 2016. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística), nesses dois anos, o PIB, Produto Interno Bruto, apresentou 
retração acumulada de 7,2%. Com essa queda, a economia brasileira voltou ao 
mesmo nível de atividade econômica do ano de 2010. Por meio de uma 
pesquisa bibliográfica, verificou-se que os fatores mais citados para tal 
recessão foram: no plano interno, desajuste das contas públicas, crise política 
em razão das investigações da operação Lava Jato e queda da confiança dos 
investidores; já no plano externo, desaceleração da economia chinesa e queda 
no preço das commodities (petróleo e minério de ferro). Esses foram os 
principais fatores que levaram a uma queda expressiva da produção brasileira, 
o que reduziu emprego e renda no país. 

Palavras chave: PIB, Recessão, Economia Brasileira. 

 

PERFIS COMPORTAMENTAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Autores: 

Camila Menezes e Silva 
milinhamenezes@bol.com.br 

Stefany de Fátima Caetano 
stefany.fatimacaetano@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

A pesquisa busca entender e analisar quais são as dificuldades que o mercado 
de trabalho enfrenta para conseguir selecionar profissionais com perfis 
adequados, para que consigam sobressair e obter sucesso na organização. 
Neste sentido, através de pesquisa bibliográfica, conclui-se que, analisando o 
perfil comportamental, encontra-se indícios de como cada pessoa reage diante 
de situações como: sentimentos, reações e atitudes que envolvem vida 
profissional e pessoal. Entende-se que o presente trabalho pode fornecer ao 
gestor subsídios, para que identifique os diferentes perfis em sua equipe: 
comunicador, executor, planejador e analista. Justifica-se que, com essa 
percepção do gestor, haverá um grande avanço nas relações profissionais, 
com maior produtividade e satisfação pessoal, proporcionando assim, menor 
rotatividade de profissionais na organização. 

Palavras chave: Perfis Comportamentais, Seleção de Pessoal, Departamento 
Pessoal. 

 

 



XI Simpósio de Iniciação Científica – 12, 13, 14 e 15 de setembro de 2017 / 
FASAR  

391 

 

PORQUE IMPLEMENTAR O MÉTODO EMPOWERMENT 

Autores: 

Nayara Cristina de Oliveira 
nayaracdeoliveira@hotmail.com 

Thassiane Bruna dos Santos Gomes 
thassianebruna@hotmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

O método Empowerment pode ser descrito como uma relação cooperativa 
entre o gestor e seus colaboradores em um ambiente de trabalho. Tal forma de 
gestão, considerada por estudiosos do curso de Administração muito recente 
ainda, permite que as pessoas participem mais das decisões da empresa, fato 
esse que foi a motivação dessa pesquisa. O objetivo desse trabalho então é 
apresentar as vantagens relacionadas à implementação do Empowerment nas 
organizações. A metodologia aplicada foi baseada em fontes bibliográficas 
referente ao tema. Através de vários estudos de caso percebe-se que o 
Empowerment traz diversos fatores positivos na gestão empresarial, como 
agilidade na tomada de decisões, melhor comunicação, foco no cliente, 
funcionários mais satisfeitos, entre outros. Conclui-se então que a implantação 
do Empowerment auxilia as empresas a se manterem no mercado cada vez 
mais competitivo 

Palavras chave: Empowerment, Implementação, Sucesso, Vantagens. 

 

RECRUTAMENTO EXTERNO: VANTAGENS E DESVANTAGENS 

NA ÓTICA DA ORGANIZAÇÃO 

Autores: 

Izabela Ferri  
iza.ferri@hotmail.com 

Ramon Ribeiro Resende 
ramon3r94@hotmail.com 

Regiane Elane da Silva Câmara 
regianepmc@yahoo.com.br 
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José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 

O recrutamento externo permeia para a organização como uma fonte 
inesgotável de aumento do nível de conhecimento, talento, habilidades, 
expectativa, além de renovar e enriquecer os recursos humanos da 
organização. Este estudo busca compreender quais são a vantagens e 
desvantagens do recrutamento externo, na visão da organização. Isso se 
justifica, uma vez que existe a necessidade de compreender como a empresa 
consegue recrutar pessoas qualificadas que possam fazer a diferença e 
satisfazer as exigências da organização específica. Como metodologia será 
utilizada a pesquisa qualitativa, com cunho descritivo utilizando questionário 
semiestruturado na pesquisa de campo. Busca-se com esse trabalho 
demonstrar a visão de uma organização na contratação de profissionais, 
utilizando o recrutamento externo a fim de agregar valores às organizações. 

Palavras chave: Recrutamento, Externo, Vantagem, Desvantagem, 
Organização. 

 

SÍNDROME DE BURNOUT 

Autores: 

Guilherme da Silva Dias 
guidasilvadias@hotmail.com 

Maycon Leonel Silva 
maycon_d3@hotmail.com 

Pedro Henrique Oliveira Vieira 
pedro-801@live.com 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

É uma síndrome psíquica grave com esgotamento físico e mental intenso, que 
atinge muitos profissionais de diversas funções. Não importa a profissão, o 
estresse faz parte do mundo cada vez mais competitivo. Uma das causas 
dessa síndrome é a desvalorização profissional. A proposta é expor uma 
doença pouco conhecida relacionada ao trabalho, e analisar com auxilio 
bibliográfico as ações que podem ser adotadas para evitar esse distúrbio. Esse 
tema se fez necessário por tratar de uma síndrome que se desenvolve ao longo 
do prazo e de difícil diagnostico. A Síndrome de Burnout é uma das 
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consequências deste ritmo atual: um estado de tensão emocional e estresse 
crônico provocado por condições de trabalho desgastantes. O próprio termo 
“burnout” demonstra que esse desgaste danifica aspectos físicos e psicológicos 
da pessoa. Traduzindo, “burn” é “queima” e “out” é “exterior”. Espera-se com 
esse trabalho descrever as características da Síndrome de Burnout, apontando 
ações para combater o problema. 

