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APRESENTAÇÃO 
 

A FASAR apresenta neste ano o XII Simpósio de Iniciação Científica da 

FASAR, o maior evento de iniciação e desenvolvimento científico da Região do 

Alto Paraopeba. Nesta edição, o Simpósio apresenta mais uma vez, uma série 

de trabalhos que servem e servirão de respostas para as principais questões 

que permeiam a nossa realidade tanto na parte de Engenharias, como nos 

pontos relativos a Saúde e Ciências Sociais Aplicadas. 

 

Atuando no contexto da vanguarda do conhecimento, esta edição do Simpósio 

apresenta um número significativo de trabalhos externos à FASAR, os quais 

vem agregar um conhecimento fundamental para o desenvolvimento do SIC e 

para a consolidação do evento como um grande fórum de debates e 

discussões acadêmica. É fundamental salientar que tivemos trabalhos de todas 

as IES que se situam na Região supracitada, notadamente a UFSJ 

(Universidade Federal de São João Del Rei), UFOP (Universidade Federal de 

Ouro Preto), FDCL (Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete), UNIPAC 

(Universidade Presidente Antônio Carlos), CES (Centro de Ensino Superior de 

Conselheiro Lafaiete) e IFMG (Instituto Federal de Educação de Minas Gerais).  

 

Aliado ao fato de ser uma publicação que tem como objetivo a divulgação dos 

trabalhos acadêmicos oriundos das pesquisas realizadas pelos docentes e 

discentes da Faculdade “Santa Rita” – FASAR, o simpósio contribui para a 

ampliação da divulgação de trabalhos que possam ser referências para outros 

pesquisadores e contribui para a consolidação da cultura investigativa no meio 

acadêmico, ampliando a visão de todos os agentes inseridos no ensino 

superior para a possibilidade de novas ideias e teorias, proporcionando uma 

interdisciplinaridade que trará inúmeros benefícios à comunidade, pois o 

intercâmbio interdisciplinar é, sem dúvida, a mola propulsora para resolução 

dos problemas que inquietam a humanidade, sobretudo na área científica.  

 

Prof. Dr. Raphael de Vicq Ferreira da Costa e                                                

Professora M. Sc. Josemara Fernandes Guedes de Sousa 

Coordenadores do XII Simpósio de Iniciação Científica da FASAR  
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EDUCAÇÃO 

 

AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

Autores: 

Angélica Katia Fortunato Cruz 
nomeangelicakatia@yahoo.com.br 

Erika Martins Coelho 
erika_coelho2@hotmail.com 

Cândida Clara de Oliveira Pereira da Fonseca 
ccfonseca@uol.com.br 

Luís Henrique de Oliveira 
luis.henrique@fasar.com.br 

Uma das possibilidades de conhecer como se da a aprendizagem humana é 
procurar compreender como as pessoas criam e entendem as informações que 
lhes são transmitidas. Com o objetivo de estudar de forma profunda a 
inteligência, o conceito de inteligências múltiplas visa demonstrar que não 
existe somente um tipo de Inteligência. Existem sete inteligências, são elas: 
linguística, lógico matemática, espacial, cinestésica, musical, intrapessoal, 
interpessoal, naturalista e a existencialista. A teoria das inteligências múltiplas 
contribui para alertar o professor de que ele pode melhorar o ensino 
aprendizagem em sala de aula, elaborando atividades para descobrir em quais 
áreas predominam o potencial de cada aluno e dessa forma desenvolver outras 
para estimular o aprendizado daquelas em que eles possuem maior 
dificuldade. A metodologia utilizada é de caráter bibliográfica, de cunho 
exploratório e sites referentes ao tema. 

Palavras chave: Inteligências Múltiplas, Haward Gardner, Teoria. 

 

INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN NAS 

ESCOLAS 

Autores: 

Ana Cláudia da Silva 
annaclasilva@outlook.com 
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Tatiana Aparecida Costa 
tatiana.costa92@yahoo.com.br 

Cândida Clara de Oliveira Pereira da Fonseca 
ccfonseca@uol.com.br 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

No presente trabalho, pretende-se fazer uma análise sobre o processo de 
inclusão da criança com Down na educação infantil, baseado em pesquisas 
bibliográficas. Entende-se que o professor é o principal personagem para a 
formação de um sociedade inclusiva. Para isso, o docente deve buscar adquirir 
conhecimentos, para lidar com crianças especiais. Na pesquisa, será abordada 
a maneira como era a forma de ensino em tempos passados, buscando formas 
de aprimorar o ensino na atualidade. Conclui-se que as escolas vêm 
melhorando sua infraestrutura para receber os alunos especiais com a 
capacitação dos docentes e de todos os funcionários da entidade. É 
fundamental que se busque estabelecer um ambiente acolhedor, facilitando o 
desenvolvimento da criança. A síndrome de Down não é uma doença e sim 
uma modificação do cromossomo 21; e deve-se atuar, na escola, pela inclusão 
de todos. 

Palavras chave: Inclusão, Síndrome de Down, Papel do Professor. 

 

TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA: UM DESAFIO PARA 

A ESCOLA MODERNA 

Autores: 

Ana Flávia Fonseca Paixão 
Anaflaviafonseca27@gmail.com 

Júlia Maria Braga Santos 
juu_mbs@outlook.com 

Thais Freire Barbosa 
thais.freyre24@gmail.com 

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

O autismo, também conhecido como Transtornos do Espectro Autista (TEA), é 
o transtorno de desenvolvimento que prejudica a capacidade da criança em 
comunicar e interagir. O objetivo desta pesquisa é analisar os tipos de autismo 
e seus sintomas mais evidentes. Sabe-se que a doença atinge ambos os 
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sexos, com uma ocorrência maior em meninos. A Síndrome de Asperger é a 
forma mais leve, nela as crianças tendem a ser extremamente obsessivas por 
único objeto ou assunto preferido. O Transtorno Invasivo do Desenvolvimento é 
o tipo de autismo moderado, afetando a interação social, cognitiva e linguística, 
pois conduz a comportamentos repetitivos; e a forma mais grave que é o 
Transtorno Autista. O reconhecimento precoce, assim como as terapias 
comportamentais, educacionais e familiares, podem conduzir os sintomas, 
além de oferecer um pilar de apoio ao desenvolvimento e á aprendizagem. 
Está pesquisa será realizada por meio de revisão bibliográfica.   

Palavras chave: Transtorno, Invasivo, Síndrome de Asperger. 

A EDUCAÇÃO BÁSICA NA DITADURA MILITAR (1964-1985) E 

SEUS REFLEXOS NO ATUAL CONTEXTO EDUCACIONAL 

Autores: 

Daiana Natalia Monteiro Leal 
daiananataliam.leal@hotmail.com 

Hosana Cristiane Pina Evencio 
hosanacristiane2010@hotmail.com 

Vanessa Karolina Monteiro Leal 
vanessamontesleal@hotmail.com 

Cândida Clara de Oliveira Pereira da Fonseca 
ccfonseca@uol.com.br 

Luís Henrique de Oliveira 
luis.henrique@fasar.com.br 

A ditadura militar no Brasil promoveu certa reestruturação em diversos setores 
sociais, entre eles a educação. Desta forma, o presente trabalho tem como 
objetivo identificar e analisar essas mudanças educacionais e como as ações 
políticas conservadoras deste período foram implantadas dentro das escolas, 
suas consequências para o ensino e os principais legados para a educação 
atual . Sua principal justificativa assenta-se na necessidade de se discutir como 
o meio educacional e a sociedade civil reagiram às decisões e mudanças 
educacionais deste período e como estas afetam o atual sistema educacional. 
Este estudo será realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica com base 
em autores que são referências neste assunto, dentre eles Machado (2012) e 
Filgueiras (2011). Portanto, é perceptível que o assunto é digno de 
discussão para que se possa compreender as origens de determinadas 
situações da educação brasileira e os impactos da ditadura militar na 
educação. 

Palavras chave: Ditadura Militar, Política, Educação. 
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Autores: 

Beatriz Fernanda de Oliveira Machado 
beatrizmachado1@live.com 

Camila dos Santos Pereira 
camila-santosp@hotmail.com 

Maria Clara de Jesus Cardoso Silva 
mariaclarajc@bol.com.br 

Nélvia Vilela Araújo 
nelvia.araujo@gmail.com 

A leitura se faz necessária não apenas visando ao conhecimento e a aquisição 
da linguagem e da escrita, mas por ampliar a visão de compreensão de mundo 
e desenvolvimento de habilidades como a criatividade e descoberta de um 
mundo imaginário. O professor e a escola têm um papel muito importante na 
inserção das crianças nesse universo, desde o início da escolarização. Assim 
sendo, o objetivo deste trabalho é analisar a importância da leitura desde a 
educação infantil, mostrando o papel do professor e da escola como 
mediadores. A metodologia utilizada para este trabalho será o levantamento 
bibliográfico, através de artigos científicos da internet e livros. Com este 
trabalho, espera-se compreender como a inserção no universo da leitura faz 
diferença no desenvolvimento de diversas habilidades da criança. 

Palavras chave: Educação infantil, leitura, professor, escola.  

 

A IMPORTÂNCIA DE AGREGAR A BRINCADEIRA AO 

CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Autores: 

Denise Maria Cunha 
denisem_cunha@hotmail.com 
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Gabriela Maria Silva Campos 
gabrielamaria.gc@gmail.com 

Tatiany Araújo Rezende Dutra 
taniaaparecidaaraujo@yahoo.com.br 

Wanderleia Moreira Ribeiro 
wanderleiamoreira@yahoo.com.br 

A fim de promover a efetiva adaptação do educando, a organização do 
currículo escolar precisa ser pensada de acordo com as características dessa 
fase. Com tal propósito a brincadeira apresenta-se nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) como uma grande aliada no processo de ensino 
aprendizagem, visto que o objetivo da Educação Infantil é, além do 
desenvolvimento intelectual, o social, o psicológico e o físico. Não só por esses 
motivos, mas também pelos futuramente citados, este estudo pretende 
demostrar a importância de uma prática lúdica nas ações pedagógicas e no 
âmbito escolar. Essa argumentação será embasada nos conhecimentos 
teóricos e pesquisas realizados sobre o assunto, e no PCN referente ao nível 
tratado. Sua necessidade dá-se pela correção da consideração de que a 
brincadeira em sala de aula é perda de tempo. Assim, este trabalho busca 
analisar as aplicabilidades e resultados da brincadeira no ensino da criança, 
fomentando sua indispensabilidade. 

Palavras chave: Brincadeiras, Educação Infantil, criança, currículo. 

 

A IMPORTÂNCIA DOS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 

Autores: 

Angélica Costa Pamplona 
angelicaa-pamplona@hotmail.com 

Stephane Lorraine Morais Mariano 
stephanelorraine1@gmail.com 

Nélvia Vilela Araújo 
nelvia.araujo@gmail.com 

O processo de alfabetização é mais complexo do que se imagina. O mais 
preocupante é que, para se alfabetizar, usam-se métodos como o tradicional, 
que engloba o analítico e sintético, e o misto, que trata de uma mistura dos dois 
métodos. A dúvida é: qual deles seria mais indicado para alfabetizar, criar 
alunos capazes de construir seu próprio conhecimento? Há uma disputa entre 
os defensores do método sintético e do método analítico, mas que, 
gradativamente, vai se desfazendo, à medida que acontece a relativização da 
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importância dos métodos. O objetivo desta pesquisa é analisar a importância 
dos métodos da alfabetização no Brasil, os que tiveram e têm maior eficácia no 
ensino e aprendizagem da leitura e escrita. A pesquisa bibliográfica, de cunho 
exploratório, propicia um olhar histórico sobre a alfabetização escolar no Brasil 
e revela uma trajetória de sucessivas mudanças conceituais e, 
consequentemente, metodológicas. 

Palavras chave: Métodos, Alfabetização, Leitura e Escrita. 

 

 

 

A POLÍTICA COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DA 

SOCIEDADE. 

Autores: 

Ana Lúcia Rafael de Assis Ramos Bernardo 
annalucia13_nhrb@yahoo.com.br 

Gabriel Carlos Milagres da Cunha 
gcarlos43@yahoo.com 

Thiago Luiz Meireles de Souza 
tmeireles38@yahoo.com.br 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

A política é considerada elemento fundamental da sociedade. A solução de 
problemas da comunidade requer, sistematicamente, escolhas políticas. 
Importa, por isso, valorizar a política como objeto de estudo. O objetivo da 
pesquisa é trazer à sociedade uma visão mais crítica a respeito da política, 
fomentando, assim, o debate em prol de uma sociedade mais democrática, que 
possa contar com cidadãos mais conscientes de seu papel político. Trata-se de 
estudo bibliográfico no qual serão apresentados conceitos e visões de autores 
sobre a política e sua importância. Pretende-se, ainda, utilizar coleta de dados 
por meio de entrevista: serão entrevistadas três pessoas, com culturas e 
pensamentos políticos distintos, a fim de confrontar diferentes visões políticas. 
Com isso, espera-se confirmar a importância do debate, reafirmando a 
necessidade de uma educação que valorize mais a discussão sobre as 
diversas visões políticas e de maneiras de inserir o cidadão no processo 
político consciente. 

Palavras chave: Política, Sociedade Democrática, Debate Político. 
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE FRAÇÕES - 

UMA REVISÃO DA LITERATURA DIDÁTICA 

Autor: 

Thales Lenin Leão Nascimento 
thales.lenin@gmail.com 

Marta de Azevedo Machado 
martaazevedomachado@yahoo.com 

A teoria de David Ausubel postula que a aprendizagem significativa facilita a 
obtenção e retenção do conhecimento. O processo ocorre na formação de 
conexões entre uma nova informação e um conhecimento prévio tendo, entre 
outras vantagens, a de permitir que o conhecimento fique retido e seja 
lembrando por mais tempo. Este trabalho visa verificar se os livros de 
matemática, utilizados em algumas escolas da região na educação básica, 
apresentam um cadenciamento de conteúdos que possibilitem um ensino 
aprendizagem significativos do conteúdo de frações. Para tanto, foi realizada 
uma revisão bibliográfica e uma pesquisa, buscando-se verificar o potencial 
significativo do material utilizado. Espera-se por resultado que os livros 
apresentem uma sequência adequada no sentido de promover a aprendizagem 
significativa. 

Palavras chave: Aprendizagem significativa, livro didático, fração. 

 

CONTOS DE FADAS: DE CHARLES PERRAULT AOS DIAS 

ATUAIS 

Autores: 

Aline Cássia de Matos 
alinematos300@gmail.com 

Bruna Aparecida Santos Nascimento 
brunaapsnascimento@yahoo.com.br 

Paloma Santos Nascimento 
paloma_s10@yahoo.com 

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

No século XVII, Charles Perrault iniciou, na Europa, a escrita dos contos de 
fadas, que eram destinados aos adultos. Posteriormente, foram adaptados para 
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o público infantil, tornando-se, até os dias de hoje, uma maneira de transmitir 
às crianças alguma mensagem. Esse estudo tem por objetivos analisar as 
mudanças ocorridas nos contos de fadas, bem como as finalidades de cada 
época, e identificar de que forma contribuem para a resolução dos conflitos 
infantis. A pesquisa em questão será de cunho exploratório bibliográfico e 
pretende-se compreender de que forma os contos atribuem significados à vida 
da criança. Segundo Bettelheim (1980), uma criança tem seu interesse voltado 
para um conto quando esse se relaciona com sua realidade. É relevante 
compreender de que modo os contos de fadas se tornam um guia para a 
criança, como o contato com as histórias e identificação com os personagens 
faz com que ela aprenda a externalizar o que sente e pensa, desenvolvendo 
seu lado emocional e criativo. 

Palavras chave: Contos de fadas, abordagem histórica, conflitos infantis.  

 

MÚSICA NA MATEMÁTICA 

Autores: 

Ana Maria Batista de Oliveira 
anamariabatista01@gmail.com 

Michelle Tatiane Pereira da Silva 
michelytatiane@hotmail.com 

Thais Dayane Souza dos Santos 
thaisdayane42@gmail.com 

Beatriz Lopes Falcão 
falcao.b@gmail.com 

Cândida Clara de Oliveira Pereira da Fonseca 
ccfonseca@uol.com.br 

As instituições escolares de ensino básico devem apresentar propostas de 
interdisciplinaridade da matemática com a música de modo que permitam a 
integração entre os aspectos físicos, emocionais e psicomotores do educando. 
O objetivo da música na matemática ou a matemática com a música, é 
incentivar os professores a usá-la como meio lúdico a fim de despertar nos 
alunos o interesse e a maior participação na disciplina de matemática. Foi 
utilizado como fonte de pesquisa materiais bibliográficos e fonte de dados 
eletrônicos. A música na matemática favorece e estimula o exercício da escuta, 
atenção, criatividade e inclusão. Visto que, com a música, as crianças 
interagem e exploram os mais diversos instrumentos, sons, ritmos, harmonia e 
melodia. A matemática está presente na vida socia de todos, assim como a 
música. 
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Palavras chave: musicalização, matemática, interdisciplinaridade. 

 

O PAPEL DO PEDAGOGO NAS ORGANIZAÇÕES 

Autores: 

Angélica da Silva Rocha 
angelicadasilvarocha@hotmail.com 

Giovana Carolina Gregório dos Anjos 
geovanagregorioanjos@gmail.com 

Jeniffer Cristina de Miranda 
jeniffermiranda20@hotmail.com 

Luís Henrique de Oliveira 
luis.henrique@fasar.com.br 

O papel do pedagogo ultrapassa o âmbito escolar. Sendo assim, o presente 
trabalho tem como objetivo pesquisar o que faz a organização buscar um 
profissional de pedagogia e ressaltar a importância do pedagogo nas 
organizações, suas características e atribuições. Sua justificativa baseia-se na 
necessidade de se compreender as diversas áreas de atuação do pedagogo, 
ampliando desta forma seus horizontes e possibilidades. Este estudo será 
realizado através de uma pesquisa bibliográfica com cunho exploratório, 
baseada nas obras de autores como: Ribeiro (2010), Cadinha (2011), Senge 
(2000) e Libâneo (1998). Logo, espera-se com as conclusões deste trabalho 
identificar as diversas contextos e formas de atuação do pedagogo, não 
somente na escola, a fim de abrir novas frentes de perspectivas profissionais. 

Palavras chave: Pedagogo, atuação, organizações. 
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EXATAS 

 

ENERGIA EÓLICA: UMA ALTERNATIVA ENERGÉTICA 

SUSTENTÁVEL 

Autores: 

Silvanei Tiago Pinto 
silvaneitiago6101@hotmail.com 

Thyago Fillipe de Freitas Rezende 
thyagojece@gmail.com 

Vitor Leroy Gomes 
vitorleroy2@hotmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

A energia eólica é uma fonte energética renovável, cuja geração se dá pela 
ação do vento, transformando-o em energia útil. Sendo obtida desta forma, é 
considerada uma energia limpa, visto seu impacto ambiental é quase 
inexistente perante outras formas de geração de energia. De acordo com o 
ranking divulgado pelo Global Wind Energy Council (2018), o Brasil ocupa a 
segunda posição no cenário mundial e a primeira na América Latina como 
produtora de energia eólica. Sua capacidade instalada é de 13 gigawatts, 
quase o equivalente ao gerado pela usina de Itaipu. O presente trabalho trata-
se de uma revisão bibliográfica, de cunho qualitativo e caráter descritivo, cujo 
objetivo é estudar sobre a geração de energia eólica por meio da implantação 
de torres eólicas. Espera-se que haja uma conscientização acerca da 
necessidade de explorar alternativas energéticas que sejam oriundas fontes 
sustentáveis, com tarifas mais baratas e de melhor qualidade para a população 
brasileira. 

Palavras chave: energia, sustentável, renovável. 

 

LAJES MACIÇAS CONVENCIONAIS E NERVURADAS 

TRELIÇADAS: ANÁLISE COMPARATIVA 

Autores: 
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Daliane Maurícia de Oliveira 
dalimauricia@hotmail.com 

Douglas Martins da Silva 
dougllasmsi@hotmail.com 

Denílson Arlindo de Souza 
denilsonsq@yahoo.com.br 

A construção civil cresceu significativamente nos últimos anos e, por isso, 
novas técnicas e materiais vêm sendo empregados nas obras civis. A cobrança 
no que se refere ao comportamento estrutural e a relação custo benefício ainda 
é um grande, portanto cabe ao engenheiro buscar, dentro das possibilidades, a 
melhor solução estrutural, que resulte na economia da obra. Atualmente, 
existem diversos sistemas estruturais que empregam lajes de concreto armado, 
por exemplo: lajes maciças ou lajes nervuradas. As lajes maciças, nervuradas 
treliçadas são as lajes mais difundidas nas edificações, o que justifica um 
estudo mais detalhado, destacando suas vantagens e desvantagens. Neste 
contexto, o presente trabalho, de cunho bibliográfico, tem como objetivo 
analisar qual a melhor alternativa construtiva para a execução de lajes de um 
pavimento. Para analisar a melhor alternativa este trabalho apresenta um 
estudo comparativo dos custos de material, mão de obra, tempo de execução, 
recursos e etc. 

Palavras chave: Lajes, Maciças, Treliçadas. 

 

SISTEMA DE COMBATE AO INCÊNDIO EM ESCOLAS 

Autores: 

Fernanda Pinto Silva 
nandinha_silva_7@hotmail.com 

Laryssa Sanches de Campos Gomes 
laryssasanches2@hotmail.com 

Willian Dornelas Silveira 
williandornelas27@hotmail.com 

Ronaldo Asevedo Machado 
ronaldoengseg@gmail.com 

A segurança contra sinistro consiste em um conjunto de medidas para a 
prevenção, detecção e combate ao incêndio. Uma instituição pública de ensino 
é frequentada por inúmeras pessoas. Desta forma, deve cumprir as obrigações 
frente a legislação garantindo a segurança do estabelecimento. O objetivo 
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desta pesquisa foi levantar os riscos de sinistros em uma escola pública de 
ensino fundamental e médio. O estudo de caso foi realizado a partir de uma 
fundamentação teórica em NR’s específicas, bem como por meio de um 
levantamento “in loco” em uma escola púbica da região. Foi aplicado um 
questionário e feita sua análise pautada na legislação vigente. Os dados 
coletados demonstraram que a escola não tem infraestrutura adequada para 
possíveis ocorrências de sinistro, descumprindo normas vigentes. A pesquisa 
não permite inferência, mas lança um sinal de alerta para que se possa ampliar 
os estudos das reais situações das instituições públicas buscando medidas 
corretivas. 

Palavras chave: Incêndio, segurança, normas, escola. 

 

A ARTE E O DESIGN DOS LADRILHOS HIDRÁULICOS E SUA 

APLICAÇÃO NA ARQUITETURA 

Autores: 

Alessandra Margarida das Graças Pascoal 
alessandra.pascoal@yahoo.com 

Éric Bissiatte da Silva 
ebissiatte@icloud.com 

Gilson Rodrigues de Almeida 
gilsonmontes@oi.com.br 

Marcela Assunção Faria 
maafaria@hotmail.com 

O ladrilho hidráulico origina-se nos antigos mosaicos bizantinos, criados para 
decorar pisos e paredes, expressando a arte e a religiosidade, sendo um dos 
mais antigos objetos padronizados na construção. Com o desenvolvimento 
tecnológico e o aparecimento de novos materiais, os mesmos foram perdendo 
seu espaço, ocasionando assim uma diminuição na sua utilização. A pesquisa 
tem como objetivo resgatar a história, sua importância e utilização na Arte e 
Design Arquitetônico. Trata-se de um trabalho exploratório/pesquisa 
bibliográfica, que aborda o tema e a reflexão relacionada ao assunto. Conclui-
se que a arquitetura pode ser entendida como um documento histórico, com 
uma capacidade de persistir ao tempo, defendendo suas características 
artísticas, técnicas e seu valor como elemento decorativo. O ladrilho hidráulico 
carrega uma tradição e reluta às mudanças, sendo um clássico do design de 
interiores, fazendo uso do tradicional remetendo a um passado não muito 
distante. 

Palavras chave: Ladrilho Hidráulico, Arte, Design Arquitetônico. 
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A AUTOMAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

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

Henrique Queiroz Barbosa 
henriquequeiros@yahoo.com.br 

Thais Furtado de Freitas 
thatfurtado@hotmail.com 

Anderson Luiz Teodoro 
andersonteodoro408@gmail.com 

A indústria da construção civil é um dos setores que mais empregam no Brasil. 
Tendo em vista esse crescimento, é possível verificar a necessidade de 
sistemas automatizados bem como outros recursos tecnológicos, tanto para 
produção quanto para segurança de seus colaboradores. A modernização 
contribui para o aumento da competitividade impulsionando a produção e a 
logística. Diante destes fatos, este trabalho busca apresentar os índices de 
acidentes atuais na construção civil e relacioná-los com a implantação 
tecnológica, no caso a automação, a fim de viabilizar redução de acidentes, a 
produtividade, a redução de custos e de tempo, valorizando a vida e atendendo 
as necessidades no cenário econômico atual bem como discutir a necessidade 
da especialização dos colaboradores que fazem parte deste processo. 

Palavras chave: Construção Civil, Automação, Custos, Senário Econômico. 