Palavras chave: Desvalorização profissional, Síndrome, Burnout, Doença do 
trabalho. 

 

SUSTENTABILIDADE EM HORTAS COMUNITÁRIAS DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE 

Autores: 

Débora de Freitas Santos 
deborafreitasantos248@hotmail.com 

Antônio Augusto Ferreira de Assis 
sgutocl@gmail.com 

O presente trabalho propõe um estudo sobre a criação e o funcionamento de 
hortas comunitárias na cidade de Conselheiro Lafaiete. As hortas comunitárias 
consistem em espaços destinados a produção de hortaliças, nos quais há um 
grupo de pessoas que se associam, para produzir, cuidar do espaço e até para 
vender seus produtos. De modo geral localizam-se em comunidades ou 
associações e tem significativa importância para a subsistência destas famílias. 
É importante a realização de trabalhos sobre as hortas comunitárias por ainda 
poderem ser implantadas em mais locais e por gerar melhora na qualidade de 
vida das famílias participantes. O foco principal do trabalho está no 
funcionamento dessas hortas e em alternativas apresentadas para aumentar 
ainda mais a viabilidade das mesmas. Observou-se um perfil dos cooperados e 
o impacto deste em sua renda familiar. Espera-se comprovar a viabilidade das 
mesmas e sua eficácia para reduzir problemas socioeconômicos em diversas 
localidades. 

Palavras chave: Horta comunitária, Agricultura Familiar, Sustentabilidade, 
Gestão Comunitária. 
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TRABALHO EM EQUIPE 

Autores: 

Charles da Costa Fernandes 
charles.fernandes2016@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

O trabalho em equipe possibilita a troca de conhecimento e agilidade no 
cumprimento de metas e objetivos compartilhados, uma vez que otimiza o 
tempo de cada pessoa e ainda contribui para conhecer outros indivíduos e 
aprender novas tarefas. Saber trabalhar em equipe é um fator importante, e 
uma característica essencial para profissionais e estudantes. Neste sentido, o 
presente trabalho irá enfatizar a importância do trabalho em equipe. O objetivo 
é definir trabalho em equipe, apontando, ainda, técnicas e situações em que 
essa prática pode trazer resultados positivos, para indivíduos e empresas. A 
pesquisa tem cunho bibliográfico, com consulta a obras e artigos científicos a 
respeito do tema. Conclui-se que o trabalho em equipe é valorizado pelas 
empresas, e deve ser estimulado ainda no âmbito acadêmico, estimulando os 
alunos a trabalharem de forma integrada, para que possam gerar resultados 
positivos. 

Palavras chave: Trabalho em Equipe, Cumprimento de Metas, Otimização. 

 

UTILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA BUSCA 

PELA EFICIÊNCIA E EFICACIA ORGANIZACIONAL. 

Autores: 

Bruno Duque dos Santos 
Brunoduquesantos@gmail.com 

Iago Luís Souza Teles 
iagoteles8@gmail.com 

Ariane Fernandes da Conceição 
arianedaconceicao@gmail.com 

As atividades realizadas nas empresas devem ser feitas não apenas 
respeitando prazos, mas também com planejamento sobre as ações a ser 
tomada dentro das empresas. Para que o cronograma previsto seja realizado 
com eficiência e eficácia, é necessário que seja feito um planejamento 
condizente com a realidade da organização. Para tanto, o objetivo do trabalho 
é apresentar a importância do planejamento estratégico, a partir da tomada de 
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decisão, demonstrando um exemplo de como os processos podem ocorrer 
dentro do ambiente organizacional. Sendo assim, será realizada uma pesquisa 
bibliográfica buscando exemplos e demonstrando como o planejamento vem 
sendo decisivo na busca por resultados expressivos. Saber quais passos 
seguir e as consequências possíveis destes permitem ao administrador ter uma 
perspectiva dos resultados a serem alcançados. Além disso, um planejamento 
bem feito e, por conseguinte, bem executado, maximiza a eficiência dos 
resultados melhorando a lucratividade das empresas. 

Palavras chave: Planejamento, Planejamento Estratégico, Organização. 

 

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA NAS EMPRESAS 

Autores: 

Elizamara Graziela Moreira Sperancini 
grazi-sperancini@hotmail.com 

Juliana Resende Dias 
juuh-diass@hotmail.com 

Priscila Ferreira Lopes Valadares 
priscilaflv@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

A comunicação interna, através de sua rede formal, é a principal ferramenta 
para se transmitir informações em uma empresa. Em qualquer organização, é 
muito importante que se realize uma comunicação clara, direta e objetiva, o 
que inclui a manutenção de veículos adequados, que auxiliem no processo de 
gestão e contribuam para o bom andamento dos trabalhos na empresa. No 
presente trabalho, pretende-se abordar a importância de uma boa comunicação 
interna, o que demanda, a escolha dos veículos adequados. Através de uma 
abordagem essencialmente bibliográfica, com consulta a livros e artigos 
científicos, pretende-se conceituar comunicação interna, apresentando as 
várias possibilidades de canais de comunicação e os critérios que influenciam 
na escolha dos veículos. Espera-se concluir que, diante da diversidade de 
canais de comunicação, tais como Intranet, e-mail corporativo, telefone, quadro 
de avisos, o gestor deve conhecer bem as características de cada veículo, para 
fazer a melhor escolha. 

Palavras chave: Comunicação Interna, Gestão, Veículos de Comunicação. 
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