 

A AUTONOMIA DO TRABALHADOR COMO FATOR 

INTEGRANTE DA GESTÃO DE PESSOAS 

Autores: 

Emília Luiza Matosinhos Andrade 
emiliaandrade3012@gmail.com 

Filipe dos Passos Santos Silva 
fdfilipedasilva@gmail.com 

A gestão de pessoas é um conjunto de ferramentas que direciona as 
organizações para uma administração eficiente, retendo, avaliando e 
potencializando o capital humano da empresa. A utilização de sistemas de 
autonomia junto à gestão de pessoas, nas corporações, é fator indispensável 
para a formação de colaboradores participativos, dinâmicos, organizados e 
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com poder para a tomada de decisões. Objetiva-se, neste ensaio teórico, 
apresentar a autonomia do trabalhador como variável integrante da gestão de 
pessoas, inferindo os benefícios para os trabalhadores, para as empresas, e as 
possíveis controvérsias da utilização do instrumento em questão. Através da 
revisão bibliográfica acerca do tema em livros e endereço eletrônico, espera-se 
definir o papel da autonomia do trabalhador para a gestão de pessoas. 

Palavras chave: autonomia, gestão, benefícios, papel. 

A BOBINA DE TESLA COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NO 

ENSINO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 

Autores: 

Geovana Viana Calazans 
Jojoviana15@gmail.com 

Juan Diego da Silva 
Jdiego_silva@Yahoo.Com.br 

Letícia Vitorina Coura 
leticia.coura65@gmail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

Desenvolvida por Nikola Tesla por volta de 1890, a Bobina de Tesla consiste 
em um transformador primário e secundário coligados a um centelhador que irá 
elevar a tensão permitindo assim produzir descargas elétricas visíveis. No 
ensino de sistemas de potência em Engenharia Elétrica a bobina de Tesla pode 
ser empregada de forma didática para melhor compressão dos efeitos 
eletromagnéticos. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo o projeto e 
montagem de uma Bobina de Tesla didática. O trabalho possui natureza 
aplicada e será baseado nos procedimentos de revisões bibliográficas e 
pesquisas experimentais. Espera-se que o protótipo possa auxiliar em futuras 
pesquisas e estudos acerca dos fenômenos eletromagnéticos permitindo assim 
a elaboração de práticas e procedimentos experimentais didáticos. Além da 
possibilidade da adoção da Bobina de Tesla em vários experimentos em 
Engenharia Elétrica, a mesma poderá ser aplicada ainda em atividades 
didáticas no ensino de Física. 

Palavras chave: Tesla, Elétrica, Engenharia. 
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A EFICIÊNCIA DO CORTE GRANULOMÉTRICO NO 

BENEFICIAMENTO DO MINÉRIO DE FERRO 

Autores: 

Hyberson Ferreira Santos 
hybersonferreira@yahoo.com.br 

Larissa Luiza de Alcântara 
larissaalcantara96@live.com 

Pâmela Martins Menezes 
pamelammenezes@yahoo.com.br 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

O processo de beneficiamento mineral consiste de várias operações para 
mudar as características do mineral, entre elas: granulometria; concentração de 
espécie mineral; e forma. Porém, os processos não devem mudar a identidade 
física e química do material. Por isso, o presente estudo tem como objetivo 
estudar a eficiência do processo de corte granulométrico dos minérios através 
do hidrociclone, uma etapa importante do beneficiamento que visa a 
classificação granulométrica dos sólidos em partículas finas e grossas 
utilizando o princípio da força centrífuga. Por meio de uma revisão bibliográfica 
e um estudo de caso realizado em uma mineradora localizada na região do 
quadrilátero ferrífero, serão feitas análises granulométricas em laboratório com 
amostras dos produtos Overflow e Underflow, oriundos da alimentação e saída 
do processo. Espera-se que a eficiência do processo seja comprovada a partir 
de resultados que apontem a obtenção do material de interesse através da 
separação. 

Palavras chave: Granulometria, Minérios, Hidrociclones, Overflow, Underflow. 

 

A EVOLUÇÃO DA INDUSTRIA QUÍMICA 

Autor: 

David Júnior Novais 
davidjuniornovais@gmail.com 

Denílson Arlindo de Souza 
denilsonsq@yahoo.com.br 

A indústria química está passando por várias transformações e isto se deve 
principalmente às questões ambientais e aos seus próprios avanços 
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tecnológicos, necessários à competitividade no mercado globalizado. A 
discussão deste tema é de extrema importância, pois remete à utilização de 
produtos químicos que contribuam para a evolução dos processos de produção 
em um ambiente sustentável. O presente trabalho tem como objetivo 
demonstrar a importância destes produtos e o seu surgimento na indústria 
química. O trabalho se enquadra em uma pesquisa descritiva e trata da 
descrição de informações sobre as transformações na indústria química desde 
a revolução industrial até os dias atuais. Os resultados mostram a importância 
da indústria química nos dias atuais, como os avanços nos processos de 
produção contribuíram para uma sociedade mais prospera e sustentável e 
auxiliam na visão da importância da conscientização sobre tema. 

Palavras chave: Química, Indústria, Sustentável. 

 

A FLUÊNCIA COMO PRINCIPAL LIMITAÇÃO DA VIDA ÚTIL DE 

CONVERSORES LD 

Autores: 

Juliana Aparecida Vasconcelos Aleixo 
aleixojuliana@yahoo.com.br 

Roberta Lidiane da Costa 
robertacostager@gmail.com 

Taismara Moreira Corrêa 
taismaramc@yahoo.com.br 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

A fluência é um dos principais mecanismos que limitam o tempo de operação 
dos conversores LD. Os conversores-LD são utilizados na produção de aço 
líquido e estão submetidos às tensões e aos ciclos térmicos e mecânicos 
inerentes ao processo de fabricação do aço. O objetivo principal deste trabalho 
é analisar a deformação por fluência dos aços ASTM A387 e 16Mo3 aplicados 
na fabricação do casco desses equipamentos e, dessa forma, fazer a previsão 
de vida útil. As previsões das vidas foram feitas em função das curvas de 
deformação de cada material no estágio secundário da fluência, considerando 
faixas de deformações entre 1,0 e 1,5%, conforme aplicado em projetos de 
conversores-LD. O prolongamento da vida útil de componentes críticos de 
plantas siderúrgicas pode representar benefício financeiro se confrontado com 
os gastos para troca de componentes, fabricação de nova planta ou ainda com 
os lucros cessantes mediante a produção parada. 

Palavras chave: Fluência, Conversores, Manutenção. 
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A GESTÃO DE ESTOQUES COMO FERRAMENTA 

ESTRATÉGICA DE GESTÃO 

Autor: 

Natalia Maria de Morais 
nataliamorais76@yahoo.com.br 

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

As empresas buscam gerar maior competitividade no seu negócio através de 
ações que permitam diferenciá-las de seus concorrentes e/ou que reduzam 
seus custos. Os gestores de negócios devem promover melhorias em métodos 
e estratégias, utilizando ferramentas que garantam a sustentabilidade das 
empresas. Contudo, na área de logística, a atividades de gestão de estoques 
pode contribuir para melhoria do nível de serviço e redução de custos 
empresariais. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar resultados da 
gestão de estoque de uma empresa de serviços em engenharia industrial, 
caracterizando um estudo descritivo. Justifica-se a escolhe do tema devido ao 
fato de muitas empresas apresentam de 20% a 30% do estoque composto por 
itens obsoletos, e até 50% constituído de itens de baixo valor e giro. Portanto, 
estoques mal administrados oneram o capital de giro da empresa, geram baixo 
nível de serviço aos clientes e contribuem diretamente para a queda da 
lucratividade. 

Palavras chave: Gestão de Estoques, Lucratividade, Redução de Custos, 
Nível de Serviço. 

 

A IMPLANTAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA NAS RESIDÊNCIAS 

RURAIS 

Autores: 

Evando Mendes 
evando.ed@gmail.com 

Felipe Gomes de Andrade 
gomes_9595@yahoo.com.br 

Ramon Mendes 
ramonmendes1993@gmail.com 
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Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

Com a preocupação em diminuir os níveis de poluição nos rios e córregos, 
surgem soluções sustentáveis, econômicas e eficientes para descarte do 
esgoto sanitário. A fossa de evapotranspiração (TEvap) é uma destas soluções 
no qual são feitas a separação e a transformação físico-química da matéria 
sólida contida no esgoto. É uma técnica implantada no geral em residências 
rurais, visando de forma correta a destinação das águas servidas e absorção 
dos nutrientes pelas raízes. Esta pesquisa objetiva apresentar critérios para o 
dimensionamento e construção em escala reduzida de um tanque de 
evapotranspiração. A metodologia foi desenvolvida através de pesquisas 
acadêmicas e visitas técnicas. Parte da matéria presente na fossa incorpora-se 
à biomassa das plantas e a água é eliminada por evapotranspiração. A fossa 
TEvap se apresenta como uma alternativa econômica e viável, de total 
importância ao tratamento das águas negras evitando assim contaminações ao 
meio ambiente. 

Palavras chave: Meio Ambiente, construção sustentável, recursos hídricos. 

A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA BRASILEIRA DE 

ACESSIBILIDADE NBR 9050 EM EDIFICAÇÃO DE USO 

PÚBLICO - 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 

Jordana Paes Epifânio 
engenheirajordana15@gmail.com 

O cidadão portador de deficiência tem direito assegurado por lei à 
acessibilidade, para que possa usufruir dos recursos e ações no âmbito social. 
Barreiras arquitetônicas interferem na vida deste, privando-o de seus direitos 
de convivência e vida social. A NBR 9050 (ABNT,2015) estabelece critérios e 
parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, 
instalação e adaptação do meio urbano e de edificações às condições de 
acessibilidade. Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo verificar se as 
condições de mobilidade na Câmara Municipal de Congonhas-MG atendem de 
forma eficiente as exigências quanto à acessibilidade. Como resultado final 
espera-se contribuir para adequações e melhorias do espaço público em 
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benefício das pessoas com limitações de mobilidade ou percepção para a sua 
melhor inclusão social. 

Palavras chave: norma brasileira, acessibilidade, edificação pública, 
mobilidade. 

 

A IMPORTÂNCIA DA ARQUITETURA EM AMBIENTES 

CORPORATIVOS 

Autores: 

Rita Aparecida Cruz Menezes 
Ritacruzmenezes@yahoo.com.br 

Thaïs Michelle Diniz Araújo 
tatamichelly@hotmail.com 

Vinicius de Sousa Simões 
vass2604@gmail.com 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

Ambientes corporativos são locais onde há um grande fluxo de pessoas, 
documentos e equipamentos e se não forem bem projetados podem gerar 
tumulto e prejudicar o rendimento dos trabalhadores. A arquitetura, por sua 
vez, pode transformar um ambiente corporativo em um local de trabalho 
confortável, funcional e com maior desempenho dos funcionários. Dessa forma, 
o objetivo da pesquisa é demonstrar a importância da Arquitetura em 
ambientes corporativos. A pesquisa é um estudo de caso que será realizado 
em uma Instituição de Ensino Superior, com a observação de fatores como a 
produtividade, o conforto ambiental e o emocional dos trabalhadores, e o uso 
de questionário, em um período de uma semana. A partir dos resultados 
encontrados, o ambiente laboral será transformado com a arquitetura de 
interiores e dos conhecimentos em ergonomia, iluminação e uso das cores. 
Com as modificações espera-se que o local de trabalho se torne motivador, 
aconchegante e produtivo para todos os funcionários. 

Palavras chave: Arquitetura, ambientes corporativos, conforto ambiental. 
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE ESTOQUES NAS 

ORGANIZAÇÕES 

Autores: 

Ana Paula Dias de Oliveira 
anapaulaoliveira.ep@outlook.com 

Cinthya Maria do Carmo de Andrade 
cicinthya@hotmail.com 

Talita Sara Neves Gonçalves 
talitaneves12@gmail.com 

José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 

A Gestão de Estoques constitui uma das aplicabilidades do Planejamento de 
Controle da Produção nas organizações, e é responsável por realizar 
atividades de previsão, registro e controle do fluxo de materiais com a 
finalidade de adequar os investimentos. Com o propósito de que estes sejam 
direcionados de maneira eficiente e objetivando a minimização quantitativa de 
capital imobilizado em armazenamento. O objetivo deste trabalho é demonstrar 
a relevância de um eficiente gerenciamento de recursos materiais. Este 
trabalho é baseado em análise via estudos multicasos e se justifica pelos 
benefícios da gestão de estoques, tanto para as organizações públicas, quanto 
para as privadas. Como resultado deste trabalho espera-se evidenciar a 
redução de custos, ganhos por qualidade e redução do tempo de serviço. 

Palavras chave: Gestão, estoque, planejamento, controle. 

 

A IMPORTÂNCIA DA INTERNET DAS COISAS PARA O 

MERCADO INDUSTRIAL - IIOT 

Autores: 

Isabela Teixeira Santos 
isabelacng@hotmail.com 

Thiago Avelino da Silva 
thiagoavelino2000@gmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 
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De acordo com Kevin Ashton, a Internet das Coisas é um ponto de encontro 
real entre a rede de comunicações humana e o mundo real das coisas. Nosso 
trabalho tem como objetivo demonstrar como este conceito poderá revolucionar 
a humanidade e como a adaptação a esta transformação será fundamental em 
todas as áreas do cotidiano, em especial nas indústrias onde seu uso será 
essencial para a competitividade entre as organizações, nas quais excelência e 
alta produtividade estarão aliados sendo o grande diferencial para quem quiser 
se sobressair no mercado. Por meio de pesquisas bibliográficas buscamos 
justificar a importância do tema abordado, visando melhores resultados para as 
indústrias através de inovações por meio da área de IIoT. Esperamos ao final 
do trabalho salientar que não devemos nos acomodar diante das 
transformações e que o futuro depende de nossas atitudes e esforços 
contínuos. 

Palavras chave: Internet das Coisas, Produtividade, Competitividade, 
Excelência. 

 

A IMPORTÂNCIA DO AJUSTE DOS PIRÔMETROS PARA A 

MEDIÇÃO DE TEMPERATURA 

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 

Vinicius Tristão de Oliveira 
tristaovinicius@yahoo.com.br 

Atualmente é muito comum a utilização de pirômetros de duas cores para a 
medição de temperatura em empresas siderúrgicas para controlar o perfil de 
temperatura sem o contato com o processo. Contudo são poucos os 
profissionais que tem conhecimentos de ajuste, manutenção e posicionamento 
dos pirômetros para realização das medições, situação do estudo de caso 
apresentado no trabalho. O objetivo deste trabalho é ampliar a informação 
disponível sobre o assunto no meio acadêmico além de buscar solucionar o 
problema estudado. Selecionaram-se manuais técnicos e artigos relacionados 
ao tema focando nos conceitos, aplicações e exemplos de caso. Espera-se 
apontar a relevância do estudo de caso com uso da ferramenta de análise de 
problema e as aplicações coerentes dos pirômetros. A realização de medições 
precisas de temperatura em processos siderúrgicos é de extrema importância 
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na qualidade final dos produtos, demostrando a significância do estudo e 
utilização correta dos equipamentos empregados. 

Palavras chave: Pirômetros, instrumentação, medições de temperatura. 

 

A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE ESTOQUE E 

INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES ENTRE SETORES 

Autores: 

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 maiores lucros tem levado as empresas a procurar ferramentas 
para otimizar seus processos de produção, criando alternativas mais favoráveis 
para o gerenciamento de custos, gastos, despesas, investimentos, perdas, 
desperdícios, fazendo com que se tenha mais controle e ajude na tomada de 
decisão. O Systeme Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung 
(SAP) é um software perfeitamente integrado, responsável por inteirar as 
informações de vários setores da companhia, estoque e setores de vendas e 
compras, bem como de seus fornecedores ,de forma a ampliar a visão da 
empresa, tornando mais fácil a reposição de produtos quando for comprados e, 
por conseguinte, saída do estoque. Pretende-se, neste trabalho bibliográfico, 
apresentar o funcionamento do software. Conclui-se que, na prática, é um 
banco de dados que pode ser acessado por todos os funcionários da empresa 
e usado de acordo com a necessidade de cada setor, fazendo com que as 
informações fiquem integradas. 

Palavras chave: SAP, Controle de estoque, Otimização de Procedimentos. 

 

A IMPORTÂNCIA DO USO DE VEGETAÇÃO PARA COMBATE À 

EROSÃO 

Autores: 



46 
 

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 

A erosão é o processo natural de desprendimento, transporte e deposição de 
partículas de solo e rocha de um local para outro. Por vezes, esse processo é 
acelerado por meio da ação antrópica sem planejamento, provocando prejuízos 
ao meio ambiente e à sociedade. Um dos grandes fatores de relevância para o 
entendimento da erosão é a cobertura vegetal, que atenua a erosão do solo, 
principalmente através da redução das forças de impacto da gota de água no 
solo diminuindo a velocidade do escoamento superficial, aumentando as taxas 
de infiltração e sua resistência à erosão, justificando a importância do tema. O 
presente trabalho objetiva por meio de uma experiência e de pesquisas 
bibliográficas mostrar como o uso da vegetação pode combater à erosão. 
Espera-se como resultado observar como os processos erosivos acontecem e 
a influência do tipo de cobertura vegetal sobre a erosão do solo.  

Palavras chave: Vegetação, Processos Erosivos, Erosão. 

 

A PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL BENEFICIANDO A 

PRODUTIVIDADE NA EMPRESA 

Autores: 

Chrislayne Almeida Costa 
Lany.ac@hotmail.com 

Driele Maria de Rezende Pinto 
rezendedriele@hotmail.com 

Cândida Clara de Oliveira Pereira da Fonseca 
ccfonseca@uol.com.br 

A psicologia organizacional é reconhecida como um campo de atuação 
interdisciplinar que procura compreender os fenômenos organizacionais que se 
desenvolvem em torno de um conjunto de questões referentes ao bem-estar do 
indivíduo (SCHEIN, 1982). Sua principal vantagem é a preocupação com a 
qualidade de vida no ambiente ocupacional. O propósito desse estudo é 
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analisar o comportamento humano, suas necessidades e como isso interfere 
na eficiência sócioeconômica da organização. Esta pesquisa será realizada por 
meio de revisões bibliográficas, artigos científicos e livros relacionados ao 
tema. O resultado esperado é a identificação de fatores que causam a 
insatisfação do colaborador no ambiente de trabalho e a determinação de 
métodos que irão promover a proatividade operacional. Portanto, pode-se 
ressaltar que a psicologia organizacional, bem aplicada, reduz o absenteísmo e 
a rotatividade de funcionários, trazendo vantagens financeiras à organização, 
além de beneficiar a produtividade. 

Palavras chave: Psicologia Organizacional, Comportamento Humano, 
Produtividade. 

 

A UTILIZAÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE E SUAS 

FERRAMENTAS PARA A REDUÇÃO DOS CUSTOS 

LOGÍSTICOS DO VAREJO FÍSICO 

Autores: 

Caio César Fernandes de Souza 
caio_fernandes7@hotmail.com 

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 do e-comerce tem sido significativo, principalmente em função 
da recessão da economia, isso tem provocado uma série de impactos 
econômicos no país. Em função deste cenário, o objetivo desta pesquisa foi 
iniciar um projeto de gestão de qualidade para avaliar a eficácia da logística 
empregada pela empresa, bem como a eficiência de seu canal de distribuição. 
A metodologia abrangeu a coleta de dados quantitativos nos períodos de 2015 
a 2017. A análise se deu pela implementação das ferramentas de qualidade, 
como o ciclo PDCA, onde foram levantados diversos indicadores de 
desempenho, entre elas a evolução das receitas. A partir dos dados obtidos, 
constatou-se que diversos indicadores se encontravam sem um padrão 
gerencial apresentando resultados abaixo dos pretendidos pela empresa. 
Durante o período em que se estendeu o estudo, observou-se uma grande 
evolução nesses indicadores, diminuindo o impacto negativo gerado pela 
grande demanda do e-comerce. 
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Palavras chave: E-comerce, Qualidade, Logística, Indicadores, PDCA. 

 

ACESSIBILIDADE NO ESPAÇO URBANO PARA CADEIRANTES 

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 

Segundo o IBGE 6,2% da população brasileira possui algum tipo de deficiência 
física, necessitando de artifícios e tecnologias, bem como recursos públicos 
para facilitar a sua rotina. Mesmo com o alto número de pessoas com 
deficiência no país, ainda são escassos projetos para facilitar a locomoção 
destas pessoas no espaço urbano. Este trabalho tem por objetivo identificar e 
apresentar locais públicos nas regiões próximas de Conselheiro Lafaiete que 
apresentam acessibilidade a pessoas deficientes, e onde eles são falhos ou 
inexistentes. É importante conceber projetos na construção civil executados 
com qualidade, comunicação, acessibilidade, transporte, educação, lazer, 
porém muita das obras envolvem custos, mão de obra, mas não atendem 
requisitos para utilização, sendo necessário melhorias que podem ser advindas 
a projetos estruturais para garantia de qualidade de vida, com dignidade e 
respeito a todos cidadãos brasileiros com deficiência em sua locomoção. 

Palavras chave: Acessibilidade, deficiência, espaço urbano. 

 

ACESSIBILIDADE URBANA PARA CADEIRANTES EM 

CONSELHEIRO LAFAIETE – MG. 

Autores: 

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

Kátia Cristina Dias 
katia-dias1@outlook.com 
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Mariana Aparecida Vieira 
marianavieira0697@gmail.com 

Paulo Valério da Silva 
paulovalerio.arq@gmail.com 

Os portadores de deficiência enfrentam no dia-dia calçadas em péssimas 
condições, barreiras físicas em prédios públicos e comerciais, preconceito, 
inadequações em banheiros, transporte deficitário, e vários outros obstáculos, 
por isso oferecer condições de acesso e dar total liberdade de movimentação a 
essas pessoas é o que podemos chamar de acessibilidade. Neste contexto, o 
objetivo deste trabalho é identificar as inadequações e irregularidades nas vias, 
passeios e edificações em um raio de até 550 metros da Avenida Telésforo 
Cândido de Rezende, área central de Conselheiro Lafaiete na cidade de 
Conselheiro Lafaiete. A metodologia adotada será de cunho exploratório, e irá 
perpassar por visitas técnicas aos locais mencionados, nas quais serão 
confeccionadas fotos e imagens. Os resultados contemplam a proposição de 
projetos e adaptações que atendam a essa minoria, com embasamento na 
NBR 9050/2015 e na Lei 13146/2015. 

Palavras chave: Acessibilidade, Cadeirantes, Inclusão. 

 

AGENDA 21 

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 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

A Agenda 21 é um documento assinado na Conferência das Nações unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na Rio 92, que visa o envolvimento 
de toda a comunidade através do diagnóstico participativo da realidade local, 
da elaboração e implementação do Plano Local de Desenvolvimento 
Sustentável, através de constante monitoramento e avaliação, e periódica 
revisão e realimentação do mesmo, podendo ser definida como como um 
instrumento de planejamento participativo visando o desenvolvimento 
sustentável. Este trabalho tem como objetivo apresentar a importância da 
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Agenda 21 para a sociedade. Utilizando uma revisão bibliográfica, além de 
dados coletados em sites científicos, pretende-se com este trabalho a 
conscientização acerca da relevância do mesmo e dos efeitos oriundos de 
impactos ambientais na sociedade. 

Palavras chave: Sustentabilidade, Engenharia, Meio Ambiente, Social. 

 

ALTERNATIVA PARA MASSA DE TAMPONAMENTO DE ALTO 

FORNO 

Autor: 

Luiz Miguel Moura Silva  
luizmiguel-silva@hotmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

O aço é um importante produto para economia brasileira e seu processo ocorre 
em etapas, nas quais inclui a redução do ferro no alto forno. Neste processo, o 
material se encontra em estado liquefeito, o chamado ferro gusa. A operação 
de tamponamento do alto forno consiste na injeção de uma massa no interior 
de um furo de vazamento para conter o gusa e a escória dentro do 
equipamento. Para isto, utilizam de massas feitas de materiais refratários com 
um ligante, usualmente piche, que causam irritações e lesões na pele, olhos, 
mudança na pigmentação da pele, câncer nas membranas e mucosas dentre 
outras. Desta forma, por meio de uma revisão bibliográfica e um estudo de 
caso em uma siderúrgica localizada na região do Alto Paraopeba, o objetivo 
deste trabalho é apresentar uma alternativa de um novo produto para as 
indústrias durante o processo de tamponamento do alto forno. Espera-se que a 
alternativa proposta para o ligante, melhore as condições em termos da saúde 
ocupacional. 

Palavras chave: alto forno, ligante, saúde ocupacional. 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DE PAVIMENTAÇÃO: PAVIMENTO 

RÍGIDO (CONCRETO) X FLEXÍVEL (ASFALTO) 

Autores: 

Carolina Faria Ferreira 
carolfaria07@yahoo.com 
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Letícia Fernanda Pereira Santos 
leticiafernanda6@yahoo.com.br 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

A pavimentação nas estradas brasileiras é uma forma de integração social, 
econômica, cultural e política que fazem parte do desenvolvimento das regiões. 
De acordo com Araújo et al (2016), em torno de 80% das estradas do Brasil 
não são pavimentadas, sendo o principal entrave a viabilidade econômica. A 
implantação de um pavimento adequado é imprescindível para garantir 
segurança e eficiência no propósito de interligação das regiões. Neste sentido, 
por meio de uma revisão bibliográfica, de caráter descritivo e cunho qualitativo 
sobre o tema, o objetivo da pesquisa é comparar utilização de dois tipos de 
pavimentos: Rígidos (concreto) e o Flexível (asfalto). Sendo os dois tipos de 
pavimentos viáveis para a implantação, espera-se com a análise comparativa 
propostas, vislumbrar opções construtivas de pavimento, principalmente para 
um país extenso e de características diversas, com diferentes tipos de solo e 
situações climáticas como o Brasil. 

Palavras chave: Pavimentação, estradas, viabilidade. 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DE VIABILIDADE ENTRE 

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 

A topografia na construção civil oferece o estudo da superfície terrestre bem 
como permite determinar as dimensões de área, realizar levantamentos 
altimétricos, entre outros. Para a elaboração de projetos, existem vários 
métodos de levantamento e formas para a execução. É relevante disseminar 
qual método e aparelho mais eficaz, econômico e ágil para cada aplicação. 
Nesse sentido, o objetivo do trabalho consiste em comparar dois métodos de 
levantamentos topográficos, a fim de apresentar quando e qual equipamento 
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será melhor utilizado. Consistirá em realizar um levantamento topográfico 
planialtimétrico de uma área empregando Estação Total e Receptor GNSS/RTK 
(Real Time Kinematic). Após o processamento dos dados coletados em campo 
serão mencionados os cuidados necessários para manusear cada 
equipamento e apresentado o comparativo entre eles. Por fim será indicado 
qual o melhor aparelho no intuito de oferecer condições necessárias para a 
execução da obra, diante da exigência apresentada. 

Palavras chave: Topografia, Geodésia espacial, Processamento de dados 
espaciais. 

 

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS DE 

ILUMINAÇÃO 

Autores: 

Alison Eudes de Souza 
alisoneudes195@hotmail.com 

Hugo Nascimento 
nascimentohugoo10@hotmail.com 

Rodrigo Rocha Barbosa 
rodrigorocha2010@hotmailo.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

Os sistemas de iluminação são de extrema importância para diversos 
ambientes residenciais e industriais. Com o avanço tecnológico, as lâmpadas 
elétricas estão se tornando mais eficientes e compactas. No entanto, muitos 
dos consumidores não conhecem os parâmetros que definem a eficiência 
luminosa. Este trabalho tem por objetivo conceituar e realizar ensaios com 
diferentes tipos de lâmpadas de forma a quantificar e proceder com uma 
análise técnica e econômica. A pesquisa, de natureza aplicada, será baseada 
em revisão bibliográfica e análise quantitativa dos resultados oriundos de 
ensaios e medidas realizadas. Espera-se que a pesquisa contribua no sentido 
de quantificar a eficiência luminosa de diferentes tipos de lâmpadas além de 
proceder com uma análise técnica e econômica das diferentes soluções em 
iluminação. A eficiência luminosa, que mede a relação entre fluxo luminoso e 
energia elétrica consumida pela lâmpada é um dos parâmetros mais aplicáveis 
em análises de eficiência energética. 

Palavras chave: Lâmpada, Iluminação, Eficiência. 
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ANÁLISE DA ESTIMATIVA VERSUS PRODUÇÃO REAL DE 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Autor: 

Victor Rodrigues Marteleto Junior 
diretor@ewhonda.com.br 

Tatiane Fernandes Matias Pereira 
tatiiifernandes16@gmail.com 

Em sistemas fotovoltaicos, uma das áreas relevantes é a quantificação da 
expectativa da produção de energia anual e seu retorno financeiro. O objetivo é 
cruzar as informações de dois sistemas instalados a pouco mais de um ano, 
em residências distintas e potências diferentes. A intenção é comparar as 
estimativas feitas a partir do histórico de consumo com o que fora produzido 
durante esse período de análise, avaliando assim, os seus retornos financeiros. 
A previsão da energia a ser gerada oferece o conhecimento de custo do 
sistema, que pode ser quantificada pelo histórico de consumo de cada imóvel. 
Porém, a utilização de simulações geradas por planilha, não consideram 
intempéries meteorológicas e parâmetros intrínsecos aos equipamentos, além 
de fatores psicológicos dos moradores, que tendem a aumentar o consumo 
devido ao sentimento de não pagamento da energia gasta. Através desse 
estudo, espera-se que os resultados apontem se as estimativas condizem com 
a produção e economia esperada. 

Palavras chave: Retorno Financeiro, Sustentabilidade, Economia, Integração, 
Sistema Solar. 

 

ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 

REAPROVEITAMENTO DE PRODUTOS 

Autor: 

Mauro Celso Ferreira Guimarães 
mauro.ferreira@vale.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

A mineração é uma atividade fundamental para a economia de Minas Gerais e 
do Brasil, por isso diversos estudos são realizados afim de encontrar soluções 
viáveis e de baixo custo que diminuam as perdas causadas durante o 
processamento de beneficiamento de minério de ferro, pois a contaminação do 
minério altera a qualidade do produto tornando-o inviável para o mercado. 
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Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar a implantação de um sistema 
de peneiramento e classificação de granulometria, que fazia o 
reaproveitamento do minério, uma vez que vários métodos foram utilizados 
pela empresa, mas o custo ainda continuava sendo elevado. Para isso, a 
metodologia utilizada foi avaliar o processo através de observações e 
confecção de índices de produtividade, durante um ano. Os resultados 
demonstram que o novo sistema foi viável, pois houve uma movimentação na 
planta para um local onde se encontram os estoques, o que reduziu os custos 
com transporte e eliminou o uso de caminhões. 

Palavras chave: Qualidade, Beneficiamento, Redução de Custos. 

ANÁLISE DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DE NASCENTES NA 

CIDADE DE CONGONHAS-MG 

Autores: 

Anderson Ricardo Dias Guilherme 
anderson-rick@hotmail.com 

Kelly Cristina Peres Santos 
kellycristina-15@hotmail.com 

Kelly de Oliveira Gonçalves 
oliveira.keelly@gmail.com 

Diego Roberto Sousa Lima 
diegosousalima@hotmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

Á água é um bem essencial a sobrevivência do homem e ao exercício de suas 
atividades, por isso a grande importância em preservar os recursos hídricos na 
terra. Neste contexto, é feito a avaliação microbiológica de quatro nascentes 
situadas no município de Congonhas-MG, onde moradores local fazem o uso 
destes recursos hídricos. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo 
analisar a qualidade da água, através de amostras coletadas das quatro 
nascentes, fazendo a caracterização e parâmetro comparativo entre elas. A 
metodologia aplicada foi o plano de amostragem, coletando amostras de cada 
uma das nascentes e em laboratório fazendo-se a análise e caracterização das 
águas. Com os resultados obtidos, pode-se destinar o uso da água nas 
atividades humanas, bem como orientar na preservação das nascentes. 

Palavras chave: Analise Comparativa, Qualidade das Águas, Nascentes, 
Congonhas. 
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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO 

COM A VARIAÇÃO DA PORCENTAGEM DE ÁGUA NO TRAÇO 

Autor: 

Tainara Baêta Pereira Rodrigues 
tainara_baeta@hotmail.com 

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

O concreto é o material mais utilizado na construção civil. Porém, é comum o 
baixo controle tecnológico nas obras, principalmente em relação a dosagem de 
água. Considerando que a variação desta dosagem não possa ultrapassar 3%, 
esta pesquisa tem como objetivo analisar a resistência à compressão do 
concreto com acréscimo de 5%, 10% e 15% de água no traço. Para alcançar o 
propósito descrito serão realizados testes de compressão em laboratório de 
materiais de construção e revisões bibliográficas. Os resultados indicam que a 
quantidade excessiva de água provoca a diminuição na resistência a 
compressão do concreto aos 28 dias. A utilização de traços não convencionais 
promove danos no concreto devido à baixa resistência, podendo ser evitados 
através de um maior controle e acompanhados das construções. 

Palavras chave: Concreto, Água, Resistência. 

 

ANÁLISE DE RISCOS DE ACIDENTES EM INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE TÉCNICA E 

PESQUISA 

Autores: 

Alone Jose Batista 
alonebq123@gmail.com 

Lucas de Oliveira Gonçalves 
logonc22@yahoo.com.br 

Rogeane Vanessa de Souza De Morais 
rogeanevanessa@gmail.com 

Anderson Luiz Teodoro 
andersonteodoro408@gmail.com 

O presente trabalho visa analisar a infraestrutura das instalações elétrica 
(fiação, tensão, tomadas e quadros de distribuição) de um laboratório de 
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fundição e soldagem. Afim de identificarmos os 
cumprimentos/descumprimentos normativos legais que se aplicam para esse 
caso. Tendo em vista o risco de acidentes é importante identificar os possíveis 
desvios encontrados no laboratório, afim de reduzir e/ou eliminar danos de 
natureza física e material. Realizar o levantamento dos circuitos elétricos com 
base na norma brasileira regulamentadora em instalação elétrica de baixa 
tensão (NBR5410). Será elaborado um checklist como ferramenta de análise 
de todos os requisitos previstos na norma supracitada. Esperamos evitar danos 
de natureza física ou material, com a identificação dos desvios encontrados. 
Demostrando importância do comprimento da norma em instalações elétricas. 

Palavras chave: Analisar, instalações elétricas, normas legais, reduzir danos. 

 

ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA 

FUNDAÇÃO TIPO SAPATA ISOLADA 

Autor: 

Ademar Souza Soares 
ademarsouza2008@yahoo.com.br 

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

Nas últimas décadas houve um avanço tecnológico na construção civil 
exigindo-se assim uma evolução na infraestrutura das edificações. Diante de tal 
realidade, aumenta a responsabilidade do Engenheiro Civil em buscar 
inovações para atender às demandas do mercado. Este estudo tem como 
objetivo analisar a viabilidade técnica e econômica da utilização da fundação 
superficial do tipo sapata isolada na construção civil. A metodologia utilizada 
para a elaboração deste trabalho consistiu em pesquisas a livros sobre o tema 
e artigos da internet. O critério mais relevante para se definir o tipo de fundação 
é através da resistência admissível do solo na área a ser construída. Para 
fundações o critério mais utilizado é a sondagem percussiva NSPT que indica 
as características do solo, presença de lençol freático, etc. Conclui-se que, o 
bom Engenheiro Civil não é aquele que simplesmente segue o roteiro de 
engenharia, mas sim aquele que busca inovações de viabilidades, que melhor 
atendam ao mercado. 

Palavras chave: Fundações, Viabilidade, sondagem e Economia.  
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ANÁLISE DO CUSTO BENEFÍCIO DA APLICABILIDADE DE 

MUROS DE CONTENÇÃO 

Autores: 

Gabriela Loiola 
gabriela-loiola@outlook.com 

Jenny Cristina da Silva Gomes 
jenny.gomes25@outlook.com 

Thamires Aparecida de Barros 
handthamires@hotmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

Os muros são estruturas de contenção de parede vertical apoiadas em uma 
fundação rasa ou profunda. Além de delimitar o terreno também é usado para 
barrar o solo, tornando-o plano, podendo ser construído em patamar, alinhado 
a vegetação ou inclinado. Há vários materiais usados para construção do muro 
tais como: pré-moldados, cerâmicos e até pedras de grande granulometria. 
Existem também cuidados a serem tomados, como, a análise do excesso de 
peso, ocasionados pelo solo encharcado, podendo levar o muro a desmoronar. 
Dessa forma, por meio de uma revisão bibliográfica, o objetivo desta pesquisa 
é analisar o custo benefício da aplicabilidade dos muros de contenção de 
acordo com tipologia adequada ao tipo de solo. Diante dessas informações, 
conclui-se que é de suma importância o auxílio de um profissional qualificado 
para a elaboração e execução do projeto, buscando conciliar viabilidade 
econômica, técnica e ambiental visando o desenvolvimento mais adequado a 
cada situação encontrada. 

Palavras chave: Muro, Arrimo, Aplicabilidade. 

 

ANÁLISE DOS PROCESSOS EROSIVOS EM REGIÕES DE 

TRILHA NO DISTRITO DE LAVRAS NOVAS, OURO PRETO/MG 

Autores: 

Gerson Flaviano Miranda 
gerson.n73@hotmail.com 

Nathan Naelio Miranda Cristiano 
nathan23naelio@hotmail.com 
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Lucas Pereira Leão 
geolucasleao@gmail.com 

Na atualidade, as trilhas têm sido utilizadas como via de condução a atrativos 
ou ambientes naturais, para contemplação da natureza, prática de esportes 
radicais, recreação e ecoturismo. O presente trabalho tem como objetivo 
identificar os principais impactos socioambientais causados em regiões de 
trilhas no distrito de Lavras Novas, município de Ouro Preto/MG. A metodologia 
empregada baseou-se na análise dos elementos do meio físico a partir de um 
mapeamento dos processos erosivos ao longo das trilhas da região. O estudo 
permitiu identificar impactos ambientais como a perda da biodiversidade e 
aumento de processos erosivos, cujo principal agente é a chuva e a 
compactação do solo, que é ocasionada sobretudo pelo impacto das rodas de 
motos, quadricículos e outros veículos, reduzindo a infiltração e aumentando 
assim a taxa de escoamento superficial. Dessa maneira foi possível comprovar 
que as trilhas atuam como mecanismos de processos causadores de perda de 
solo na região. 

Palavras chave: Trilhas, Processos Erosivos, Solo. 

 

APLICAÇÃO DA ESTATÍSTICA EM UMA LINHA DE PRODUÇÃO 

DE UMA SIDERÚRGICA. 

Autores: 

Aline de Viveiros Paula 
alineviveiros@yahoo.com.br 

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

Roberto Lessa de Carvalho 
rolessa123@gmail.com 

A estatística utiliza métodos de coleta, análise e interpretação de dados em 
diversas áreas do conhecimento, a fim de gerar informações e auxiliar no 
entendimento de aspectos gerais. Dessa forma, através disso em um processo 
produtivo é possível obter conclusões que ajudam na tomada de decisões 
visando o aumento da qualidade e produtividade em uma siderúrgica. O 
objetivo deste trabalho é apresentar a utilização da estatística em uma linha de 
produção de uma siderúrgica em análises de tempo de produtividade e 
avaliação da variabilidade na qualidade de tubos de aço. Para tanto, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica em bases disponíveis eletronicamente em 
português sobre o tema, além de observações empíricas em uma empresa no 
interior de Minas Gerais. Concluiu-se que por meio das análises estatísticas é 
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possível identificar o índice de tubos de aço fora do padrão e controlar os 
tempos de processo na produção de maneira efetiva. 

Palavras chave: Estatística, produção, qualidade. 

 

APLICAÇÃO DA TELEMETRIA NA MANUTENÇÃO DE 

CAMINHÕES FORA DE ESTRADA 

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 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

A manutenção preditiva consiste de um monitoramento regular a partir de 
parâmetros pré-estabelecidos para garantir o funcionamento dos equipamentos 
ao longo do tempo de operação. Sua finalidade é prevenir possíveis falhas, 
acompanhando sistemicamente as condições operacionais do equipamento, 
permitindo previamente realizar sua manutenção para manter suas condições 
de funcionamento e produtividade. A telemetria é uma técnica preditiva que 
atua na busca de falhas ocultas ou não perceptíveis, caracterizando-se por 
detectar não conformidades prejudiciais à saúde dos equipamentos. Neste 
sentido, por meio de estudo de caso, o presente trabalho tem como objetivo 
aplicar a telemetria no setor de manutenção de caminhões fora de estrada em 
uma empresa mineradora localizada na região do Quadrilátero Ferrífero/MG. 
Espera-se que a telemetria auxilie no planejamento da manutenção, podendo 
assim tratar as falhas antecipadamente, reduzindo custos e garantindo a 
máxima eficiência operacional. 

Palavras chave: Telemetria, manutenção, eficiência. 
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APLICAÇÃO DE COPOLÍMEROS EM VIAS E ACESSOS PARA 

CONTENÇÃO DE POEIRA EM UMA MINERADORA 

LOCALIZADA NO RIO PARAOPEBA. 

Autores: 

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

Fernando Luiz Silva Ferreira 
nandoferreira@yahoo.com.br 

Lucas Pereira Leão 
geolucasleao@gmail.com 

O processo de extração minerária acarreta em áreas de supressão vegetal, 
ocasionando a perda da biodiversidade local para formação de pilhas de 
rejeito, confecção de vias e acessos entre outros, tendo como consequência a 
emissão de poeira. Um dos métodos utilizados para evitar a emissão de 
particulados é a aspersão de vias com caminhões pipa utilizando somente 
água, sendo que em dias de maior incidência de sol o intervalo para 
aparecimento de poeira após aspersão é de 30 minutos. Este trabalho tem 
como objetivo apresentar um estudo realizado em uma mineradora situada em 
Congonhas/MG, onde foram realizados em Agosto de 2017 testes utilizando 
copolímeros desenvolvidos pela empresa Evonik com a finalidade de retardar a 
emissão de poeira nos locais de aplicação. A dosagem mais eficiente obteve 
média de 82 minutos utilizando 6 kg do produto diluídos em 20.000 litros de 
água, e obteria redução de no mínimo 520.000 litros de água por dia por 
caminhão pipa. 

Palavras chave: Poeira, copolímero, mineração. 

ARBORIZAÇÃO URBANA 

Autores: 

Felipe Ozava Dutra 
felipeozava@yahoo.com.br 

Guilherme José da Silva 
guihsilva1994@hotmail.com 

Isabela Morais Marques 
isabela.regina189@gmail.com 

Arnaldo Carvalho 
arnaldoc13@yahoo.com.br 
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A arborização das cidades, além de ser uma estratégia para amenizar o 
impacto ambiental urbano é importante sob os aspectos histórico, cultural, 
social e estético paisagístico. As árvores apresentam um 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 é através de pesquisa demonstrar a forma correta 
para implantação de projetos de arborização no meio urbano. A metodologia 
utilizada será pesquisas em artigos científicos, projetos realizados e/ou 
propostos 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, Urbano, Qualidade de vida, Práticas 
sustentáveis. 

 

AS DIFERENTES FASES ARQUITETÔNICAS NA CIDADE DE 

OURO PRETO E O SEU CONTEXTO ATUAL 

Autores: 

Bruna Aparecida Santana Cunha  
brunasantanaac87@gmail.com 

Gisele de Oliveira Neiva 
giseleoliveiraneiva@gmail.com 

Karla Rejane Gomes do Carmo 
karlarejane42@gmail.com 

Polyana Pereira Coelho 
polyanapcoelho@gmail.com 

Percebe-se na cidade de Ouro Preto que com o passar dos séculos 
desenvolveu-se novos modelos arquitetônicos além do barroco. Com isso, 
criou-se dois polos arquitetônicos na cidade: Um histórico e um moderno. Este 
projeto tem como iniciativa realizar um estudo sobre os modelos arquitetônicos 
presentes na cidade, além de propor uma pesquisa a ser feita com os 
moradores locais a fim de levantar o índice de evasão e buscar uma relação 
com o avanço da arquitetura ao longo do tempo. Portanto, procura-se realizar 
um questionário de perguntas fechadas com o objetivo de coletar informações 
para o levantamento estatístico da pesquisa, além de dialogar com os 
moradores para esclarecer dúvidas e procurar dados da migração entre 
diferentes localidades históricas e não-históricas da cidade. A partir dos dados 



62 
 

recolhidos, pretende-se averiguar as dificuldades encontradas nas diversas 
moradias da cidade, e espera-se que o estudo aqui investigado seja um 
incentivo para pesquisas sociais inclusivas. 

Palavras chave: Arquitetura, Estatística, Patrimônio Histórico. 

 

AS MUDANÇAS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO RUMO À 

SUSTENTABILIDADE 

Autores: 

Érica Fabrícia da Silva 
fabriciae@yahoo.com.br 

Nayara Tainá da Costa 
nayaratainacosta@yahoo.com.br 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

O crescimento populacional provocou um aumento significativo no consumo de 
diversos países do mundo, e esta produção crescente tem comprometido o 
meio ambiente fazendo com que os recursos naturais se tornem ainda mais 
escassos. Com o intuito de amenizar tais problemas foi concebido o sistema de 
desenvolvimento sustentável, que visa o equilíbrio entre o meio ambiente e o 
desenvolvimento. Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar as 
principais mudanças que ocorreram nos processos produtivos das principais 
empresas do país buscando a sustentabilidade. Para isso, a metodologia 
utilizada foi a consulta de revistas, livros e artigos científicos especializados 
sobre o tema. Os resultados demonstram que existem várias corporações de 
médio e grande porte preocupadas com as questões ambientais e promovendo 
mudanças rumo à sustentabilidade, dentre as quais temos a reorganização do 
processo produtivo, o reaproveitamento dos resíduos gerados e ainda adoção 
de práticas de P+L. 

Palavras chave: Mudanças, sustentabilidade, produção. 

 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA O DIMENSIONAMENTO DE 

UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA UMA 

CIDADE DE PEQUENO PORTE 

Autor: 
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Dewmayker Moura Assis 
dewmayker.96@hotmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

O tratamento de água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos 
aplicados na água, para adequá-la ao consumo. Este processo contribui para a 
diminuição da contaminação e transmissão de doenças, sendo fundamental 
para a melhoria das condições sanitárias da população. Neste contexto, Santa 
Cruz de Minas é um município de pequeno porte que possui como maior 
urgência uma infraestrutura de distribuição de água potável. Desta forma, o 
presente trabalho objetiva elaborar um projeto de Estação de Tratamento de 
Água para a cidade. A metodologia utilizada envolve a quantificação da 
população a ser atendida, a pesquisa bibliográfica acerca dos principais 
aspectos do projeto de dimensionamento, e ainda uma pesquisa de campo 
para analisar a qualidade da água do manancial existente. Os resultados 
esperados são que o projeto possa contribuir para resolver o problema de 
abastecimento da população, proporcionando aos habitantes uma distribuição 
de água potável em toda a área urbana da cidade. 

Palavras chave: Dimensionamento, Tratamento de Água, Santa Cruz de 
Minas, Processos de Tratamento. 

 

ASSENTAMENTO E ASPECTOS URBANOS NA ROCINHA 

Autores: 

Ana Luíza Silveira Alves de Miranda 
alsilveira@hotmail.com 

Paula Cristina Vieira Santos 
paulacvsantos@hotmail.com 

Victor Leandro Santana Marques 
leandrovictor035@gmail.com 

Marcela Assunção Faria 
maafaria@hotmail.com 

Este projeto se insere na pesquisa relacionada ao Assentamento e Aspectos 
Urbanos na Rocinha, tratando da ocupação desordenada, a fim de apresentar 
a visão dos habitantes da mesma mediante o problema. Justifica-se por trazer 
inúmeros benefícios no âmbito urbanístico, tendo por finalidade apresentar 
meios de intervenções urbanas em relação à essa ocupação, uma vez que se 
trata de um assunto relevante perante o corpo social, tratando-se de um 
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problema cuja as implicações acometem o coletivo. Trata-se de um estudo que 
tem o objetivo de revisar literatura e artigos específicos da área de 
conhecimento, buscando um resultado afirmativo em relação a essas ações. 
Dentre pesquisas obtidas, resultados assertivos foram apontados com a 
finalidade de serem propostos a esta mazela, uma vez que traria efeitos 
substanciais ao coletivo em sua totalidade. 

Palavras chave: intervenção, urbano, Rocinha. 

 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO GAMADENSÍMETRO 

COMPARADO AO MÉTODO HILF COMO MÉTODO DE 

CONTROLE DE COMPACTAÇÃO DE BARRAGEM DE REJEITO 

– ESTUDO DE CASO 

Autor: 

Diego Dela Savia Silva 
dela_savia@hotmail.com 

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

A barragem de contenção de rejeito é uma estrutura construída para conter 
resíduos resultantes dos processos de beneficiamento do minério, sendo 
tipicamente executada em estágios e alteada na medida em que os rejeitos são 
gerados. Utiliza-se material compactado proveniente de área de empréstimo ou 
com o próprio rejeito. O controle de qualidade, como elemento fundamental na 
construção, também necessitou de se modernizar, surgindo métodos mais 
rápidos e eficientes. O presente estudo visa avaliar a eficiência do método 
Gamadensímetro em relação ao método Hilf, no controle de compactação de 
obra de reforço de uma barragem de rejeito. Para isso, foi realizado uma 
revisão bibliográfica e o confronto de ensaios laboratoriais de solo compactado 
e resultados obtidos. Conclui-se que é de extrema importância o controle de 
qualidade nessas barragens, e consequentemente o aprimoramento das 
técnicas usadas, sendo que cada uma possui suas vantagens e 
particularidades. 

Palavras chave: Gamadensímetro, Compactação, Hilf. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA BICA FONTE DOS 

MOINHOS PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS JUDITH 

AUGUSTA FERREIRA E PINGO DE GENTE, NO MUNICÍPIO DE 

CONGONHAS – MINAS GERAIS 

Autores: 

Amanda Silva Trindade 
amanda-sta@hotmail.com 

André Malta Silva 
andremaltasilva@yahoo.com.br 

Tamiris Cristina da Silva 
tamirissilvat06@gmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

Em cidades pequenas, é comum acreditar que as águas oriundas de fontes 
naturais conservam, por si, qualidades essenciais para consumo. Contudo, 
diversas pesquisas tem demonstrado que estas fontes de uso público 
apresentam água de qualidade ruim ou duvidosa. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho é fazer uma análise da qualidade da água da bica Fonte dos Moinhos, 
localizada dentro do complexo urbano, a qual é de utilização pública e poderá 
ser utilizada como fonte de abastecimento de instituições educadoras, tais 
como: Judith Augusta Ferreira e Pingo de Gente. Para execução deste 
trabalho, a metodologia envolverá a análise dos seguintes parâmetros: 
coliformes fecais, pH, turbidez e sólidos totais em diferentes pontos, sendo um 
na nascente e outro na bica. Com a obtenção dos resultados espera-se 
fornecer à população uma informação da real situação desta fonte de 
abastecimento, e permitir às escolas a possibilidade de encanamento e 
reservação da água para posterior abastecimento. 

Palavras chave: Abastecimento, Análise, Qualidade da Água, Congonhas. 

 

AVALIAÇÃO DO ACRÉSCIMO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA 

MATRIZ DE CONCRETO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE FIBRAS 

DE AÇO. 

Autor: 

Alexsandro Natividade Lopes 
alexsandrocongonhas@gmail.com 
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Roberta Maria Machado 
roberta.machado25@yahoo.com.br 

O concreto é o material mais utilizado na construção civil. Suas principais 
características são a elevada resistência aos esforços de compressão e baixa 
resistência aos esforços de tração. As avaliações sobre a eficácia do aumento 
de resistência aos esforços de tração no concreto pela adição de fibras se 
fazem necessárias para uma melhor afirmação do produto no mercado 
consumidor. O objetivo principal é verificar o ganho de resistência do concreto 
com a adição das fibras de aço em relação ao concreto convencional e em qual 
proporção as fibras forneceram os melhores resultados. A metodologia utilizada 
foi através de pesquisa bibliográfica e ensaios realizados em Laboratório. Após 
a conclusão dos testes, verificou-se o aumento da resistência do concreto aos 
esforços de tração. A utilização das fibras vem substituindo as armaduras 
tradicionais nas construções de túneis, pisos, tubos e radies, oferecendo maior 
agilidade nas execuções dos serviços e redução de custos de produção. 

Palavras chave: Compressão, Tração, Resistência, Fibras de aço. 

 

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA SEM 

ENERGIA ELÉTRICA 

Autor: 

Raí Augusto Maia Coelho 
raijazz123@gmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

A crise hídrica que afetou o Brasil nos últimos anos provocou o surgimento de 
um pensamento sustentável. Dentro desta temática, as pessoas têm coletado 
água das chuvas como forma de reaproveitar este recurso, utilizando esta água 
nas descargas, lavagem de passeios e irrigação de plantas. No entanto, o 
processo de transferência destas águas armazenadas para locais de maior 
altitude dentro das casas, vem enfrentando problemas de gasto de energia, 
pois são utilizadas bombas elétricas. Desta forma, o objetivo deste trabalho é 
abordar um processo de bombeamento de água que não utiliza energia 
elétrica, e aproveita-se somente da energia hidráulico-pneumática. Para isso, a 
metodologia adotada foi a construção de um protótipo baseado em conceitos 
de pressão e um sistema chamado “Fonte de Heron”, e foram realizados vários 
testes. Os resultados iniciais são animadores, e espera-se que o protótipo 
possa trabalhar em sistemas de maior escala e contribua para uma maior 
sustentabilidade e economia. 
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Palavras chave: Crise Hídrica, água das chuvas, bombeamento, 
sustentabilidade, economia.  

 

 

BALANCEAMENTO DE LINHA 

Autores: 

Daniel Lobo da Silva 
daniellobo1@hotmail.com 

Eduardo Fernandes Aquino 
eduardoaquinno@yahoo.com.br 

Gabriela Martins Lobo 
gabriela.lobo@live.com 

Gilberto Martins 
martins.gilberto4@hotmail.com 

A competitividade e busca por ganho de mercado faz com que as empresas 
procurem cada vez mais processos produtivos para redução de desperdícios e 
aumento da produtividade, um desses processos é o balanceamento de linha. 
O balanceamento de linha ficou conhecido em 1913 por Henry Ford que 
inicialmente utilizou esse processo para fabricação de automóveis. Este 
processo trata-se de desenvolver medidas eficazes para que a produção seja 
continua e bem sucedida. Atualmente as empresas buscam otimizar recursos 
para se destacarem no mercado, reduzir custos e gerar lucros. Este trabalho 
tem como objetivo analisar o dimensionando de uma linha de produção, no 
qual realiza-se distribuição de postos de trabalho, atividades e redução de 
tempo. A metodologia aplicada será através de pesquisas feitas em artigos. 

Palavras chave: Balanceamento de linha, Processo produtivo, Produção. 

 

BENEFÍCIOS DO AQUECEDOR SOLAR 

Autores: 

João Paulo Martiliano da Silva  
jpmsilva2007@hotmail.com 
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Silvano Martins Moreira 
msilvanomoreira@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

Atualmente, devido à crise financeira e à busca por sustentabilidade, a 
construção civil tem priorizado técnicas que se mostrem econômicas e 
ecologicamente viáveis. Nota-se que o aquecedor solar vem se destacando 
pela economia de energia elétrica, sendo uma energia limpa, que não custa 
danos ao meio ambiente, pois necessita apenas do calor do sol para seu 
funcionamento. Neste trabalho bibliográfico pretende-se apresentar o 
funcionamento do aquecedor solar, citando, ainda, seus benefícios e condições 
exigidas para a instalação. Entende-se que, devido ao seu alto custo inicial, o 
procedimento ainda não é acessível a todos. Espera-se que, em breve, tal 
tecnologia possa se popularizar. A durabilidade do equipamento pode ser de 
até vinte anos, e contribui também na valorização do imóvel em que se é 
instalado; o retorno do seu investimento ocorre em até cinco anos. Por esses 
motivos, não faltam para se ter energia limpa e sustentável. 

Palavras chave: Sustentabilidade, Aquecedor Solar, Economia de Energia. 

 

BIOCONCRETO E O SEU O PODER AUTORREPARADOR EM 

FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS 

Autores: 

Debora Cristina Cardoso Freitas 
deboraweiker@yahoo.com.br 

Maria Fernanda Alves Bellini de Castro 
fernanda.bellini.castro@gmail.com 

Raquel Pereira da Rocha 
raquel@rochaempreendimentos.net 

Deyse de Brito Marthe Bertolino 
deysemarthe@yahoo.com.br 

O concreto é um dos materiais de construção mais utilizados no mundo, porém 
mesmo o de mais alta qualidade apresenta falhas, pois em um determinado 
momento, ele pode vir a fissurar e/ou rachar. Este fato gera insegurança, uma 
vez que proporciona a entrada de agentes que danificam tanto o concreto 
como a armadura da estrutura. A regeneração das fissuras é um campo de 
pesquisa em crescimento para desenvolvimento de novas tecnologias, uma 
delas é o bioconcreto. Pensando nisso, este trabalho tem como objetivo 
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apresentar o bioconcreto como solução para fissuras, trincas e rachaduras. 
Para isso, serão revisados os trabalhos utilizando as bases bibliográficas 
eletrônicas PubMed, LILACS e SciELO. Ao final, poderá ser confirmado o 
poder de auto reparo importante e inovador do bioconcreto para a construção 
civil e que possibilita a diminuição da frequência de reformas e manutenções e 
baixem seus gastos de modo significativo, 

Palavras chave: Bioconcreto, Autor reparo, Fissuras, Trincas, Rachaduras. 

 

 

BLENDAGEM E COPROCESSAMENTO DE RESÍDUOS 

Autores: 

Ângela Célia Campos 
angelaceliacampos@rocketmail.com 

Cleidiane Aparecida Alfenas 
Cleidianealfenas12@hotmail.com 

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

Jordana Paes Epifânio 
engenheirajordana15@gmail.com 

Há um grande desafio na Gestão de Resíduos no Brasil, devido a intensa 
geração de sedimentos sólidos e rejeitos que representam um dos maiores 
problemas da atualidade. O crescimento econômico, populacional e avanços 
tecnológicos, produzem maior quantidade de resíduos e os recursos naturais 
se tornam cada vez mais escassos. O objetivo do trabalho é apresentar 
soluções e inovações para o manejo e destinação final adequada desses 
fragmentos enfatizando a sustentabilidade. Sendo uma das opções a utilização 
de resíduos como matéria-prima para outras indústrias e a técnica do 
coprocessamento, solução definitiva na destinação de diferentes tipos de 
rejeitos, oferecendo um destino útil e adequado quando não existe alternativa 
de reciclagem ou reaproveitamento. A metodologia foi desenvolvida através de 
pesquisas acadêmicas e consulta de empresas licenciadas. Através do 
reaproveitamento, a destinação final dos resíduos impacta positivamente na 
conservação e racionalização de recursos minerais. 

Palavras chave: Resíduos, reaproveitamento, sustentabilidade.  
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CASA CONTAINER: UM PROJETO 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 mercado da construção civil tem se preocupado com a 
Sustentabilidade e tem criado ideias para minimizar os impactos ambientais. 
Cerca de 90% das mercadorias do mundo são movimentadas por Containers, 
que são inutilizados após 8 anos de uso. O objetivo é mostrar que seu uso na 
Arquitetura o torna de algo que seria descartado no ambiente, a algo de grande 
valia aos projetos arquitetônicos, gerando inovação. Para o uso do Contentor 
são necessárias adaptações como isolamento térmico, acústico e proteção 
antichamas nas paredes internas, para que a vivência no seu interior seja 
confortável. Idealizada por arquitetos, seu uso como material residual tem 
grande potencial para ser adaptado como unidade habitacional sustentável 
com um custo 30% menor que outras técnicas construtivas e também um 
aceleramento na execução da obra. Sendo assim o uso dele é inovador e se 
difere da maioria dos projetos vistos pelo mundo, mantendo os princípios da 
Arquitetura e beneficiando o ambiente. 

Palavras chave: Container, Sustentabilidade, Arquitetura, Contentor. 

 

CASA ECOLÓGICA - SELOS E VANTAGENS 

Autores: 

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

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

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



XII Simpósio de Iniciação Científica – 3, 4, 5 e 6 de setembro de 2018 / FASAR  

71 
 

Com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, a Rio 92, foram criadas certificações e selos ambientais que 
atestam se uma edificação segue os preceitos de sustentabilidade. 
Considerando a escassez e o uso excessivo dos recursos naturais e havendo a 
necessidade de praticar a sustentabilidade nos dias atuais, este trabalho tem 
como objetivo, estudar as vantagens de se garantir os selos e certificações 
para uma construção. O trabalho pesquisa foi realizado através de artigos, 
matérias e livros. Com as pesquisas realizadas, avaliamos que as certificações 
trazem muitos benefícios tanto para as construções quanto para os usuários, 
como qualidade de vida, economia de água e energia, valorização do produto, 
entre outros. As vantagens são extremas quando se alcança o título de casa 
ecologicamente correta, seja para o meio ambiente ou para o bolso. 

Palavras chave: Sustentabilidade, vantagens, ecológica. 

 

 

COLETORES SOLARES: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL 

PRATICADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Alberto Guedes Carvalho 
albertoguedesc@hotmail.com 

Karoline Paula Silva Faria 
karolinefariaf18@hotmail.com 

Renata Cristina Gonçalves Barbosa 
renatabarbosa2705@gmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

Os coletores de energia solar estão entre as práticas que aliam eficiência 
energética e tecnologia. Seu uso tem se difundido aos poucos, o que os 
colocou entre os mais populares dentre as soluções sustentáveis praticadas na 
construção civil, sendo as edificações responsáveis por quase metade do 
consumo de energia elétrica no país. Esta revisão bibliográfica, realizada 
mediante pesquisas em livros e buscas nas bases de dados eletrônicos, tem 
como objetivo descrever as tecnologias solares existentes no mercado, assim 
como a forma em que as mesmas têm sido aplicadas a edifícios, seus impactos 
ambientais, benefícios e limitações da geração de energia a partir da radiação 
solar. A expectativa é que a tecnologia proposta traga não só economia no uso 
da energia elétrica, mas também no que diz respeito ao conforto térmico dos 
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usuários e preocupação com o meio ambiente, tendo uma resposta positiva em 
eficiência energética. 

Palavras chave: Sustentabilidade, Energia Solar, Economia. 

 

AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS MOTIVACIONAIS NA 

CONTRIBUIÇÃO PARA MELHORA NOS RESULTADOS DE UMA 

EMPRESA 

Autores: 

Guilherme Eduardo Gonçalves Pinheiro 
guilherme_dudu2@hotmail.com 

Lucas Monteiro Castro Braga 
lucasmcbraga@hotmail.com 

Wanderson Sebastião Pinheiro 
pinwanderson@gmail.com 

Luiz Otávio Veloso 
luizotavioveloso@yahoo.com.br 

A motivação é um conjunto de forças energéticas que influenciam a direção do 
comportamento do indivíduo no local de trabalho, ou seja, é o impulso interno 
que leva à ação. Este trabalho se justifica por analisar a relação entre a 
motivação dos trabalhadores com os resultados de uma empresa, mostrando o 
quanto esta relação pode influenciar dentro da organização e, através de uma 
revisão bibliográfica de cunho exploratório, o objetivo é demonstrar a 
importância do aspecto motivacional nos resultados da empresa, salientando 
os benefícios que podem ser alcançados pela organização, tanto na melhoria 
dos processos, quanto no ambiente de trabalho. Diante do exposto, espera-se 
analisar como a motivação pode ser o fator-chave para o êxito nos resultados 
da empresa e fazer com que os funcionários se sintam importantes por 
participarem destes resultados. 

Palavras chave: Produção, Aspectos motivacionais, Resultados positivos. 
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COMPARAÇÃO DE ANÁLISES DE SOLO ENTRE AMBIENTE 

FLORESTAL E DE CAMPO NO PARQUE EURICO FIGUEIREDO, 

EM CONSELHEIRO LAFAIETE-MG 

Autor: 

Antônio Carlos de Oliveira Júnior 
antonio6oliveira@gmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

Um ambiente florestal se diferencia de um ambiente de campo pelo tipo de 
vegetação que constitui cada um. Por se ter maior quantidade de biomassa no 
ambiente florestal é esperado uma maior ciclagem de nutrientes via 
decomposição. A análise de solos é um método que permite conhecer 
características físico químicas de um determinado local. O objetivo do presente 
trabalho é determinar quais estas diferenças mensuráveis através da análise 
de solo de um ambiente florestal para um ambiente de campo, através de 
coleta e análise de solos no Parque Eurico Figueiredo, em Conselheiro 
Lafaiete-MG, pertencente ao bioma Mata Atlântica, que possui fitofisionomia 
florestal e de campo. Espera-se com os resultados encontrar valores para 
correção do solo com intuito de auxiliar a restauração florestal da região por 
meio do plantio de mudas nativas. 

Palavras chave: Análise de solo, Mata Atlântica, Fitofisionomias. 

 

CONCEPÇÃO DE UM VIADUTO ATRAVÉS DE MAQUETES 

ESTRUTURAIS 

Autores: 

Caroline Poliane Andrade 
carolinepolianeandrade@yahoo.com.br 

Giulia Kelly de Melo 
giulia_kelly13@yahoo.com.br 

Katiane Fatima Baeta 
katiane_fatima@yahoo.com 

Danilo Luiz Santana Mapa 
danilomapa@gmail.com 
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Os viadutos são obras destinadas a transposição de obstáculos à continuidade 
de uma via. Na etapa de projeto, o engenheiro deve definir um sistema 
estrutural para o viaduto e para estabelecer esse sistema o projetista deve 
testar diversas soluções possíveis. As maquetes estruturais são modelos 
qualitativos para pré-avaliar o comportamento de uma estrutura e na fase de 
concepção ajudam o engenheiro a tomar a decisão de qual o melhor sistema 
estrutural para se projetar um viaduto. O objetivo da pesquisa é desenvolver 
diferentes maquetes estruturais possíveis para um viaduto: pórticos, arcos, 
treliças, grelhas e estruturas pênseis. Espera-se com esse trabalho 
compreender melhor o comportamento de diversos sistemas estruturais que 
podem ser utilizados na concepção de uma estrutura, já que modelos 
estruturais qualitativos permitem o desenvolvimento de um sentimento intuitivo 
do comportamento dos sistemas estruturais. 

Palavras chave: maquetes estruturais, viaduto, modelos qualitativos, 
concepção estrutural. 

 

ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DO CONCRETO INFLÁVEL 

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 concreto inflável foi desenvolvido na Áustria no início de 2017, sua principal 
característica é a facilidade de se criar construções arredondadas. O processo 
construtivo resume basicamente em inflar uma espécie de almofada de ar, por 
baixo de uma estrutura plana, deixando-a então com a forma arredondada. 
Primeiramente são instaladas em uma superfície plana diversas placas de 
concreto em forma de cunha, uma vez que o concreto é curado por completo, é 
colocado uma espécie de almofada de ar por baixo dessa estrutura, que 
posteriormente é inflada. A estabilidade da laje é proporcionada por tendões de 
pós- tensionamento. Neste contexto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
com objetivo de apresentar a metodologia de modo elucidar questões a 
respeito da utilização do concreto inflável, por exemplo a relação custo 
benefício, redução do uso de mão de obra, aumento de eficiência e de 
produtividade nos canteiros de obra. 
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Palavras chave: concreto inflável, construções arredondadas, estrutura, 
placas. 

 

CONCRETO PERMEÁVEL PARA SOLUÇÕES DE DRENAGEM E 

ALAGAMENTOS 

Autores: 

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

Marco Antonio Matos Martins 
mamatos.vol@gmail.com 

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

O sistema de concreto permeável é constituído por peças intertravadas de 
concreto poroso, projetadas para permitir a infiltração da água superficial e 
garantir a permeabilidade na pavimentação de terrenos. Sua extrema aceitação 
no mercado surge por ser uma alternativa viável e econômica para aumentar a 
permeabilidade dos terrenos em áreas submetidas a cargas reduzidas, como 
garagens e estacionamentos. O objetivo deste trabalho é conceituar, 
apresentar as vantagens/desvantagens e aplicabilidades deste tipo de sistema. 
Tecnologia ainda incipiente no Brasil, o sistema vem sendo adotado por 
construtores para atender ao que as exigências das legislações municipais 
solicitam em relação à permeabilidade dos terrenos, o concreto permeável é 
uma excelente solução para um melhor aproveitamento da área construída, 
permitindo que esta além de ser pavimentada, seja também permeável. 

Palavras chave: Permeável, Vantagens, Permeabilidade, Infiltração. 

ASPECTOS RELEVANTES DO CONCRETO RECICLADO 

Autores: 

Jeferson Diego Maia Oliveira 
jefersondiego10@gmail.com 

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

Nathália Viviane Oliveira Maciel 
nathaliavomaciel@outlook.com 
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Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

A reciclagem reduz a poluição ambiental nas cidades e aumenta a qualidade 
de vida da população. Os processos de reciclagem utilizados em obras visam à 
importância da sustentabilidade, pois reduz resíduos produzidos, podendo 
substituir até 25% dos agregados convencionais por reciclados, no Brasil as 
técnicas de reciclagem são desenvolvidas a 20 anos e apenas 5% do entulho é 
reciclado. O objetivo deste trabalho é conscientizar a população sobre a 
importância da reciclagem do concreto, 90% dos materiais entregues no 
canteiro de obra podem ser reciclados e reutilizados. A pesquisa é uma revisão 
bibliográfica e traz dados quantitativos a fim de obter informações sobre o uso 
de concreto reciclado nas construções civis, o estudo revela a viabilidade na 
utilização dos agregados reciclados para a produção do concreto, sendo 
possível obter agregados com caracteristicas semelhantes ao produto original 
com baixo custo.  

Palavras chave: Concreto reciclado, resíduo de construção, sustentabilidade. 

 

CONSTRUÇÃO DE UM IRRIGADOR SOLAR AUTOMÁTICO 

Autor: 

Matheus Reis Guimarães Nascimento 
mtheu_08@hotmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

A agricultura é imprescindível para o abastecimento mundial de alimentos, 
porém a irrigação é o uso de recurso hídrico que mais desperdiça água no 
Brasil e no mundo, chegando a gastar mais de 70% da água disponível no 
planeta. Alternativas sustentáveis são necessárias para não comprometer 
futuramente a qualidade do bem mais precioso que temos, justificando a 
importância do tema. O objetivo deste trabalho é demonstrar o funcionamento 
do dispositivo irrigador solar automático através da construção de um protótipo 
utilizando-se garrafas de plástico, tubos, fita de vedação e material para 
suporte, movido por energia solar e que possa diminuir o desperdício de água 
na irrigação de jardins e pequenas plantações. O resultado esperado é que se 
controle o uso da água pelo método de gotejamento, diminuindo drasticamente 
os desperdícios e reduzindo os gastos de energia elétrica anual, podendo 
servir de base para futuras utilizações em larga escala. 

Palavras chave: Irrigação, Economia de Água, Energia Solar. 
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CONTROLE PID DE TEMPERATURA UTILIZANDO INVERSOR 

DE FREQUÊNCIA 

Autores: 

Humberto dos Santos Neto 
humbertocng@hotmail.com 

Wilton Tadeu Lemos Junior 
wiltonlemos2006@yahoo.com.br 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

O PID é uma técnica de controle de variáveis empregada em processos 
industriais que consiste nas ações Proporcional, Integral e Derivativa. O 
Inversor de Frequência é um dispositivo eletrônico que permite o controle de 
velocidade de motores de indução. Muitos modelos de Inversores de 
Frequência disponibilizam a opção de controle PID de forma embarcada, no 
entanto, não são amplamente explorados em aplicações práticas. Dessa forma, 
o objetivo deste trabalho é a aplicação do PID do Inversor de Frequência em 
um processo de controle de temperatura. Trata-se de uma pesquisa aplicada 
que utiliza dos procedimentos de revisão bibliográfica e experimentação como 
base para a montagem e especificação dos parâmetros de controle. Espera-se 
que o trabalho contribua na aplicação dos controladores PID disponíveis em 
Inversores de Frequência de forma a ressaltar o uso deste importante recurso. 
Em aplicações específicas, o inversor pode executar funções de controle além 
do acionamento de motores. 

Palavras chave: Controle, PID, Inversor de Frequência, Temperatura. 

 

CURVA ABC NA GESTÃO DE ESTOQUES 

Autores: 

Samara Paula de Souza 
spsouza43@gmail.com 

Talita Gabriele Bastos Tavares 
talitatavares@yahoo.com.br 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

Os estoques representam uma parte significativa dos ativos de uma empresa. 
Segundo Viana (2000), os estoques são recursos ociosos, com valor 
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econômico que representam um investimento para incrementar as atividades 
de produção. A curva de experiência ABC, também conhecida como análise de 
Pareto, trata-se de classificação estatística baseada no princípio de Pareto, em 
que considera a importância dos itens baseada nas quantidades utilizadas e no 
seu valor. Esta ferramenta é amplamente utilizada no gerenciamento de 
estoques, visto que sua categorização permite identificar os produtos mais 
importantes para a empresa. O objetivo desse trabalho é estudar as aplicações 
da curva ABC no gerenciamento de estoques. Trata-se de uma revisão 
bibliográfica, de caráter descritivo e cunho qualitativo sobre esta temática. 
Espera-se com esse trabalho oferecer uma visão holística do gerenciamento de 
estoques e auxiliar os gestores nos processos de tomada de decisões. 

Palavras chave: Estoque, Gerenciamento, Análise  

 

DEGRADAÇÃO DO SOLO DEVIDO AO USO INADEQUADO DE 

AGROTÓXICOS 

Autores: 

Nayara Jenifferuany dos Santos Silva 
nayara.jeniffer1@gmail.com 

Nityelle Martimiano Eliziario 
nitylyu@gmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

Os agrotóxicos são amplamente utilizados na agricultura moderna como forma 
de eliminar insetos, bactérias, fungos e outras formas de vida prejudiciais à 
produção agrícola, porém, se utilizados inadequadamente oferecem risco tanto 
ao homem quanto ao meio ambiente, justificando a importância do tema. O 
objetivo do presente trabalho é discutir os impactos do uso inadequado de 
agrotóxicos no solo, utilizando como metodologia a pesquisa de cunho 
bibliográfico. Espera-se com o trabalho determinar as formas como o solo é 
afetado no curto, médio e longo prazo, bem como fomentar a discussão deste 
importante assunto junto àqueles que tiverem acesso aos seus resultados, 
contribuindo para uma maior conscientização quanto ao uso adequado dos 
agrotóxicos. O solo é a base que sustenta todo o meio biótico do planeta, 
incluindo ai a produção de alimentos, portanto, cuidar dele é indispensável para 
que possamos garantir que permaneça íntegro para o uso pelas futuras 
gerações. 

Palavras chave: Agrotoxicos, ANVISA, Degradação do solo. 
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DESCARTE DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM ESTAÇÕES DE 

COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL DE SÃO BRÁS DE SUAÇUÍ - 

MG 

Autores: 

Daiara Pereira Reis 
reisdaiara@gmail.com 

Gesner de Viveiros Cruz 
gdeviveiroscruz@yahoo.com.br 

Tuiane Ligia Lobo Gonçalves 
tuianeligia@hotmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

A indústria de exploração e tratamento de óleo e gás descarta uma grande 
quantidade de óleos lubrificantes, os quais são classificados como resíduos 
perigosos. A desenfreada geração de resíduos no planeta em função da 
industrialização e do crescimento populacional torna necessário um estudo 
mais aprofundado sobre as etapas de geração, disposição e tratamento de 
resíduos na indústria provenientes de seus processos produtivos. Desta forma, 
o objetivo deste trabalho é apresentar o processo de descarte de óleos 
lubrificantes das Estações de Compressão de Gás Natural como medida de 
redução da contaminação. A metodologia utilizada para pesquisa foi a consulta 
a vários artigos científicos e a leitura de periódicos, aprofundando assim o 
conhecimento sobre esse processo. Os resultados demonstram a necessidade 
do descarte adequado pois, além de danos à saúde, o óleo lubrificante pode 
gerar impactos negativos irreversíveis ao meio ambiente, dentre os quais 
temos a poluição dos solos e das águas. 

Palavras chave: Descarte, Óleo, Estações de Compressão, Gás natural, 
Poluição dos Solos e da Água. 

DESENVOLVIMENTO DE UM WATTÍMETRO A BAIXO CUSTO 

BASEADO EM ARDUINO 

Autores: 

Eduardo Nascimento Ferreira 
edu_nf91@hotmail.com 

Lucas Henrique Teodoro Moreira 
lucas_htm@live.com 
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Rafael Acácio Pereira 
rafaelacaciop@yahoo.com.br 

Luiz Otávio Veloso 
luizotavioveloso@yahoo.com.br 

O consumo de energia tem sido um tema muito discutido atualmente devido, 
em boa parte, ao consumo negligente de energia elétrica residencial. Através 
do wattímetro, que é um equipamento capaz de realizar essa medição, pode-se 
ter acesso ao controle do consumo dos equipamentos de uma residência. De 
acordo com o apresentado, a pesquisa se justifica por propor uma forma de 
acompanhamento do consumo de energia em tempo real a um baixo custo. 
Esse trabalho objetiva o desenvolvimento de um wattímetro baseado em 
Arduino, com sensores de corrente e tensão para a medição do consumo. 
Metodologicamente a pesquisa se caracteriza como teórico técnica e 
observação prática em projeto físico. Espera-se como resultado um protótipo 
de baixo custo, que mostre o consumo de energia em tempo real. Alinhado 
com os esforços recorrentes para a diminuição do consumo residencial é 
importante propor novas formas de medição que incentivem o consumo 
consciente. 

Palavras chave: Consumo, Wattímetro, energia elétrica, economia. 

 

DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS 

ASSISTIVAS PARA UM AMBIENTE EDUCACIONAL 

Autores: 

Édison Francisco da Costa 
efranciscocosta@hotmail.com 

Gisele Henriques de Azevedo 
giselehenriquesazevedo@yahoo.com.br 

Willian Mateus da Silva 
willianmateusss@hotmail.com 

Luiz Otávio Veloso 
luizotavioveloso@yahoo.com.br 

As tecnologias não param de evoluir, contribuindo imensamente para o 
desenvolvimento da sociedade, principalmente quando se trata da educação 
inclusiva, onde estas são de grande importância, embora ainda pouco 
aplicadas. O trabalho objetiva criar o protótipo um equipamento, baseado em 
Arduino, que contará com recursos de automação para realizar atividades 
cotidianas de uma sala de aula com foco na interação com pessoas que 
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possuam deficiência de visão, audição ou motora, o que caracteriza a pesquisa 
como experimental. O estudo se justifica pela importância de se propiciar a 
inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de ensino. Espera-se como 
resultado um protótipo que, controlado por comandos de voz, botões e outros 
sensores possibilite o controle de funções básicas do ambiente proposto, como 
abrir e fechar portas, janelas e cortinas além de controlar ventiladores e outros 
equipamentos. O estudo pretende mostrar como a automação pode contribuir 
com a inclusão de deficientes. 

Palavras chave: Tecnologia Assistiva, Arduíno, Educação Inclusiva. 

 

DETECTOR DE MENTIRAS BASEADO EM ARDUÍNO. UMA 

PESQUISA EXPERIMENTAL COMPROBATÓRIA. 

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 

O arduíno é uma placa de prototipagem para projetos eletrônicos, sua 
facilidade de montagem e programação proporcionaram um ganho significativo 
nos experimentos de pequeno porte, por ser voltado ao desenvolvimento de 
experimentos eletrônicos, o arduíno é tema de diversos livros que trazem 
projetos prontos para implementação. O experimento Detector de mentiras do 
livro 30 projetos com arduíno Simon Monk chama atenção, por propor um 
detector de mentiras com um projeto baseado em Arduíno, com resistores, 
percevejos metálicos, LED´s, um buzzer, um trimpot e o algoritmo para analisar 
a resistência da pele, a proposta é baseada no efeito conhecido como resposta 
galvânica da pele. Este trabalho tem por objetivo implementar o experimento e 
realizar testes de funcionamento, caracterizando-se como uma pesquisa 
experimental que se justifica por buscar, através da experimentação, 
comprovar o que é demonstrado no livro. Espera-se confirmar o funcionamento 
conforme o experimento propõe. 

Palavras chave: Detector, Eletrônica, Arduíno. 
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DISTRIBUIDOR E PREPARADOR AUTOMÁTICO DE BEBIDAS 

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, bares, lanchonetes e eventos, vem buscando inovações na área 
de automação para atrair mais clientes e automatizar processos. As máquinas 
de autosserviço (Vending Machines) possuem destaque em aplicações 
automatizadas na oferta de bebidas e alimentos, porém, tais máquinas 
empregam componentes de alto custo. Esta pesquisa objetiva desenvolver um 
preparador automático de bebidas como uma simples aplicação que constitui 
de sensores, motores e atuadores integrados a um ambiente IoT, 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 posição e vazão. Espera-se que o trabalho contribua no projeto de Vending 
Machines empregando componentes de baixo custo. O acesso e utilização das 
máquinas poderá ser potencializado com o emprego de dispositivos simples e 
comerciais em sua concepção. 

Palavras chave: Automação, Vending Machines, Java Script, IoT, Arduíno. 

 

ASPECTOS CONSTRUTIVOS DO DRYWALL 

Autores: 

Lucas Otávio Narciso Cardoso 
nlucasotavio74@gmail.com 

Pedro Augusto Pereira Souza Costa 
pedropyttyejunior@hotmail.com 

Wellington Carlos Neiva Junior 
wellington.neivajr@yahoo.com.br 
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Roberta Maria Machado 
roberta.machado25@yahoo.com.br 

O Drywall é um método que substitui as paredes de alvenaria internas 
convencionais, é executado utilizando perfis de aço galvanizados, placas de 
gesso acartonado em ambos os lados. Esse sistema construtivo gera rapidez 
na execução, praticidade de manutenção e ampliação da área útil por ser mais 
fino, lembrando ainda que o gesso e o aço são materiais recicláveis, tornado a 
obra rápida, limpa e ecologicamente correta. A pesquisa será desenvolvida a 
partir de revisões bibliográficas, artigos científicos e catálogos. O principal 
objetivo é adquirir conhecimento técnico e pratico sobre o produto. Como 
resultado, observou-se que o drywall prove melhor eficiência termoacústica se 
adicionado lã de vidro o mineral entre as placas, bem como a praticidade em 
instalações elétricas, já que os perfis possuem furos em sua extensão 
possibilitando a passagem de tubos e mangueiras, diminuindo também o 
impacto na estrutura. O uso do Drywall reduz consideravelmente o peso da 
edificação. 

Palavras chave: Drywall, Gesso, Aço. 

 

ASCPECTOS ECONÔMICOS DO EMPREENDEDORISMO 

Autores: 

Emanuele Samira Lobo Silva 
emanueleseliga@hotmail.com 

Emmanuelle Frauches dos Santos Raeder 
emmanuellefsr@gmail.com 

Stéphanie Marcelino da Conceição  
teteflorzinha@live.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

O empreendedorismo pode ser definido como, saber identificar mudanças e 
criar novas oportunidades, também pode ser visto como desenvolver algo 
diferente, inovar, podendo estar presente ou manifestado de diferentes formas 
e em diferentes lugares e situações.  Empreendedorismo é de uma importância 
imprescindível para o desenvolvimento econômico já que o surgimento de 
novas empresas acarreta a geração de novos empregos. Além do mais ela 
também gera uma série de valores que tem impacto e âmbito social, como por 
exemplo as ações de responsabilidade social. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho é conduzir ao desenvolvimento econômico produzindo e distribuindo 
riquezas e benefícios para a sociedade, ser o seu próprio patrão, seguir seus 
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sonhos, ganhar muito dinheiro e definir seu horário. A metodologia envolve o 
estudo de periódicos e revistas 

Palavras chave: Perfil, importância, objetivos de empreendedores  

 

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL: AMPLIAÇÃO NA BASE 

FORMAL 

Autor: 

Bruna de Almeida Oliveira 
brunex_almeida@hotmail.com 

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

Em períodos de recessão econômica, é importante discutir sobre 
empreendedorismo e como ele afeta o mercado. Pode-se separar a 
necessidade de crescimento da oportunidade gerada por meio do 
conhecimento. A taxa de crescimento do empreendedorismo no Brasil é maior 
que Estados Unidos e China segundo Carlos Braga palestrante do fórum de 
Gestão e Governança. Pelo fato de esse estudo ser instigante, há a 
necessidade de se discuti-lo nos meios acadêmicos, por isso, o objetivo da 
pesquisa é destacar alguns elementos utilizados para sua conquista e analisar 
as falhas cometidas em seu percurso. A metodologia será utilizada será a 
revisão bibliográfica e uma pesquisa de campo, coletada através de uma 
entrevista com pessoas que utilizam o MEI, na cidade de Carandaí, Minas 
Gerais. Espera-se, após a conclusão deste trabalho, que haja uma maior 
atenção por parte dos empreendedores em relação ao tema proposto e que 
eles possam ampliar as possibilidades de desenvolvimento e crescimento 
profissional. 

Palavras chave: empreendedorismo, formal, recessão econômica. 

 

ENERGIA ONDOMOTRIZ: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL 

Autores: 

Caio Henrique de Moura Andrade 
Caio-andr@hotmail.com 
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David Junio Oliveira Paula 
david.oliver20@hotmail.com 

Luis Philipe Salim Tavares 
phtvistorias@gmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

Com a crescente busca por alternativas de energias renováveis, a ideia de 
utilização de usina ondomotriz ganha força como uma nova opção de geração 
de energia elétrica. Por esta razão vem crescendo os investimentos nesta 
energia gerada pelo balanço das ondas do mar, associada a um sistema de 
alta pressão para movimentar uma turbina e um gerador. Pesquisar sobre a 
obtenção de energia através das ondas do mar é um assunto bastante 
relevante e até o presente momento uma tecnologia pouco conhecida no Brasil. 
O objetivo do trabalho é apresentar esta tecnologia através de pesquisa 
bibliográfica, com a obtenção de informações sobre a implantação da usina de 
ondas no Brasil em locais litorâneos, como tem sido possível nos países que já 
utilizam desta energia. Espera-se como resultado o mapeamento de suas 
vantagens e desvantagens, bem como a conscientização sobre a produção e 
uso de energia limpa, evitando o lançamento de milhares de toneladas de CO2 
na atmosfera, preservando o meio ambiente. 

Palavras chave: Ondomotriz, mar, marés, energia elétrica, sustentabilidade. 

 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: ESTUDO DE CASO DA 

INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO 

DISTRIBUÍDA RESIDENCIAL EM BARBACENA-MG 

Autor: 

Priscila Marques Nascimento 
pri_mnascimento@hotmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

Diante do crescimento populacional e das atividades industriais e comerciais 
resultantes dessa demanda populacional, o aumento da disponibilidade de 
energia elétrica vem sendo fator preocupante para todos, exigindo novas 
alternativas para garantir o abastecimento via microgeração distribuída, onde o 
consumidor torna-se também produtor de energia. Junto a essa preocupação 
tem-se a consciência cada vez maior da necessidade de preservação dos 
recursos naturais, fazendo com que a energia solar fotovoltaica ganhe espaço, 
justificando a importância do tema. Pretende-se demonstrar os benefícios da 
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instalação de um sistema fotovoltaico, mensurar seu investimento e tempo de 
retorno financeiro. O trabalho se desenvolverá através de pesquisas junto a 
ANEEL e dados de uma residência que já conta com sua própria usina de 
microgeração distribuída de energia solar, no município de Barbacena-MG. 
Espera-se como resultado comprovar a viabilidade de instalação do sistema de 
energia solar fotovoltaica. 

Palavras chave: Energia solar, energia elétrica, investimento, retorno 
financeiro. 

 

ENERGIAS RENOVÁVEIS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Autores: 

Breno Batista Nascimento 
brenobatistanascimento@gmail.com 

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

Mikael Sousa Guimarães 
mikaelguimaraess@gmail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

Energia renovável é a energia obtida de fontes que regeneram-se 
espontaneamente ou através da intervenção adequada do homem. Neste 
sentido, o Brasil é um país com muito potencial para exploração de energias 
renováveis, no entanto, a exploração do recurso deve ser precedida de um 
planejamento estratégico para minimização do custo da energia. Esta pesquisa 
tem por objetivo uma análise da matriz energética brasileira com relação às 
fontes de energias renováveis e como estas fontes se adequam ao 
planejamento estratégico de exploração de energia nacional. O trabalho será 
de natureza básica com procedimento de revisão bibliográfica com base em 
artigos técnicos e materiais emitidos pela ANEEL. Espera-se que o trabalho 
contribua na síntese das principais fontes de energia renováveis e como estas 
fazem parte do planejamento estratégico energético do país. As diversas 
opções de fontes de energia requer planejamento para que se possa maximizar 
a eficiência energética. 

Palavras chave: Energia, Renováveis, Planejamento, Eficiência. 
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ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE EPI'S NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Gabriel Augusto Silva 
gabriel1804_@outlook.com 

Jonhattas Antunes Alves  
jonhattasoliveira@hotmail.com 

Magnus Henrique Braz 
magnus.henrique.braz@gmail.com 

Denilson Arlindo de Souza 
denilsonsq@yahoo.com.br 

O uso de EPI’s na construção civil é necessário pelo risco de acidentes que o 
trabalhador está propenso em uma obra. Normalmente a falta da utilização do 
EPI por parte do colaborador ocasiona acidentes com ferimentos de médio ou 
grande porte. Além do uso do EPI, o colaborador deve estar orientado e 
treinado, assim adotando boas práticas de segurança nas construções. A 
discussão e apresentação do número de acidentes nas obras é de extrema 
importância pois ajuda a conscientizar colaboradores e contratantes de sua 
importância. O objetivo deste trabalho é discutir o número de acidentes na 
construção civil e suas razões. O trabalho, realizado a partir de levantamentos 
bibliográficos, mostra que, apesar de o número de acidentes na construção civil 
ser o dobro de outros setores, este número tem diminuído nos últimos anos. A 
conscientização sobre a necessidade de atenção (a maior causa de acidentes 
nas obras) e de utilização de EPI tem sido associada a esta redução. 

Palavras chave: Utilização de EPIs, Construção Civil, Segurança do Trabalho, 
Proteção Individual. 

 

ESPAÇO NA MEDIDA: O USO DE PARKLETS, AS VARANDAS 

URBANAS. 

Autores: 

Alex Fabiano Halfeld Armond 
h.armondarquitetura@hotmail.com 

Heveli de Souza Resende 
alcalah@yahoo.com.br 

Luana dos Santos Rodrigues Leite 
luanasantosrodrigues@hotmail.com 
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Arnaldo Carvalho 
arnaldoc13@yahoo.com.br 

Enquanto o carro passa a maior parte do dia estacionado, no mesmo período, 
o espaço por ele ocupado pode ser utilizado por um grande número de 
pessoas. Logo, os parklets, também chamados de mini praças ou varandas 
urbanas, se adaptam às novas formas da cidade e as transformações nos 
modos de vida da sociedade. O presente estudo objetiva apontar os benefícios 
de sua implantação, bem como a democratização e humanização do uso da 
rua como espaço urbano. A metodologia baseia-se na análise de artigos e 
pesquisas bibliográficas referente à esta tendência mundial na arquitetura e 
urbanismo, que visa melhorar a qualidade de vida e apropriação do cidadão ao 
espaço público urbano. Nos resultados encontrados nota- se que a valorização 
do espaço ocupado promove uma vida mais saudável, estimulando o uso 
democrático do solo e participativo da cidade. 

Palavras chave: Parklets, varandas urbanas, espaço urbano, rua, cidade. 

 

ANÁLISE DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS NO MODELO ESTACA 

RAIZ 

Autores: 

Aline da Silva Landim 
alinedasilvalandim@yahoo.com.br 

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

Tamara Cristina Moreira Peixoto 
tamarampeixoto@hotmail.com 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

Este elemento consiste em uma estaca escavada utilizada em fundações 
profundas, pode ser executada em locais de difícil acesso, utilizando 
equipamentos de pequeno e médio porte. O seu uso é muito indicado em geral, 
especialmente em casos onde há vizinhança nas proximidades devido a 
ausência de vibração e baixa poluição sonora em relação á outros métodos. O 
objetivo desse trabalho é demonstrar os benefícios da estaca raiz, de acordo 
com necessidade e o uso em cada situação. As informações necessárias para 
realização do trabalho serão obtidas por meio de pesquisa sobre vantagens e 
desvantagens da utilização deste tipo de estaca. Conclui-se que, para 
determinadas condições de trabalho a utilização da estaca raiz possui 
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vantagens frente as demais, como baixo grau de ruídos e vibrações além de 
poder ser utilizada em qualquer tipo de solo. 

Palavras chave: Estacas, Estaca Raiz, Fundações. 

 

ESTUDO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA POR MEIO DA ADIÇÃO 

DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL EM CONCRETO 

Autor: 

Saulo Arlindo Cota 
saullocotta2009@yahoo.com.br 

Rodrigo Vicente Machado Toffolo 
rodrigo@toffolo.com.br 

O concreto é um compósito formado por cimento, água, agregado miúdo e 
graúdo. Por apresentar uma boa trabalhabilidade, facilmente moldado, 
apresentar boa resistência a compressão e bom custo benefício quando 
comparados a outros materiais, o concreto hoje é o material mais utilizado na 
construção civil. Como característica, o concreto possuiu baixa resistência à 
tração, esta por sua vez é suprida adicionando barras de aço com 
espaçamento e bitola determinada em projeto. Este trabalho tem como 
objetivo, realizar um estudo comparativo através de análises laboratoriais. 
Serão produzidos 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 fibra sintética estrutural. Espera-se através dos 
ensaios mecânicos um aumento dos traços T2 e T3 na resistência á tração por 
compressão diametral em relação ao traço referência. 

Palavras chave: Concreto, resistência mecânica, fibras sintética estrutural. 

 

ESTUDO DAS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DO SETOR 

METALÚRGICO POR MEIO DOS AMBIENTES DE PRODUÇÃO 

Autor: 

Júlio César Rabi Souza Santos 
juliocesarabi@hotmail.com 
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Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

Um sistema de produção é um conjunto de atividades que se interagem no 
processo produtivo através de subsistemas que convertem insumos em 
produtos/bens de saída. Outra definição importante que define as estratégias 
da organização é em relação aos ambientes de produção, que são 
classificados de acordo com as atividades que desenvolvem e a interação com 
o consumidor. No ambiente de produção MTO (Make to order) os produtos são 
planejados e produzidos antes do recebimento do pedido, enquanto no 
ambiente MTS (Make to Stock) os projetos já estão prontos, mas a fabricação 
só ocorre a partir do pedido do cliente. Neste sentido, por meio de uma revisão 
bibliográfica, o objetivo do trabalho é estudar os ambientes de produção MTO e 
MTS utilizados em empresas metalúrgicas. As duas estratégias executam a 
produção e se relacionam com os consumidores de formas distintas, por isso, 
espera-se com o desenvolvimento da pesquisa, identificar as melhores 
estratégias diante de um cenário competitivo. 

Palavras chave: estratégia, ambientes de produção, metalúrgico. 

 

ESTUDO DE CAPABILIDADE DE PROCESSO 

Autores: 

Jonathan Caetano de Oliveira 
job_28191@yahoo.com.br 

Robert Henrique Couto Baeta de Araújo 
bryantrobert00@gmail.com 

Rodrigo Gabriel Roque 
rodrigogabroque@yahoo.com.br 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

O controle estatístico de processos é um método preventivo de comparar os 
resultados de um processo identificando através de dados estatísticos 
possíveis tendências de variações significativas. A capabilidade é uma medida 
da habilidade de um processo que avalia a sua funcionalidade em relação ao 
atendimento dos anseios do cliente. O estudo tem como objetivo analisar a 
capabilidade do processo de rosqueamento de tubos de aço sem costura para 
determinação da frequência de inspeção de algumas características do 
processo. Trata-se de uma revisão bibliográfica e um estudo de caso, onde 
serão coletados dados da produção de roscas inspecionadas no processo 
atual. Com os dados coletados, se obtém os valores das métricas CP e CPK 
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que refletem a capabilidade atual do processo, e defeitos por milhão de 
oportunidades. Espera-se que a avaliação da rosqueadeira que apresenta o 
menor valor de CP e CPK seja a base para determinar a frequência de 
inspeção das demais. 

Palavras chave: Capabilidade, Processo, Produção. 

 

ESTUDO DE CASO: APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA 

NA REGIÃO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. 

Autor: 

Alessandro Lucas Maia Moraes 
alessandrolucas94@gmail.com 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

A água é um recurso natural essencial para a vida. Porém, com o passar dos 
anos, o ser humano vem utilizando este recurso de forma inconsciente e sem 
pensar que um dia ele pode acabar. A chuva é um recurso de nosso alcance 
que nos permite dispor de uma água de boa qualidade para destinar à rega de 
jardins, lavagem da casa, calçadas, carros e descargas sanitárias. Neste 
projeto serão apresentadas maneiras simples e eficazes para coletar, 
armazenar e utilizar a água da chuva, mostrando conceitos já aplicados ao 
redor do mundo, mas pouco divulgados em nosso país. Será adotada uma 
linha de pesquisa baseada em projetos já existentes e comercializados, 
fundada em normas técnicas. Utilizar-se-á de dados pluviométricos coletados 
na região de Conselheiro Lafaiete, para que se tenha uma visualização real da 
implantação na região. Pretende-se avaliar a viabilidade e os impactos gerados 
na implementação deste projeto em maior escala. 

Palavras chave: Sustentabilidade, Consumo Consciente, Crise Hídrica, Águas 
Pluviais. 

 

ESTUDO DE VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA DOMÓTICA A 

BAIXO CUSTO EM RESIDÊNCIAS CONVENCIONAIS 

Autores: 

Alexssandro Leão Marcenes Roma 
alexssandro.roma@gmail.com 
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Italo Resende Fonseca 
italoresende@gmail.com 

Jhonatan Keven Santana Santos 
kevensantana@ymail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

O emprego da domótica, devido principalmente a fatores econômicos, ainda se 
dá em sua maioria em instalações de alto nível. Muitas das vezes, a domótica é 
relacionada às instalações modernas e de alto padrão, porém é possível a 
requalificação de edifícios antigos bem como a implementação de um sistema 
em residências modestas a um preço acessível. O presente trabalho busca 
apresentar parâmetros e prover uma análise de viabilidade acerca da 
instalação de um sistema automatizado para o controle de dispositivos de 
segurança, iluminação e conforto em uma residência simples. O trabalho será 
de natureza básica e baseado em revisões bibliográficas da literatura e artigos 
técnicos relacionados. Espera-se que a pesquisa contribua no sentido de 
apresentar uma boa viabilidade técnica e econômica de forma a prover a 
automação em ambientes a um menor custo. Dispositivos comerciais de baixo 
custo podem ser arranjados de forma a implantar um sistema automatizado e 
viável economicamente. 

Palavras chave: Domótica, Automação, Baixo Custo. 

 

ESTUDOS BASEADOS EM DOMÓTICA NA ADAPTAÇÃO DA 

CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS. 

Autores: 

Bruno Luiz de Paula 
brunoluiz_depaula@yahoo.com.br 

Laís Camargos de Oliveira 
camargoslais@yahoo.com.br 

Magali Maria Pereira Rio Branco 
magalimegy@yahoo.com.br 

Luiz Otávio Veloso 
luizotavioveloso@yahoo.com.br 

Em meados da década de 1970, os meios de produção se voltaram para a 
tecnologia, informática e robótica, que visam atender interesses econômicos e 
facilitar a vida. Acompanhando as novas tendências, a arquitetura e a 
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engenharia civil buscam maneiras de ajustar as residências aos novos tempos. 
A domótica é a integração de diversos meios automatizados e interligados 
entre si com o intuito de adaptar o lar às necessidades de seus residentes. 
Este estudo objetiva, através de uma pesquisa bibliográfica, apontar quais as 
principais adaptações que devem ser feitas nos projetos civil e arquitetônico 
para que a residência possa ser automatizada. O fato de que uma nova forma 
de interação entre os moradores e sua residência pode trazer alterações no 
projeto de uma habitação, justifica este estudo. Espera-se encontrar 
informações sobre as adaptações necessárias nos projetos que envolvam 
domótica. O engenheiro civil deve estar alinhado às novas tecnologias que se 
relacionam a seu ramo de atuação. 

Palavras chave: Engenharia Civil, Residências, Domótica. 

 

EVOLUÇÃO DOS NÚCLEOS DOS TRANSFORMADORES 

Autores: 

Ângelo Otávio Ferreira Coimbra 
angelo_otavio_@hotmail.com 

Elias Milton Amaral 
elias_amaral27@outlook.com 

Filipe Rodrigues de Jesus 
filipe.lafaiete@gmail.com 

Marta de Azevedo Machado 
martaazevedomachado@yahoo.com 

Os transformadores são equipamentos fundamentais na otimização de 
transmissão de energia elétrica, além de permitir a adequação dos níveis de 
tensão da rede de alimentação às necessidades dos artefatos tecnológicos que 
fazem uso de variadas voltagens. Entende-se que esta pesquisa tem 
relevância em aplicações do estudo do eletromagnetismo ao cotidiano. O 
presente trabalho tem por objetivo comparar os tipos de núcleos utilizados nos 
transformadores, buscando avaliar a eficácia dos materiais aplicados em sua 
construção, bem como a forma de composição destes núcleos. Será feita uma 
revisão sistemática de bibliografia tratando da evolução de métodos 
construtivos dos transformadores. Pretende-se, com este estudo, evidenciar os 
ganhos produzidos pelas alterações ocorridas na remodelação dos núcleos. 

Palavras chave: Elétrica, Eletromagnetismo, Transformadores de energia 
elétrica. 
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FACILIDADES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NO 

PROCESSO DE INOVAÇÃO 

Autores: 

Arthur Wellington Silva Cruz 
arthur13silva@hotmail.com 

Felipe Augusto Lino Ferreira 
felipim_lino@hotmail.com 

Paulo Henrique Amaro Octávio 
paulo.1087@hotmail.com 

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

No mundo desenvolvido do século XXI, é de extrema importância a 
implementação de inovações que busquem alcançar ou manter vantagens 
competitivas visando melhorias continuas tanto no meio social, quanto no meio 
organizacional. Diante deste contexto, o objetivo deste estudo é verificar e 
retratar as facilidades, bem como os obstáculos encontrados no processo de 
implementação de inovações. Este estudo será realizado por meio de um 
levantamento bibliográfico visando demonstrar pontos positivos e negativos 
relacionados ao que vários pesquisadores do tema apresentam como resultado 
em suas pesquisas. O principal resultado esperado é: a disseminação do 
conhecimento e a motivação de novas pesquisas à cerca do tema. Este projeto 
visa orientar futuros pesquisadores e graduandos em sua vida acadêmica. 

Palavras chave: Inovação, Implementação, Facilidades, Dificuldades. 

 

FATORES QUE INFLUENCIAM A MIGRAÇÃO DOS 

CONSUMIDORES PARA O E-COMMERCE 

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 
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Luís Henrique de Oliveira 
luis.henrique@fasar.com.br 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

O e-commerce tem apresentado uma taxa de crescimento significante no 
Brasil, e tornou-se atrativo para o público, isso já é visível analisando o 
aumento considerável de transações realizadas via web e o faturamento 
constatado no decorrer dos anos. O volume de vendas no varejo físico cresceu 
2% no ano de 2017, de acordo com o IBGE, e no e-commerce cresceu 12% no 
mesmo período, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico. O presente trabalho buscou realizar uma abordagem sobre o e-
commerce, o objetivo do estudo foi analisar os fatores que influenciam a 
migração dos consumidores das lojas físicas para as lojas virtuais. Utilizou-se 
pesquisa bibliográfica, eletrônica e artigos científicos. Através dos resultados 
obtidos, conclui-se que os consumidores são influenciados pela disponibilidade 
de horário e otimização de tempo, por ter acesso a produtos de qualidade com 
preços acessíveis, e pela opinião de outros consumidores sobre o produto ou 
empresa. 

Palavras chave: e-commerce, comércio eletrônico, migração. 

 

FÍSICA NO COTIDIANO (ONDAS ELETROMAGNÉTICAS) 

Autores: 

Igor Antônio Duarte de Paula 
antobioigor1997@gmail.com 

Jorge Luiz de Oliveira dos Santos 
jlos1304@gmail.com 

Patrick Allan Diniz Rates 
patrick-rates@outlook.com 

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

A Física do cotidiano é aquela que introduz conceitos importantíssimos sobre 
efeitos físicos no dia a dia. Tem-se a física como uma disciplina difícil, mas 
quando demonstrada sua aplicação em afazeres do cotidiano, ela se torna 
interessante e atrai a atenção dos estudantes. Este trabalho tem por objetivo 
fomentar uma visão renovada da ciência de forma acessível e dinâmica dos 
fenômenos relacionados as ondas eletromagnéticas. Estes fenômenos estão 
presentes a todo momento em nossa vida, seja no simples ato de aquecer um 
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alimento no forno micro-ondas, de sintonizar um rádio comunicador, de utilizar 
o controle remoto para alternar o canal do televisor, entre outros. Este estudo 
está baseado em uma revisão bibliográfica de artigos científicos utilizando os 
descritores: física, cotidiano, conhecimento-científico. Assim, a física fica 
menos tediosa e os conceito aplicados deixam o ensino mais dinâmico e de 
mais fácil entendimento. 

Palavras chave: Ensino de física, ondas eletromagnéticas, física experimental. 

 

FUNDAÇÕES INDIRETAS DE ESTACAS EM AÇO E CONCRETO 

Autores: 

Elenice Amélia de Moura 
elenicemoura03@hotmail.com 

Ivonei Borges Rodrigues 
ivoneibrodrigues@gmail.com.br 

Leilane Maira Oliveira do Carmo 
leilane_maira@hotmail.com 

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

Os projetos na construção civil envolvem cada vez mais especialidades, ao 
mesmo tempo em que exigências de prazo, custo e desempenho são maiores. 
Uma dessas exigências são as fundações, que influenciam no comportamento 
da construção ao longo da sua vida útil. O presente trabalho justifica-se por 
apresentar os tipos de fundações utilizadas em cada tipo de edificações, e 
neste contexto serão analisadas as fundações indiretas, com foco em estacas 
de concreto e aço. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, o objetivo deste 
trabalho é apresentar qual fundação melhor se aplica para cada tipo de 
empreendimento e solo, levando em consideração as propriedades dos 
materiais. Pretende-se demonstrar que com a identificação prévia do local, 
sondagem, análise dos projetos, estão diretamente relacionados ao custo, 
prazo e qualidade. Sendo assim, é possível perceber o quanto o meio físico é 
capaz de influenciar na escolha da fundação. 

Palavras chave: Fundação, estaca, concreto, aço. 
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GARGALOS NO PROCESSO LOGÍSTICO DO TRANSPORTE DE 

MINÉRIO DE FERRO. 

Autores: 

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

Raphaella Lourdes Ribeiro 
raphaella.lourdes@gmail.com 

Waldirene Jaqueline Pereira 
wjakelien@hotmail.com; waldirene.pereira@vallourec.com 

Renata Giacomin Menezes 
renatinhagiacomin@gmail.com 

Com a retração de compra de minério de ferro por parte da China desde 2014, 
as empresas vem buscando estratégias que reduzam os custos e aumenta a 
lucratividade do negócio. Com isso, para melhoria no desempenho, o processo 
logístico de transporte de minério de ferro pode auxiliar a empresa na agilidade 
desde a origem do carregamento até o destino do descarregamento para que a 
demanda de volume transportado seja alcançada. Desta forma, este trabalho 
tem como objetivo demonstrar os possíveis gargalos que impactam 
diretamente no ciclo de transporte entre o minério e o carregamento de 
carretas. Esta pesquisa é um estudo de caso a ser realizado em uma 
transportadora na região do Alto Paraopeba, caracterizando como descritiva e 
exploratória. Neste contexto, ao conhecer os gargalos que comprometem o 
processo logístico do transporte de minério de ferro, a empresa será capaz de 
elaborar um adequado planejamento e estabelecer metas compatíveis com sua 
realidade de mercado. 

Palavras chave: Gargalos, Transporte, Minério de ferro. 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM UMA EMPRESA DO 

SETOR ALIMENTÍCIO 

Autores: 

Karen Laizo de Oliveira 
kahh.laizo@hotmail.com 

Taiana Cristina Braz 
atendimento@avavidros.com.br 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 
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A competitividade do setor alimentício está em permanente evolução e o 
consumidor está cada vez mais exigente. Para atender essa demanda é 
indispensável que a empresa disponha de produtos com preços mais 
acessíveis, maior diversidade de escolha e com alto nível de qualidade. Uma 
forma de administrar projetos de melhoria em uma empresa é aplicando um 
modelo de Gerenciamento de Projetos (GP). O objetivo desse trabalho é 
levantar quais as barreiras da aplicação de um modelo de gerenciamento de 
projetos em uma empresa do ramo alimentício. Para atingimento de tal objetivo 
será realizada uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de alguns métodos 
de gerenciamento de projeto existentes. A revisão tem o intuito de construir um 
referencial teórico que preceda a aplicação de uma pesquisa-ação em uma 
empresa do setor alimentício. Espera-se como resultado a comprovação da 
eficácia do modelo de gerenciamento em estudo. 

Palavras chave: Gerenciamento de Projetos, Melhoria, Barreiras, Métodos de 
GP. 

 

GESTÃO DE SEGURANÇA DE TRABALHO NA REDUÇÃO DE 

ACIDENTES 

Autores: 

Hugo Henrique dos Santos Silva 
hugohenrique274@gmail.com 

Wellington Gilberto Coelho Vieira 
wellingtonvieira561@gmail.com 

Ronaldo Asevedo Machado 
ronaldoengseg@gmail.com 

O Brasil registra em média 700 mil acidentes de trabalho anualmente. As 
causas variam desde as condições inseguras do ambiente até os atos 
inseguros dos colaboradores. Em muitos casos o desconhecimento de causas 
dos acidentes e riscos ambientais acabam por agravar as situações de 
insegurança laboral. O objetivo desta pesquisa é levantar informações sobre as 
principais causas de acidentes atuais em indústrias. Para se obter resultados 
satisfatórios foi feita uma revisão bibliográfica do tema e elaborado um 
questionário que foi aplicado aos colaboradores de indústrias da região. 
Espera-se com a análise dos resultados ampliar significativamente o 
entendimento sobre como os acidentes ocorrem, por que ocorrem, que 
situações levam a sua ocorrência. Os resultados desta pesquisa apontam para 
redução na ocorrência de acidentes e em prejuízos decorrentes dos mesmos. 

Palavras chave: Gestão de Segurança, Segurança do Trabalho, Acidentes. 
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IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PNEUS 

PARA A REDUÇÃO DE CUSTOS EM UMA EMPRESA LOCAÇÃO 

DE VEÍCULOS PESADOS 

Autores: 

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

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

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

Os pneus estão entre os principais gargalos no quesito custo para as empresas 
de locações, o que justifica a importância da manutenção preventiva visando o 
acompanhamento sistêmico de suas condições. Para isto, a manutenção deve 
ser realizada com mão de obra qualificada, equipamentos para correções, 
reparos e ajustes. Um exemplo deste tipo de manutenção é a calibragem, 
montagem, desmontagem, balanceamento, ressulcagem, controle e 
monitoramento dos pneus. Em busca de um melhor aproveitamento dos pneus 
utilizados em caminhões, foi realizado um estudo de caso em uma empresa de 
locação de veículos pesados localizada na região do Quadrilátero 
Ferrífero/MG. O objetivo do trabalho é implantar um programa de controle dos 
pneus para o caminhão modelo VW31.330, considerando os parâmetros que 
são efetivamente relevantes no desenvolvimento de sistemas para 
gerenciamento de pneus. Espera-se que a implantação do programa de 
manutenção possibilite o aumento da vida útil do pneu. 

Palavras chave: Redução, Custos, Controle, Manutenção. 

 

INDÚSTRIA 4.0 E AS FERRAMENTAS PARA SUA 

IMPLANTAÇÃO NA INDÚSTRIA 

Autores: 

Geovane Arlindo de Paiva 
gaptst@hotmail.com 

Leidimara Maria Silva 
leidimara.m@outlook.com 
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Wellington José Dias 
wellington2jose@yahoo.com.br 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

O ambiente industrial passa por uma transformação tecnológica denominada 
Indústria 4.0 em que pode-se evidenciar as seguintes aplicações: processos 
automatizados, redes de comunicação industriais, interconectividade entre 
processos e assessoria remota, controle de qualidade durante todo o processo, 
análise de dados em tempo real, computação em nuvem e Internet das Coisas. 
Baseado em revisão bibliográfica de artigos científicos e publicações de sites 
especializados, objetiva-se mostrar e esclarecer os métodos e ferramentas 
necessárias para a implantação deste novo modelo de processo. Como 
resultados serão apresentadas aplicações em diversas áreas da indústria 
nacional. É de fundamental importância a adaptação da indústria nacional a 
essa nova revolução, fazendo face às empresas internacionais na disputa por 
mercados, aumento do lucro e redução de custos. O investimento é alto, porém 
os resultados a médio e longo prazo são considerados ajustados a esse 
investimento. 

 

ASPECTOS CONSTRUTIVOS DAS LAJE PRÉ-FABRICADAS 

TRELIÇADAS 

Autores: 

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

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

Danilo Luiz Santana Mapa 
danilomapa@gmail.com 

As lajes pré-fabricadas são denominadas todas aquelas cujas partes 
constituintes são fabricadas em larga escala por indústrias. Existem diversos 
tipos, sendo as mais usadas as lajes com vigotas treliçadas e as lajes 
nervuradas. Considerando a necessidade de pesquisas relacionadas ao 
aprimoramento do processo da construção civil, o presente trabalho tem como 
objetivo estudar a viabilidade de utilização de lajes treliçadas em diferentes 
tipos de situações como em obras de grande porte como edifícios altos, 
shoppings, e também em obras de pequeno porte como edificações 
residenciais. A metodologia do trabalho está fundamentada no levantamento de 
dados por meio de revisão bibliográficas e visitas técnicas a empresas 
especializadas na fabricação de lajes treliçadas. Os resultados permitirão 
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determinar quais as vantagens e benefícios da utilização de lajes treliçadas na 
construção civil. 

Palavras chave: lajes treliçadas, lajes pré-fabricadas, lajes pré-moldadas, 
construção civil. 

 

CONCEITOS E APLICAÇÕES DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS 

Autores: 

Alessandra Silva de Paula Rosa 
alessandraspbq@gmail.com 

Gabriela Zebral Baêta de Oliveira 
gabrielazebral@gmail.com 

Matheus Carvalho de Moura Fernandes 
matheuscmfernandes@gmail.com 

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

Com o aperfeiçoamento dos métodos e novas tecnologias é possível aumentar 
a eficiência dos processos construtivos, a utilização das lajes pré-moldadas são 
o exemplo disso, pois estão ganhando seu espaço dentro dos canteiros de 
obras devido às muitas vantagens que seu uso proporciona. Seu emprego é 
justificado por conseguir vencer grandes vãos com quantidade mínima de 
altura, permitir agilidade ao andamento da obra, diminuir as etapas de 
produção, reduzir a mão de obra e facilitar a execução. 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 das lajes pré-moldadas em substituição dos 
métodos convencionais. Pretende-se analisar o custo benefício da utilização 
deste material e certificar sua eficiência. Portanto será abordado neste estudo 
tanto sua aplicação quanto seus componentes. 

Palavras chave: Lajes, pré-moldadas, eficiência, custo benefício. 

AVALIAÇÃO DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES VERSUS 

LÂMPADAS DE LED 

Autores: 
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Bruno Lobo Matias 
lobomatias@uol.com.br 

Richard Vincentis Saião Santos 
richardsantos06@hotmail.com 

Sérgio Rodrigues das Dores 
sergiorodrigues_op@yahoo.com.br 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

A iluminação é responsável por cerca de 17% de toda a energia consumida no 
Brasil e muito se discute atualmente sobre a eficiência energética e 
minimização do consumo de energia. Nesse contexto, dois tipos de lâmpadas 
vêm sendo usadas como alternativa para reduzir os gastos energéticos: 
lâmpadas fluorescentes e LED. Enquanto as lâmpadas fluorescentes enfrentam 
questionamentos sobre o problema da sua reciclagem, as lâmpadas de LED 
vêm cada vez mais demonstrando uma melhor eficiência e desempenho de 
energia. O objetivo dessa pesquisa então é elaborar um estudo comparativo 
entre essas duas tecnologias utilizadas para iluminação. A metodologia desse 
trabalho é amparada por fontes bibliográficas. Os resultados esperados 
apontam para uma substituição gradual das lâmpadas fluorescentes por 
lâmpadas de LED devido á conscientização da sociedade em manter uma 
sustentabilidade ambiental uma vez que, essa fonte luminosa permite eliminar 
os metais pesados deixados pela lâmpada fluorescente. 

Palavras chave: Iluminação, inovação, economia, sustentabilidade. 

 

ASPECTOS CONSTRUTIVOS DO LEAN CONSTRUCTION 

Autores: 

Guilherme dos Santos Pedrosa 
guilherme.pedrosa007@yahoo.com.br 

Marco Túlio Braga Lobo 
marcotblobo@gmail.com 

Samuel Ítalo da Silva Reis 
samuelreis68@outlook.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 



XII Simpósio de Iniciação Científica – 3, 4, 5 e 6 de setembro de 2018 / FASAR  

103 
 

Os conceitos de sustentabilidade e a mentalidade enxuta têm sido aplicados na 
construção civil, uma atividade que mobiliza diversos meios a montante ou a 
jusante do processo, tendo dessa forma grande representatividade na 
economia do país. O Lean Construction, ou construção enxuta, consiste de 
uma abordagem inovadora de ideias, por proporcionar a quem o executa uma 
nova visão, mitigando desperdícios, criando fluxo contínuo de valor em todas 
as etapas da cadeia produtiva, atendendo os requisitos dos clientes 
favorecendo a lucratividade e sustentabilidade da empresa. O presente 
trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, cujo objetivo é estudar sobre o 
Lean Constrution, suas principais metodologias e como podem ser aplicados 
na construção civil. Espera-se que as empresas do ramo apoiem o programa 
instruindo seus colaboradores, afim de que os processos fiquem mais rápidos, 
práticos, econômicos, motivando-os a pensarem cada vez mais em novas 
ideias, com o auxílio da tecnologia. 

Palavras chave: Lean Construction, Construção enxuta, Inovadora. 

 

LEVANTAMENTO E CONTROLE DE RISCOS NAS ATIVIDADES 

DE TOPOGRAFIA – AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

Autores: 

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

Graziele Aparecida Faustino 
grazielyfaustino@hotmail.com 

Mariana Carolina Sena Delabrida 
marianasena2@hotmail.com 

Giovanni Chagas Egg 
giovanni_chagas@yahoo.com.br 

Nas atividades laborais de levantamento topográfico em empresas do ramo de 
atividade, assim como também na realização de aulas práticas no campo e 
laboratórios, em instituições de ensino técnico e superior, existem perigos nos 
ambientes de execução, os quais estão expostas as pessoas que executam, 
gerando risco de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Neste sentido 
o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento qualitativo dos riscos e 
com base no levantamento, propor as medidas cabíveis de controle, para 
preservação da saúde e da segurança das pessoas envolvidas na realização 
destas atividades, realizando visitas em campo e acompanhando atividades em 
laboratórios para antecipação e reconhecimento dos riscos, consultando 
normas vigentes e procedimentos de segurança para avaliação e por fim 
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propor ações que eliminem ou minimizem todas as condições inseguras 
existentes. 

Palavras chave: Levantamento Topográfico, Segurança no Trabalho, 
Qualitativo, Preservação. 

 

LOGÍSTICA NO BRASIL E OS MODAIS MAIS UTILIZADOS 

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 

As atividades de comércio e a necessidade de interação com outras 
localidades revelam a importância do transporte de mercadorias e pessoas no 
desenvolvimento de uma região. A utilização racional dos meios de transporte 
oferecida a preços razoáveis influencia, significativamente, na competitividade 
dos produtos comercializados. Este trabalho tem como objetivo analisar os 
modais de transporte no Brasil. Trata-se de pesquisa bibliográfica de cunho 
exploratório, tomado como base artigos de busca eletrônica. Como hoje as 
empresas estão sob pressão para adquirir excelência em resultados, cabe aos 
profissionais de logística a busca pelo transporte com qualidade e baixo custo. 
A partir da escolha do modal mais eficiente para transporte de produtos ou 
pessoas, espera-se aumentar a eficiência de operações, reduzindo tempo, 
gastos e, consequentemente, melhoria no faturamento, dessa forma, ocorrerá o 
sucesso na competitividade em termos de mercado de trabalho. 

Palavras chave: Logística, transporte, modal, competitividade. 
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LOGÍSTICA REVERSA DO ÓLEO CONSUMIDO NA 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA EMPRESA SKAVA 

MINAS - UNIDADE SAMARCO  

Autor: 

Jessica Úrsula Cunha 
jessicaursula@gmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei 
Federal 12.305 de 02/08/2010, a logística reversa é o instrumento de 
desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada. A logística reversa passou a vigorar em 2014, estando as empresas 
em período de adaptação, o que justifica a importância do tema. O presente 
trabalho objetiva descrever o processo de logística reversa do óleo consumido 
na manutenção de equipamentos na empresa Skava Minas - Unidade 
Samarco, em Mariana-MG através de uma metodologia de observação e 
registro mesclada com pesquisa bibliográfica da legislação aplicável, 
esperando-se obter como resultado a determinação do nível de aderência 
desta empresa à política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Palavras chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos, Logística Reversa, 
Óleo Contaminado. 

 

APLICAÇÕES ESTRUTURAIS DA LOGÍSTICA REVERSA. 

Autores: 

Kelly Cristina Alves de Souza 
kelinha_i@hotmail.com 

Larissa Valeria da Silva 
larissags2013@hotmail.com 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

A logística reversa pode ser definida como o gerenciamento do fluxo de 
materiais do seu ponto de aquisição ou até o seu ponto de consumo. E também 
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um fluxo inverso, do ponto de consumo até o ponto de origem, que precisa ser 
gerenciado. Neste sentido, esse estudo buscará responder a seguinte questão 
norteadora: Como as empresas nacionais aplicam a logística reversa? A 
justificativa se dá, pois, a logística reversa vem crescendo em função da 
crescente atividade de reciclagem e reaproveitamento de produtos e 
embalagens nos últimos anos. O objetivo principal é apresentar um resumo de 
como as empresas nacionais aplicam a logística reversa. 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 as razões 
que fazem com que uma empresa adote a logística reversa e os principais 
fatores críticos de sua aplicação. 

Palavras chave: Logística reversa, Fluxo de Materiais, Gerenciamento. 

 

LOGÍSTICA REVERSA: UMA PRÁTICA SUSTENTÁVEL 

Autores: 

Allan Santana de Almeida 
allan.santana.122@outlook.com 

Amanda Caroline Leão Silva 
amanda-caroliine@hotmail.com 

Vanessa Cristina Almeida Goncalves 
vanessacristina407@gmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

A logística reversa é uma área da logística que trata dos aspectos referentes 
ao retorno dos produtos, embalagens e materiais ao seu centro produtivo. É um 
instrumento implementado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos que 
prevê a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Diante 
de uma sociedade em que o tempo de vida dos produtos estão cada vez 
menores ante as mudanças tecnológicas, justifica-se a utilização da logística 
reversa como uma prática sustentável. Destaca-se a Coca Cola como pioneira 
nessa adoção, pois mais de 60% da composição de suas latas de alumínio e 
garrafas de vidro são provenientes de embalagens recicladas. Desta forma, por 
meio de uma revisão bibliográfica, o presente trabalho pretende estudar sobre 
a logística reversa e sua aplicação nas empresas. Espera-se que a adoção da 
logística reversa promova o desenvolvimento sustentável, mudando a forma 
como a indústria e a sociedade lidam com os resíduos que podem retornar ao 
processo produtivo. 
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Palavras chave: Logística Reversa, Sustentabilidade, Reciclagem. 

 

MECANISMOS GERADORES DO PIPING E SEU CONTROLE 

CONTRA A RUPTURA DE BARRAGENS DE TERRA. 

Autores: 

Amanda Fabiane Lobo Santos 
amanda.lobosantos22@hotmail.com 

Mateus Henrique Conceição Machado 
mateus.henriquemachado@hotmail.com 

Vinicius Luís da Silva 
vinisilvazenit@gmail.com 

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

O rompimento de barragens é um tipo de desastre consideravelmente 
reincidente na história da humanidade, que traz muitas vezes uma combinação 
de fatores como sua causa primária. Uma dessas causas é o fenômeno do 
piping, que consiste em uma erosão interna, gerada pelo excesso de 
percolação de água no interior dos maciços de terra. Tem-se por objetivo neste 
trabalho o estudo de ruptura de Barragem, através da erosão gerada pelo 
piping, seu processo de formação e sua influência no corpo ou fundação da 
barragem. Justifica-se a pesquisa devido ao impacto ambiental, econômico e 
humano que pode ocorrer, caso uma barragem venha a se romper. Para atingir 
o objetivo, será utilizado de revisão bibliográfica pertinente. Conclui-se que a 
solução para diminuir os riscos desses eventos é a implantação de uma 
fiscalização periódica e a adoção de estudos e técnicas estruturais mais 
eficientes. Quanto à redução dos danos, é necessária uma implantação de 
medidas preventivas, como os sistemas de alerta. 

Palavras chave: Barragem, Ruptura, Piping.  

 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES EM ALTURA 

Autores: 

Amanda Rodrigues Barbosa 
amandarodriguesls123@gmail.com 
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Beatriz Lima de Araújo Daniel 
bialima04@live.com 

Felipe Hermógenes Oliveira 
felipehermogenes2@gmail.com 

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

A construção civil é um setor de grande relevância para economia do país, 
entretanto, apresenta dados preocupantes relacionados a segurança dos 
trabalhadores. É sabido que, um dos principais motivos de acidentes fatais nos 
canteiros de obra é a queda de pessoas e objetos em trabalhos realizados nas 
alturas, sendo de suma relevância estudos voltados a este contexto. O 
presente estudo visa apresentar medidas de prevenção de acidentes, 
esclarecendo procedimentos para realização de trabalhos em elevação, 
indicando medidas de proteção coletiva e individual para idealização dos 
mesmos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica objetivando expor e discutir 
acerca dos dispositivos de proteção e cumprimento da legislação. Concluímos 
que, as medidas de proteção devem ser efetivamente implantadas pelas 
instituições públicas e privadas, objetivando a redução dos problemas de saúde 
causados pela inobservância das normativas e a preservação da vida, bem-
estar e segurança dos trabalhadores. 

Palavras chave: Segurança dos trabalhadores, trabalho em altura, 
Dispositivos de proteção. 

 

MELHORIA DE PERFORMANCE DE UMA PLANTA DE 

BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE FERRO ATRAVÉS DA 

SUBSTITUIÇÃO DO BRITADOR 

Autores: 

Diêgo Taciano Batista 
dtaciano@yahoo.com.br 

Jonathan André Evangelista Silva 
jonandre2012@gmail.com 

Sânio Chris Fialho Teixeira 
saniochris@hotmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 
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O beneficiamento do minério de ferro consiste de uma sequência de etapas 
que, segundo a Norma Reguladora de Mineração (2006), visa preparar 
granulometricamente, concentrar ou purificar minérios por métodos físicos ou 
químicos, sem alterar sua constituição química. A britagem é uma etapa do 
beneficiamento que tem a finalidade de reduzir a granulometria do minério, 
utilizando no processo peneiras e o britador. Com o intuito de melhorar a 
performance da planta de beneficiamento de minério da empresa Ferrous 
Unidade Viga, foi realizado um estudo de caso, onde foi proposta a substituição 
do britador de modelo cônico, utilizado na britagem terciária, que apresentava 
altos índices de paradas não programadas para manutenções corretivas, 
comprometendo a produtividade da planta. Espera-se que a troca do britador 
reduza os tempos de paradas não programadas e aumente os índices de 
produção da planta de beneficiamento de minério da empresa. 

Palavras chave: Beneficiamento, britagem, performance. 

METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNÇÕES OU 

PRODUTO QUE ADICIONEM VALOR AOS SISTEMAS DE 

GESTÃO EMPRESARIAL (ERP’S) 

Autores: 

Bruno Nakashima Rodrigues Santos 
bruno.s.nakashima@gmail.com 

Jenifer Indiana Braga Gonçalves 
jenifer18indbg@hotmail.com 

Wanessa Maria Carvalho Costa 
wanessa.carvalho802@gmail.com 

Luiz Otávio Veloso 
luizotavioveloso@yahoo.com.br 

Em um ambiente tecnológico, as grandes corporações têm como necessidade 
a integração de procedimentos dos controles organizacionais e a diminuição de 
custos na área de informática. Esse momento gera a oportunidade para os 
desenvolvedores de sistemas colocarem no mercado as suas soluções 
coorporativas integradas, buscando ferramentas complementares para 
adicionar valores a esses grandes sistemas corporativos, o que justifica este 
estudo. Este trabalho tem como objetivo a identificação de funções e produtos 
que adicionem valor ao ERP embasando-se nas necessidades dos 
empresários de obterem as informações de apoio às decisões de forma clara e 
concisa. Para chegar ao objetivo, a metodologia aplicada é uma revisão 
bibliográfica do método. Neste estudo, espera-se identificar as principais 
funções ou produtos que adicionem valor ao Sistema de Gestão Empresarial. A 
implantação de um ERP pode trazer grandes ganhos a uma empresa, mas é 
importante que se estude onde ele pode agregar mais valor. 
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Palavras chave: Sistemas de Gestão, ERPs, Engenharia de Produção, 
Soluções Corporativas. 

 

MÉTODOS PARA O APROVEITAMENTO DO BIOGÁS GERADO 

NO TRATAMENTO ANAERÓBIO DE ESGOTO DOMÉSTICO EM 

CONSELHEIRO LAFAIETE, MG.  

Autor: 

Charles Henrique Fernandes Reis 
charles_hfr@hotmail.com 

Diego Roberto Sousa Lima 
diegosousalima@hotmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

Os gastos com lodo e o consumo de energia elétrica representam os maiores 
custos do tratamento de esgotos. Com a intenção de diminuir estes gastos, 
novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para agregar valor aos resíduos 
produzidos durante o tratamento do esgoto sanitário. Desta maneira, o biogás 
liberado pela decomposição anaeróbia da matéria orgânica durante o 
tratamento do esgoto doméstico pode ser convertido em energia térmica ou 
elétrica, reduzindo os custos para as concessionárias. Entretanto, o 
aproveitamento desta fonte de energia é pouco difundido no Brasil, como 
ocorre, por exemplo, na cidade mineira de Conselheiro Lafaiete, onde o biogás 
gerado é queimado sem aproveitamento. Portanto, o presente estudo 
bibliográfico tem como objetivo avaliar o potencial teórico de produção de 
biogás do efluente doméstico gerado na cidade e apresentar propostas para 
seu aproveitamento no próprio sistema de esgotamento sanitário. 

Palavras chave: Esgoto, Tratamento Anaeróbio, Biogás. 

 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE DEFEITOS DE 

SUPERFÍCIE CAUSADOS PELO CONTATO DA TIRA COM O 

ROLO PUXADOR DA BOBINADEIRA DE UMA LINHA DE 

LAMINAÇÃO A QUENTE 

Autores: 
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Clebson Lopes Teixeira 
clebson200622@yahoo.com 

Elias Antônio Fernandes 
eliasafernandes@bol.com.br 

Jacson Morais Borges 
jacson.m.borges@gmail.com 

Luís Carlos Queiroz Pimenta 
luiscqp@hotmail.com 

No processo de laminação a quente para a produção de bobinas de aço o 
controle de qualidade da superfície do produto é de suma importância para o 
negócio. Materiais com defeitos de superfície afetam drasticamente a maioria 
das aplicações, gerando retrabalhos e perdas significativas para a empresa e 
com forte impacto no atendimento e satisfação dos clientes. O objetivo desse 
trabalho foi identificar, através de um estudo de caso, as possíveis 
contramedidas para minimizar as marcas de superfície nas bobinas laminadas 
a quente causadas pelo contato dos rolos do Pinch Roll da Bobinadeira Final. 
Foi realizada a análise das principais causas, observando o modo como o 
defeito se apresenta e identificou-se oportunidades de melhoria nos 
equipamentos e no processo. Percebeu-se que as contramedidas identificadas 
durante o seu desenvolvimento são eficazes para a diminuição e controle dos 
defeitos de superfície contribuindo também com o aumento da produtividade da 
linha. 

Palavras chave: Laminação a quente, Defeitos de superfície, Qualidade, 
Bobinadeira Final. 

 

MODELAGEM MATEMÁTICA PARA FUNDAÇÕES POR MEIO 

DO SOFTWARE EXCEL 

Autores: 

Clarissa Silva Souza 
clarissasouza.eng@gmail.com 

Rafaela Cristina Rezende Silva 
rafaelarezende_trj@yahoo.com.br 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

A engenharia criou ferramentas, programas e softwares capazes de solucionar 
problemas, equações e projetos de uma maneira a facilitar a vida dos 
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profissionais. Na Engenharia Civil não é diferente, existem vários softwares que 
nos auxiliam em cálculos de maneira mais eficiente, mas com custos na 
maioria das vezes elevados, o que prejudica alguns profissionais que estão 
tentando serem competitivos no mercado. Levando em conta a dificuldade e o 
custo desses programas, temos como solução o Excel, uma ferramenta 
comum, de fácil acesso e com facilidade de programação. Será demonstrado 
um cálculo de uma fundação rasa por meio de uma planilha de Excel que será 
desenvolvida com base nos estudos teóricos, e apresentado como o cálculo é 
exato e de fácil montagem e entendimento para o engenheiro civil. 

Palavras chave: Engenharia, Fundações, Software. 

 

MODELAGEM MATEMÁTICA UTILIZANDO EQUAÇÕES 

DIFERENCIAIS - EQUAÇÃO DO CALOR - APLICADO A 

ENGENHARIA CIVIL 

Autor: 

Christine Alana Neves 
Chrisallanna@yahoo.com 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

No âmbito da engenharia civil, assim como nas demais áreas, comumente se 
utiliza de ferramentas de modelagem matemática que permitem o amplo 
mapeamento dos fenômenos ocorridos na natureza. No caso em específico do 
presente trabalho, a intenção é apresentar a equação diferencial que 
representa a equação do calor em uma barra finita. A correlação da equação 
com a engenharia civil é direta e ampla, uma vez que o engenheiro calculista 
pode-se deparar no exercício de sua profissão com projetos na área industrial, 
como por exemplo, avaliar como uma falha no revestimento refratário pode 
originar tensões internas e um comprometimento estrutural. O trabalho consiste 
na modelagem através da equação e a identificação dos parâmetros 
fundamentais: dimensão, temperatura e tempo. Assim, pode-se inferir sobre as 
aplicações estruturais com minimização de futuros danos. 

Palavras chave: Equações Diferenciais, Engenharia Civil, Projetos Industriais, 
Modelagem Matemática. 

MUROS VERDES: UMA UTILIDADE ECOLÓGICA EM AMBIENTE 

URBANO 

Autores: 
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Crislayne Cássia Pereira Fonseca Silva 
crislaynecassia@hotmail.com 

Maria Alice Santos 
maria.alice404@hotmail.com 

Regiane de Jesus Leôncio Silva 
regescorpiao@gmail.com 

Igor Messias da Silva 
meioambienter@yahoo.com.br 

O muro verde pode ser entendido como uma solução para quem deseja ter um 
jardim em casa, mas não dispõe de espaço. Constituído por blocos cerâmicos 
e diversos módulos para compor projetos de paisagismo, o muro verde pode 
ser instalado tanto em ambientes internos como externos. O presente trabalho 
tem como objetivo principal apresentar as vantagens do muro verde, que além 
de melhorar o aspecto visual das cidades, é também uma alternativa que 
colabora com o meio ambiente, reduzindo em até 30% a poluição do seu 
entorno e trazendo a melhoria do ar, justificando a importância do tema através 
de uma pesquisa bibliográfica em livros e sítios eletrônicos serão obtidas 
informações relevantes, esperando-se como resultado determinar a melhor 
maneira de se utilizar o muro e em quais ambientes ele deve ser aplicado, 
levando em conta a vegetação adequada, visto que o mesmo deve resistir à 
exposição a ventos, sol, chuva, entre outras características climáticas de cada 
região. 

Palavras chave: Muro verde, Paisagismo, Meio Ambiente, Ambiente Urbano, 
Vegetação. 

NOVO DESAFIO PARA A SUSTENTABILIDADE: O CONCRETO 

RECICLADO 

Autores: 

Michele Caroline do Vale Bernardino 
michellydovale@hotmail.com 

Thabata Maria Zebral Rezende de Matos 
thazebral@yahoo.com.br 

Thais Aparecida da Silva Pena 
thais30silva03@gmail.com 

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 
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A construção civil caracteriza-se como um dos setores que mais consomem 
recursos naturais, desde a produção dos insumos até a aplicação em obra, e 
no Brasil apropria-se de 75% do que é extraído do meio ambiente. Estima-se 
que 10% do material é desperdiçado em obra e com a evolução tecnológica 
seria possível reciclar o concreto após a utilização. O presente trabalho tem 
como objetivo descrever formas de reciclagem do concreto em obras, dando 
uma nova utilidade ao que se poderia chamar de resíduo, ajudando na redução 
de utilização dos recursos naturais. Para construção do trabalho será feita 
revisão bibliográfica em livros, normas técnicas, sites de empresas e artigos 
relacionados ao tema. Como resultado encontrou-se novas alternativas para 
utilização do concreto reciclado como material aplicado para composição de 
camadas para vias de tráfego de veículos e blocos de calçadas, dentre outros. 
Concluindo que é necessário tomar medidas conscientes nas obras civis em 
função do meio ambiente. 

Palavras chave: Reciclagem, concreto, meio ambiente. 

 

O APROVEITAMENTO DA ÁGUA PLUVIAL NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

Autor: 

Daniele Vitória de Souza Adriano 
daanesoouza@outlook.com 

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

Nos dias atuais o que mais vemos são formas de conciliação entre a 
construção civil e a sustentabilidade, como por exemplo o aproveitamento da 
água pluvial. A chuva é uma fonte de água valiosa e sua captação é de 
extrema importância, pois a água é um recurso finito e vulnerável. É uma forma 
ecológica de se economizar, utilizando a troca da água tratada pela água 
captada para certas funções da residência. O objetivo desse trabalho é mostrar 
as vantagens e desvantagens, os processos necessários, os tipos de 
classificações da água pluvial e seu uso. Para tal, a metodologia será realizada 
por meio de revisões bibliográficas e análise de leis e normas: Lei nº10785, de 
18 de setembro de 2003, Curitiba, PR; Lei nº12526, de 2 de janeiro de 2007, 
São Paulo, SP e NBR-15527, Água de chuva – Aproveitamento de coberturas 
em áreas urbanas para fins não potáveis. Como resultado desse trabalho, 
espera-se esclarecer o aproveitamento da água pluvial e a sua importância na 
contrução civil sustentável. 

Palavras chave: Pluvial, Construção Civil, Sustentabilidade. 
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O CICLO PLANEJAR, FAZER, VERIFICAR E AGIR (PDCA) 

APLICADO À ENGENHARIA CIVIL. 

Autores: 

Bruna Erika da Silva 
brunaerika_silva@hotmail.com 

Michael Júnio Paixão Silva 
michaeljunio62@hotmail.com 

Thuane Gabriela Henriques da Cunha 
thuanegaby@hotmail.com 

Jordana Paes Epifânio 
engenheirajordana15@gmail.com 

A qualidade 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 Planejar, Fazer, Verificar e Agir (PDCA) é uma 
ferramenta amplamente aplicada em todo o mundo, melhorando os processos 
e corrigindo desvios operacionais. Esse trabalho objetiva mostrar a utilização 
do ciclo PDCA para garantir a qualidade de um produto ou serviço. Serão 
utilizados, 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 intuitiva, quando aplicado 
de forma consistente, o ciclo PDCA é eficiente, tanto na escolha do método 
adequado para se alcançar o objetivo, quanto na viabilização de sua aplicação. 
Isso o torna especialmente interessante na resolução de problemas de 
engenharia, no geral. Pretende-se, com esta pesquisa, um entendimento real 
da aplicação do ciclo PDCA. 

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

 

O GRAFITE COMO INSTRUMENTO PARA RECUPERAÇÃO E 

PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO URBANO: UMA ANÁLISE DA 

IMPORTÂNCIA DA ARTE VISUAL NO PROCESSO DE 

COMBATE À PICHAÇÃO CRIMINOSA 

Autores: 

Arthur Felipe Oliveira Lima 
arthur.97cc4cb0@hotmail.com 
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Leonardo Amâncio Resende Oliveira 
lezinhodj@gmail.com 

Talia Piris de Lima Carvalho 
limatalia66@gmail.com 

Jana Paula Sampaio Botelho Alves Gomes 
janafasar@yahoo.com.br 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a natureza das pichações e 
analisar o Grafite como uma possível ferramenta interventora desse problema. 
Serão levantadas informações sobre os danos visuais e materiais da pichação, 
o contexto social e econômico em que os praticantes estão inseridos, e, 
principalmente, a utilização do Grafite no que tange à revitalização de áreas 
danificadas. Justifica-se pela necessidade de desenvolver meios viáveis e 
eficientes de reverter o problema da poluição visual causada pela pichação, 
evitando que tal prática se repita. Para tanto, serão realizadas pesquisas de 
campo e entrevistas visando a obtenção de informações que guiarão nosso 
projeto. Espera-se como resultado compreender de que forma o Grafite, como 
arte visual, pode ser usado para promover políticas públicas de combate à 
pichação. 

Palavras chave: poluição visual, espaço urbano, recuperação, arte, grafite. 

 

O IMPACTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA 

PRODUTIVIDADE EMPRESARIAL. 

Autores: 

Maria Eduarda Borges de Rezende Assis 
maria2000assis@gmail.com 

Ysabella de Paula Vidigal 
ysabellavidigal@yahoo.com.br 

Luiz Otávio Veloso 
luizotavioveloso@yahoo.com.br 

As Tecnologias da Informação (TI) desempenham, por recursos de 
computação, atividades e soluções que tencionam a produção e o 
aprovisionamento das informações. Esse recurso tem como conveniências: 
agilizar os processamentos internos de empresas e potencializar a capacidade 
de conhecer detalhadamente o cliente e suas necessidades. O êxito no uso da 
TI resulta do planejamento adequado, da estrutura organizacional e da 
identificação dos benefícios, riscos e custos esperados, anteriormente à 
implantação do artifício, o que justifica esta pesquisa. Trata-se de estudo 



XII Simpósio de Iniciação Científica – 3, 4, 5 e 6 de setembro de 2018 / FASAR  

117 
 

bibliográfico, de cunho descritivo, que objetiva explanar o efeito da TI na 
produtividade empresarial. Espera-se encontrar casos da aplicação de TI que 
demonstrem como estas tecnologias impactam no ambiente institucional. Um 
estudo como este tem sua relevância uma vez que as Tecnologias da 
Informação estão em diversas aplicações, sendo importante estudar os 
impactos de seu uso. 

Palavras chave: Tecnologia da Informação, Produtividade Empresarial, 
Aplicação de TI. 

 

O IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RENOVÁVEIS EM 

PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE EDIFICAÇÕES NO BRASIL 

Autores: 

Izabela Maia Lucas 
izabela.maia.l@gmail.com 

Raissa Maíra Silva Camêlo 
raissamairacamelo12@hotmail.com 

Jana Paula Sampaio Botelho Alves Gomes 
janafasar@yahoo.com.br 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto da utilização de 
materiais renováveis em projetos arquitetônicos das edificações, tendo como 
eixo orientador o conceito de desenvolvimento sustentável. Justifica-se pela 
importância que tange a redução de custos em projetos arquitetônicos e que 
sejam viáveis no âmbito social. De acordo com Valério (2014), a construção 
sustentável apresenta a preocupação ambiental que enfatiza aspectos 
relacionados com a qualidade ambiental da construção ecoeficiente, cujas 
preocupações baseiam-se no consumo de recursos, emissões de poluentes e 
preservação da biodiversidade. Para tanto será realizado vasta pesquisa 
bibliográfica em bancos de dados como Scielo, Revista brasileira de 
arquitetura, dentre outros. Como principais resultados acreditamos que a 
utilização de materiais renováveis reduz o custo dos projetos arquitetônicos, 
além de preservar valores culturais, arquitetônicos e sociais. 

Palavras chave: Materiais Renováveis; Edificações, Arquitetura, 
Sustentabilidade, Brasil. 

 



118 
 

O LUGAR DA LOGÍSTICA NA EMPRESA 

Autores: 

Celso Ferreira de Melo Junior 
celsoferreira4@hotmail.com 

Rodrigo Mateus Oliveira 
rmateusoliveira@bol.com.br 

José Paulo da Silva Neto 
josepaulosn@yahoo.com.br 

A definição de Logística dentro de uma empresa muitas vezes é distorcido, não 
fazendo referência à papéis importantes que desempenha dentro de um 
sistema produtivo e integrado. Por muitos desconhecedores destas funções, a 
Logística é vista apenas no momento do despacho do produto final ao cliente. 
Pela definição do Council of Logistics Management (CLM), "Logística é a parte 
do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que planeja, implementa e 
controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, 
materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a 
eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o 
propósito de atender às exigências dos clientes." Assim, para este trabalho, 
temos o objetivo de desmistificar a Logística como ferramenta exclusiva de 
despacho e demonstrar como a sua gestão integrada pode proporcionar 
vantagens competitivas ao sistema produtivo. 

Palavras chave: Logística, armazenamento, despacho. 

 

O PAISAGISMO E A QUALIDADE DE VIDA  

Autores: 

Bianca Caroline Oliveira 
biancacoliveira1@hotmail.com 

Jaqueline Viana Gomes 
jack_vianna@hotmail.com 

Kátia das Dores Moreira da Silva 
silvakatia993@gmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 
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O paisagismo pode ser entendido como um conjunto de elementos naturais 
que atuam moldando a vista, e onde o expectador é conduzido através de 
elementos diversos a se sentir dentro de um todo, sendo por isso um fator de 
suma importância para a harmonia da Arquitetura e do Urbanismo, e também 
para a qualidade de vida nas cidades. Assim o objetivo deste trabalho é 
analisar de forma qualitativa como o paisagismo têm influenciado na qualidade 
de vida do homem, uma vez que este processo proporciona uma proximidade 
com a natureza. Para isso, foram realizadas pesquisas e consultas a 
bibliografias especializadas, artigos científicos e periódicos. Os resultados 
revelam que o paisagismo exerce um impacto relevante sobre a vida das 
pessoas, quer seja na forma de reflexão, lazer, relaxamento, melhora da saúde 
física e mental e que hoje são verificadas inúmeras tecnologias que 
proporcionam ao homem uma proximidade com o paisagismo e permitem 
experiências sensoriais e virtuais com a natureza. 

Palavras chave: Paisagismo, Natureza, Vida, Bem-Estar. 

 

O PLÁSTICO E SUAS VARIÁVEIS 

Autores: 

Hecreiziany Peixoto Rosa 
hecreizianypeixoto27@gmail.com 

Iago Martins do Carmo 
boosster008@hotmail.com 

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

Amarildo de Sousa 
profedamarildo@viareal.com.br 

O plástico é um material durável, versátil e possui muitas utilidades, porém, 
acarreta sérios problemas como a poluição dos oceanos, ameaçando diversas 
espécies marinhas. Sua queima contribui para a emissão de gases do efeito 
estufa e apenas uma pequena parte dos resíduos gerados são recicláveis, 
justificando a importância do estudo. Por meio de estudos científicos e revisão 
bibliográficas, este trabalho tem como objetivo apresentar a evolução da 
ciência, com relação a novas formas de fabricar o material, assim como 
mostrar alguns processos de reutilização do resíduo. Como resultados, espera-
se um conhecimento sobre a diminuição da geração do resíduo e sobre as 
novas técnicas estudadas até então. Concluiu-se que o plástico é um material 
de vasta aplicação no dia-a-dia, que necessita de constantes estudos visando a 
melhoria no processo de produção e reciclagem e na reutilização do material, 
diminuindo o descarte desse resíduo na natureza. 
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Palavras chave: Resíduos, Plástico, Reutilização. 

 

O QR CODE E SUAS DIVERSAS APLICAÇÕES 

Autores: 

Fagner Paulo Cardoso Rodrigues 
fagner_jao@yahoo.com.br 

Otoniel Calçavara Delfino 
otoniel.betas@hotmail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

O QR code foi criado em 1994 com intuito de catalogar peças em uma 
montadora automobilística e refere-se a um código transmitido por uma 
imagem, semelhante a um código de barras, porém bidimensional. Após o ano 
de 2003, com o avanço da tecnologia de câmeras de aparelhos móveis o QR 
code passou a ser aplicado em vários outros segmentos, tornando uma 
ferramenta comum à grande parte dos usuários de smartphones. Dessa forma, 
este trabalho busca explorar o emprego do QR code em diferentes aplicações 
de forma a evidenciar o seu potencial. A pesquisa de natureza básica e objetivo 
exploratório irá adotar a revisão bibliográfica como ferramenta básica. Espera-
se que os resultados obtidos ressalte que mesmo se tratando de uma 
tecnologia relativamente antiga, o QR Code está sendo explorado com mais 
frequência atingindo grande parte da população. Conclui-se que no cenário 
nacional, o QR code ainda apresenta muito potencial em várias atividades e 
aplicações. 

Palavras chave: QR Code, Aplicações, Tecnologia. 

 

OS IMPACTOS FINANCEIROS PARA A EMPRESA PELA FALTA 

DE SEGURANÇA NO TRABALHO 

Autores: 

Claudiano Dutra Gomes 
claudianodutra@gmail.com 

Paloma Aparecida de Sousa 
palomasousa-19@hotmail.com 
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Terezinha Inácia da Cunha 
teresaic78@hotmail.com 

Luís Carlos Queiroz Pimenta 
luiscqp@hotmail.com 

Investimentos em treinamentos e compras de equipamentos de segurança, 
além de proteger o trabalhador, são fundamentais para evitar custos 
desnecessários e ajudarão a empresa, em caso de acidentes e afastamentos, 
reduzir os impactos financeiros com assistência hospitalar e auxílio financeiro 
enquanto durar a incapacidade para o trabalho. Assim sendo, este trabalho tem 
por objetivo mostrar, através de um estudo de caso aplicado, os custos da falta 
de investimento em segurança do trabalho para uma empresa com os 
acidentes. Pode - se notar que colaboradores mal capacitados e sem os 
equipamentos de proteção adequados para à realização das suas atividades 
podem trazer grandes prejuízos financeiros e operacionais o que se leva a 
concluir que os gastos com a prevenção são menores que as despesas dos 
acidentes. 

Palavras chave: Acidentes, Custos, Impactos. 

 

OTIMIZANDO A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Autores: 

Anna Júlia da Silva 
julia.ana49@yahoo.com.br 

Gabriel Delfino de Camargo 
gabrieldelfino.camargo@yahoo.com 

Royner de Araujo Fernandes 
royyner@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

A comunicação dentro de uma empresa é fator decisivo para o sucesso da 
mesma, pois estabelece uma boa interação entre patrões e empregados. 
Melhora a dinâmica entre funcionários, proporcionando um bom desempenho e 
um ambiente agradável. Essa problemática está presente em todas as 
instituições e é responsável muitas vezes pelo seu crescimento. Neste sentido, 
o objetivo deste trabalho, de cunho bibliográfico, é apresentar e discutir 
conceitos relacionados à comunicação entre gestores e funcionários. Conclui-
se que, otimizar a comunicação nas empresas, deve-se investir em 
treinamentos, além de outras ações, tais como: palestras, reuniões com 
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psicólogos, feedbacks constantes dos gestores, além de programas junto a 
conselhos e sindicatos. Espera-se, com isso, que as empresas tenham 
melhores resultados e boa qualidade de trabalho, pelo fato dos funcionários 
trabalharem em equilíbrio e com maior satisfação. 

Palavras chave: Comunicação organizacional, Gestão de Pessoas, Clima 
organizacional. 

 

PATOLOGIAS NO PAVIMENTO FLEXÍVEL – UM ESTUDO DE 

CASO 

Autores: 

Jhosefan Dias Loschi 
jhosefanloschi@hotmail.com 

Leila Cristina Batista Campos 
leilacris-79@hotmail.com 

Rodolfo Lacerda Vieira 
rodolfo_tog@hotmail.com 

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

O pavimento flexível tem por finalidade fletir o pavimento para o tráfego, pois, 
ele é composto geralmente de diversas camadas de materiais que podem 
acomodar essas flexões. Com a priorização dos pavimentos flexíveis, as 
malhas asfálticas se tornaram bastantes vulnerárias às condições ambientais 
de umidade e temperatura juntamente com o aumento expressivo de tráfego e 
de cargas. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo de apontar as 
principais patologias existentes em um pavimento flexível e apresentar a 
melhor maneira de recuperação das patologias. O trabalho consistirá em 
pesquisa bibliográfica pertinente ao tema e ainda um estudo de caso relevando 
a coleta de dados da empresa Tamasa Engenharia S.A., responsável pela 
pavimentação flexível e através dos resultados obtidos espera-se fazer uma 
análise da melhor maneira de recuperação das patologias. 

Palavras chave: Construção Civil, Pavimentação Flexível, Patologias. 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

Autores: 
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Frederico Pinto Alves de Paula 
fredericodepaulaengcivil@gmail.com 

William Morais de Andrade 
williammorais.andrade@gmail.com 

Lilia Marcia Ribeiro 
liliaorcamento@yahoo.com.br 

Atualmente, a rodovia é a modalidade de transportes mais utilizada no Brasil, 
com necessidade de constante manutenção e para que o pavimento esteja em 
condição de uso e se garanta uma melhor relação custo/benefício, maior 
durabilidade, segurança e economia, aponta-se a aplicação de pavimento nas 
rodovias como a mais adequada alternativa. Portanto, o presente trabalho 
busca destacar pontos importantes e vantagens proporcionadas, avaliando-se 
as diversas etapas do processo, partindo da execução até as novas aplicações. 
Busca-se ainda avaliar a importância do pavimento de concreto nas rodovias, 
investigando-se tal viabilização por meio de levantamento bibliográfico. O 
objetivo também é analisar a importância da utilização da pavimentação 
asfáltica por concreto nas rodovias e relacionar os benefícios da pavimentação 
asfáltica por meio de pesquisa. A partir dos resultados, verificar-se-á a 
dinamicidade do concreto, sua aplicabilidade e impactos orçamentários na 
pavimentação das rodovias. 

Palavras chave: Pavimentação, Rodovia, Concreto, Viabilidade. 

 

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS 

Autores: 

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

Thays Teixeira Correa 
taysinhatcorreia@hotmail.com 

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

Um dos principais impactos que o desenvolvimento de uma área urbana 
provoca nos processos hidrológicos está ligado ao aumento das superfícies 
impermeáveis. Os pavimentos permeáveis são definidos como sendo aqueles 
que possuem espaços livres em sua estrutura permitindo o escoamento da 
água no solo. Na década de 70, na Pensilvânia (EUA), começaram os 
primeiros conceitos sobre esse tipo de pavimento. No Brasil ainda é pouco 
aplicado, sua primeira experiência com essa inovação foi em uma pesquisa da 
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USP, na qual levou a construção de um estacionamento. 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. Verifica-se que a utilização desse sistema 
construtivo, reduz a solicitação do sistema de drenagem urbana e os danos a 
serem causados por enchentes, e possibilita a reutilização da água de chuva, 
entre outras.   

Palavras chave: Pavimentos permeáveis, inovação, eficiência. 

 

PERDAS POR UMIDADE EXCESSIVA NO MINÉRIO DE FERRO 

EXPORTADO 

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 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

Durante o processo de beneficiamento à úmido, o minério de ferro extraído nas 
minas recebe a injeção de água no processo produtivo, e ao final da etapa de 
beneficiamento o mesmo é avaliado quanto ao percentual de água presente no 
produto final, afim de comparar aos limites de tolerância impostos pelos 
clientes. O objetivo do trabalho presente é mostrar como um projeto 
desenvolvido na empresa Vale S/A está sendo efetivado para resolver uma 
margem de erro que ainda persiste nesse sistema. A metodologia aplicada 
nesse trabalho está amparada em um trabalho de campo. Os resultados 
esperados apontam que com a implantação das modificações no processo de 
beneficiamento e estocagem todas as metas de redução de umidade no 
minério podem ser atendidas, bem como a redução dos impactos gerados nos 
processos de transporte e armazenagem do mesmo nos portos e navios. 

Palavras chave: Minério de Ferro, Perdas, Umidade Excessiva, Produção. 
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PERFIL DE SOLOS E SEUS HORIZONTES EM BARRAGINHAS 

PARA 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 

As barraginhas são pequenas estruturas construídas em terra com a função de 
captar as águas do escoamento superficial das chuvas e fazer com que tenha 
tempo suficiente para infiltrar no solo, recarregando o aquífero e perenizando 
nascentes, o que justifica a importância do tema. A capacidade de infiltração de 
cada solo está relacionada ao seu horizonte e perfil e características de textura, 
estrutura, densidade e porosidade. Na sua implantação é recomendável que se 
busque solos arenosos, facilitando sua infiltração. O presente trabalho tem o 
objetivo de apresentar as diferentes capacidades de infiltração variando-se o 
tipo de solo, de arenoso para argiloso. A metodologia consistirá de pesquisa 
bibliográfica e observações colhidas em perfis e horizontes de barraginhas 
implantadas em campo. Como resultado espera-se comprovar sua eficácia, 
bem como apresentar as questões a serem observadas para se evitar que 
causem impactos negativos como a erosão e rompimento pelo carregamento 
de solo. 

Palavras chave: Barraginhas, Infiltração, Solo, Perfil, Horizonte. 

 

PERFURAÇÃO, COMPLETAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

POÇOS TUBULARES EM FORMAÇÃO SEDIMENTAR 

Autores: 

Beto Nogueira de Souza 
bethospace@gmail.com 

Iraildes Gomes Mendonça 
iraildesgm61@gmail.com 
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Lucas Pereira Leão 
geolucasleao@gmail.com 

Os métodos aplicados durante a construção ou manutenção de poços 
tubulares é fator determinante para o êxito na sua produtividade, longevidade e 
durabilidade dos equipamentos de recalque. A busca pelo fornecimento 
ininterrupto de água justifica a importância do tema. O objetivo deste trabalho é 
fazer um comparativo entre os tipos de perfuração à percussão, roto-
pneumática e rotativa, bem como o seu custo benefício. Teve como 
metodologia pesquisa bibliográfica, banco de dados de perfurações, 
imageamento e teste de bombeamento de poços. Espera-se com este trabalho 
indicar a melhor forma para construção de poços em formações sedimentares. 
Estima-se que água subterrânea do planeta represente mais de 95% do total 
disponível ao homem, aprimorar técnicas para explorar de forma sustentável 
este recurso natural é indispensável para o desenvolvimento socioeconômico e 
ambiental do país e abastecimento de comunidades distantes. 

Palavras chave: Aquífero subterrâneo, Perfuração, Água. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO VOLTADO PARA A GESTÃO 

E DESENVOLVIMENTO DE UMA EMPRESA 

Autores: 

Matheus Gomes Santos 
mgszin@gmail.com 

Thiago Magno Rocha 
thiagomagnorocha@hotmail.com 

Vinicius Honorato Salgueiro 
vinicius_hsalgueiro@hotmail.com 

Luiz Otávio Veloso 
luizotavioveloso@yahoo.com.br 

Para se ter uma organização que olhe para o futuro, que aproveite 
oportunidades, previna ameaças e procure se manter ativa e próspera em um 
mundo globalizado, faz se necessário o planejamento estratégico. O que 
justifica esse estudo é o fato de levantar informações importantes sobre o tema 
que podem servir como base para trabalhos futuros. O objetivo desta pesquisa 
é mostrar através de uma revisão bibliográfica a importância do planejamento 
estratégico para as organizações. Esperam-se como resultados, informações 
que demonstrem a importância do planejamento estratégico nas organizações, 
apresentando também casos de sucesso e buscando destacar os pontos 
principais, as dificuldades e os principais ganhos ao planejar bem os rumos de 
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uma organização. Uma organização que não realiza o planejamento 
estratégico pode se sustentar por algum tempo, mas em algum momento 
sentirá os impactos por não ter se planejado corretamente. 

Palavras chave: Planejamento estratégico, organização, resultados. 

PLANO DE NEGÓCIO NA ÁREA DE HABITAÇÃO "MINHA CASA 

MINHA VIDA" 

Autores: 

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 

O mercado de habitação “Minha casa minha vida” vem adquirindo espaço na 
construção civil. O aumento da competitividade no setor, a escassez de 
recursos e a demanda crescente tornam fundamental o planejamento prévio e 
efetivo. Busca-se aqui um estudo de caso visando sistematizar um passo a 
passo para um plano de um negócio. Tal estudo inicia-se com a descrição das 
informações a respeito do empreendimento, a aquisição do terreno e o 
planejamento da obra que engloba o orçamento como principal ferramenta. Em 
sequência são determinados simultaneamente os procedimentos de gestão da 
obra, a execução da obra propriamente dita e o marketing. Por fim são 
executados os procedimentos pós-obra e os procedimentos burocráticos para 
obter o financiamento bancário. Foi possível constatar que o estudo de caso 
permitiu sistematizar um roteiro para um plano de negócios destinados a 
construção de habitações populares e também percebe-se que o mercado 
possui demanda suficiente para tal investimento.  

Palavras chave: Habitação de interesse social, Planejamento estratégico, 
Plano de negócios. 
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PLANO EMERGENCIAL DA BARRAGEM DE REJEITO DE CASA 

DE PEDRA, CONGONHAS, MG 

Autores: 

Letícia Maria Pedrosa 
leticiapedrosa97@gmail.com 

Paola Carolina Faria Paiva 
paola.faria11@gmail.com 

Lucas Pereira Leão 
geolucasleao@gmail.com 

A Prefeitura de Congonhas e a Companhia Siderúrgica Nacional-CSN, estão 
implantando o Plano de Ação Emergencial de Barragens (PAEB) de Rejeito da 
mina de Casa de Pedra de acordo com a legislação atual. Foram instalados 
alertas sonoros (sirenes) nos bairros e zonas rurais próximos a barragem, além 
de placas de sinalização que indicam o caminho para locais seguros, como 
rotas de fuga e pontos de encontro. Na primeira fase foi avaliado o 
funcionamento dos equipamentos nas comunidades, e de comunicação entre 
empresa e autoridades. Os bairros dentro da área de risco são: Fonte dos 
Moinhos, Cristo Rei, Residencial, Praia, Vila São Vicente e o centro da cidade. 
Este trabalho tem por objetivo apresentar as etapas do PAEB elaborado pela 
CSN, uma vez que os autores deste trabalho estão acompanhando a evolução 
desse projeto. Cabe salientar que as medidas estão sendo monitoradas e 
avaliadas quanto à sua efetividade, os moradores estão recebendo treinamento 
e participando desta implantação. 

Palavras chave: barragem, resíduos, pano de emergência. 

 

ANÁLISE ECONÔMICA DA PLATAFORMA BIM  

Autores: 

Cristian Lincoln Rodrigues Ruz 
c.rodrigues1995@gmail.com 

Daivson Dutra Nascentes Coelho 
daivson_dutra1@yahoo.com.br 

Vitor Vieira Ferreira 
vitor_vierra@hotmail.com 

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 
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A evolução da tecnologia atualmente exige que profissionais estejam sempre 
se atualizando com informações novas. Na construção civil novas ferramentas 
são criadas a todo momento, para melhorar a qualidade dos serviços 
executados em uma construção. Com base em um mercado atual que cada 
vez mais exige mais produtividade e menos custos de serviços, a plataforma 
BIM promete atender a essas exigências unindo todas as fases de um projeto 
em um só software que pode proporcionar mudanças em tempo real. Sendo 
assim o trabalho consiste em apresentar as vantagens, métodos e softwares 
que podem ser usados para essa tecnologia nas obras. O trabalho irá 
apresentar essa tecnologia com base em estudos em projetos que aplicam 
essa ferramenta, mostrando como ela pode facilitar a visualização de possíveis 
problemas sem alterar cronogramas. A plataforma BIM promete ser uma das 
mais usadas no futuro da engenharia podendo ser aplicada por vários 
profissionais de diferentes áreas de um projeto. 

Palavras chave: Tecnologia, Produtividade, Softwares. 

 

POÇOS CACIMBA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Autores: 

Ana Paula Martins 
anapaulamartins-mg@hotmail.com 

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

Thamires Lourdes Reis Oliveira 
thamiresreiis1301@gmail.com 

Lucas Pereira Leão 
geolucasleao@gmail.com 

A água é um dos recursos mais utilizados pelo homem na sua sobrevivência. 
Na zona rural e na periferia das cidades é comum para as famílias o uso de 
poços do tipo cacimba para suprir as necessidades de abastecimento de água. 
Estes poços são escavados manualmente e revestidos com tijolos ou anéis de 
concreto, chegando até 20 metros de profundidade. Apesar de em muitas 
regiões estes poços suprirem a necessidade de água da população, a maioria 
destes não possuem as condições adequadas de funcionamento, como 
ausência de proteção superficial e controle bacteriológico que podem interferir 
na qualidade da água. Neste contexto este trabalho tem por objetivo a análise 
dos parâmetros físico-químicos (PFQ) e bacteriológicos das águas de poços 
cacimba na zona rural do município de Carandaí, além de um levantamento do 
número de poços existentes, bem como as condições em que estes se 
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encontram. Os resultados que serão obtidos servirão de um guia para os 
gestores dos órgãos públicos responsáveis. 

Palavras chave: poços do tipo cacimba, qualidade de água, Carandaí. 

PORCELANATO LÍQUIDO E SUAS APLICAÇÕES 

Autores: 

Joao Paulo de Rezende  
joaopaulorezende15@hotmail.com 

Mariana Silva Melillo 
marianamelillo@icloud.com 

Rodrigo da Silva Moreira 
rodrigomoreira04@hotmail.com 

Marcela Assunção Faria 
maafaria@hotmail.com 

O porcelanato líquido é um revestimento sintético de alta resistência à base de 
resina epóxi, com acabamento em poliuretano. Trata-se de um piso monolítico 
e autonivelante produzido através de um plástico termofixo que endurece ao 
ser misturado com a resina epóxi. É um material impermeável, resistente à 
abrasão e extremamente durável, podendo ser aplicado diretamente sobre 
pisos já existentes de cerâmica, pedras, cimento queimado, entre outros. O 
objetivo deste trabalho é mostrar por meios técnicos, quais são as 
características do porcelanato líquido, aplicabilidade, vantagens e 
desvantagens em relação as cerâmicas tradicionais. Realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica onde concluímos que sua utilização está cada vez maior nos 
projetos arquitetônicos brasileiros, devido as suas vantagens como não 
apresentar juntas permitindo uma limpeza 100% eficaz na eliminação de 
possíveis agentes contaminantes, diversidade de acabamentos e rápida 
aplicação comparada a outros tipos de acabamentos. 

Palavras chave: Porcelanato, Epóxi, Poliuretano, Autonivelante. 

 

PORCELANATO LÍQUIDO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Flávia de Almeida Nogueira 
flavianogueiraalmeida@gmail.com 
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Franciele da Silva Pereira 
fransilvawal2011@gmail.com 

Wesley Gomes Pereira dos Santos 
wgpsantos54@gmail.com 

Lilia Marcia Ribeiro 
liliaorcamento@yahoo.com.br 

Está cada vez mais comum o uso de pisos monolíticos, ou seja, com aparência 
homogênea, sem rejuntes. Porcelanato líquido é o nome dado aos pisos 
monolíticos feitos com resina. É amplamente procurado em virtude do 
acabamento unificado ao piso, alta resistência química, permitindo seu uso nos 
mais diferentes ambientes. O objetivo do trabalho é a avaliação da viabilidade 
do emprego de porcelanato liquido, desenvolvido com matérias-primas, em 
substituição e/ou aplicado diretamente por cima de cerâmicas, ardósia e tábua 
corrida. A metodologia utilizada para a elaboração deste estudo será as 
bibliografias específicas na área de pisos em porcelanato líquido na construção 
civil. A aplicação e escolha do porcelanato líquido foi realizada por apresentar 
viabilidade econômica satisfatórias somadas aos benefícios na metodologia 
construtiva os quais serão expostos neste estudo. 

Palavras chave: Porcelanato líquido, viabilidade, construção civil. 

 

POSICIONAMENTO DAS FARMÁCIAS E A LOGÍSTICA 

REVERSA NO CONTROLE DOS MEDICAMENTOS EM DESUSO 

Autores: 

Gabriel Azevedo Sobral Pedrosa 
gabrielppedrosa@gmail.com 

Jéssica Aleixa Patrício 
jessicah59@hotmail.com 

Liliane Inácio de Andrade 
liliane.29andrade@gmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

O tema “Logística Reversa” vem sendo discutido e incentivado no meio 
empresarial com maior ênfase devido ao crescimento da conscientização 
ambiental. O objetivo do estudo foi analisar a situação atual sobre o 
cumprimento e a conscientização existente em relação às normativas. Para 
isso foi realizado uma revisão de literatura em artigos. A metodologia utilizada 
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baseou-se em pesquisas enfatizando aspectos relacionados à conduta de 
descarte, nível de orientação e aderência às normas regulamentadoras. Os 
resultados mostraram que empresas estão sendo um agente de mudanças 
para a sociedade como um todo. Atitudes simples que geram muito benefícios 
ao ecossistema como reaproveitar, reciclar e reutilizar são critérios diferenciais 
a frente de seus concorrentes. Ao final concluiu-se que apesar de todas 
estarem implementando um programa de destinação, poucas entendem sobre 
ou sabem o que acontece com os resíduos. 

Palavras chave: Conscientização ambiental, Logística, Descarte, 
Medicamentos. 

 

POTENCIAL DE APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS 

GERADO EM UMA PROPRIEDADE RURAL A PARTIR DE 

DEJETOS DE BOVINOS LEITEIROS 

Autores: 

Iara Rodrigues Gomes 
iara-gomes1@hotmail.com 

Polyanna Kelly Bonifácio Lobo 
polyanna910@hotmail.com 

Diego Roberto Sousa Lima 
diegosousalima@hotmail.com 

Existem hoje diversas alternativas tecnológicas de aproveitamento da 
biomassa e de seus resíduos para geração de energia. Uma das alternativas 
que vem despertando grande interesse é a tecnologia de biodigestão anaeróbia 
de resíduos dos animais. A produção de biogás, a partir dos dejetos bovinos 
leiteiros apresenta inúmeros benefícios, dentre os quais, constituem como 
ferramenta para geração de valor agregado, bem como atenuar o impacto 
ambiental da produção de leite, o que justifica a importância do tema. Portanto, 
o propósito deste trabalho é mensurar o potencial de aproveitamento 
energético do biogás, utilizando dejetos de bovinos em uma propriedade rural 
do município de Alfredo Vasconcelos. Para isso, o trabalho se desenvolverá 
através de pesquisas em literatura especializada que apresente índices médios 
de produção de biogás, baseados em situações experimentais. Espera-se 
como resultado comprovar a viabilidade do projeto tanto para o meio ambiente 
quanto para o produtor. 

Palavras chave: Biogás, Aproveitamento energético, Resíduos de Bovinos 
Leiteiro. 
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PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA FABRICAÇÃO DO AÇO 

Autores: 

Laila Moreira da Silva 
lailamoreira123@outlook.com 

Luisa Nogueira Félix 
luisanf123@outlook.com 

Natália Pereira da Silva 
nathpereira99@gmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

O aço é uma das principais ligas metálicas formada substancialmente por ferro 
e carbono. Suas aplicações são diversas, desde materiais presentes no 
cotidiano, como utensílios domésticos, até aplicações mais complexas, como 
na construção civil, construções de tanques e tubulações para transporte de 
produtos como petróleo, dentre outras. No entanto, o processo produtivo para a 
obtenção do aço gera uma grande quantidade de resíduos, que de acordo com 
o Relatório de Sustentabilidade divulgado pelo Instituto Aço Brasil (2016), a 
geração é em torno de 22 milhões de toneladas de resíduos e coprodutos, o 
que justifica a escolha do tema. Neste sentido, por meio de uma revisão 
bibliográfica de caráter descritivo, cunho qualitativo e exploratório, o objetivo do 
trabalho é estudar práticas sustentáveis de produção do aço. Espera-se que a 
partir do conhecimento destas práticas, as empresas adotem tais condutas em 
seus processos produtivos, mitigando os impactos ambientais desta atividade. 

Palavras chave: Aço, resíduos, sustentável. 

 

PROBLEMAS SOCIAIS CAUSADOS POR LOTEAMENTOS MAL 

PLANEJADOS  

Autores: 

Alex Goulart Pereira 
alexgoulartpereira@gmail.com 

Elaine Vieira de Rezende 
elaine_vieira1997@hotmail.com 

Vitor Ramon Nogueira Pinto 
vitornogueira93@hotmail.com 
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Giovanni Chagas Egg 
giovanni_chagas@yahoo.com.br 

O aumento da população urbana acarretou uma procura por áreas edificáveis, 
ocasionando uma grande procura e pouca demanda. O mercado rapidamente 
respondeu e foram criados loteamentos para atender a população. Visando 
uma rápida execução, esses loteamentos vieram a pecar na qualidade. Um 
loteamento mal planejado traz consequências negativas à sociedade, como 
problemas relacionados à drenagem urbana, relevo e segurança. O objetivo do 
trabalho é avaliar loteamentos levando em consideração aspectos sociais e de 
infraestrutura no município de Rio Espera – MG. Para tanto será analisado 
relevo, segurança e acessibilidade com base no Código Florestal, Leis 
Federais e Municipais. O trabalho procura trazer comparações quanto aos itens 
mencionados. Espera-se que o trabalho possa apresentar pontos de estudo 
visando uma melhoria na qualidade urbana 

Palavras chave: Loteamento, infraestrutura, acessibilidade. 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CIMENTO 

PORTLAND NAS DIVERSAS ÁREAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Mozart Pinheiro de Andrade Neto 
mozart.pinheiro@hotmail.com 

Thiago Angelo de Souza do Espirito Santo 
thiagosouza38@live.com 

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

O cimento Portland pode ser definido como um pó fino, com propriedades 
ligantes. Com a adição de água, se torna uma pasta homogênea, capaz de 
endurecer e conservar sua estrutura e é um material muito utilizado na 
construção civil por sua resistência. Este trabalho objetiva apresentar os tipos 
de cimentos existentes e suas utilizações nas diversas áreas da construção 
civil, apresentando todo o processo de fabricação de cada tipo de cimento. 
Será feita uma revisão bibliográfica acerca do tema e a coleta de amostras de 
cada tipo de cimento, onde as mesmas serão testadas em laboratório para 
análise de suas características como índice de finura e tempos de pega do 
cimento Portland. Verifica-se que os valores encontrados são importantes para 
a caracterização e classificação do cimento. Conclui-se que o cimento é de 
suma importância para a construção civil e que para cada tipo de obra é 
necessário um tipo diferente de cimento, para que não haja comprometimento 
da construção. 

Palavras chave: Cimento, Resistência, Granulometria, Construção Civil. 
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PRODUÇÃO DE POLPA DE FRUTAS À PARTIR DO 

APROVEITAMENTO DE FRUTAS DE MENOR VALOR 

COMERCIAL - ESTUDO DE CASO DA POLPA DE MEXERICA 

PONKAN 

Autores: 

Maria da Penha Rezende Vitarelli Vieira 
maria_belovale@msn.com 

Vítor Eduardo Vaz Vieira 
vitoreduardovazvieira@hotmail.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

Ao longo dos anos o setor agrícola vivencia transformações em sua linha 
produtiva, sendo vital aos agricultores criarem alternativas para sobreviverem 
no mercado. De acordo com dados do Mudanças Climáticas do World 
Resources Institute (2017), no Brasil são desperdiçadas anualmente 41 
toneladas de alimentos, sendo 30% das perdas frutas. No plantio da mexerica 
Ponkan, parte da safra é perdida por não possuir valor comercial, mesmo com 
propriedades nutricionais adequadas. Neste sentido, por meio de uma pesquisa 
de natureza aplicada, abordagem qualitativa, com fins exploratórios e 
procedimento de estudo de caso, o objetivo do trabalho é desenvolver polpas 
de frutas, utilizando como matéria prima frutas de menor valor comercial, sem 
sacrificar plantas ou elevar custos para produtor ou comprador. Espera-se que 
o desenvolvimento deste trabalho possibilite ao agricultor melhorar seu lucro e 
programar novos sistemas de aproveitamento. 

Palavras chave: Polpa de frutas, Lucro, Mexerica Ponkan. 

 

PROJEÇÃO FUTURISTA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 

SALA DE AULA 

Autores: 

Bruno Ferreira Braga 
brunobraga789@hotmail.com 

Izadora Rafaela da Silva 
rafaelaizadora2@hotmail.com 
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Jeferson Rodrigo dos Santos Rezende 
jefersonroodrigo@gmail.com 

Ronaldo Asevedo Machado 
ronaldoengseg@gmail.com 

As últimas décadas trouxeram várias novidades em relação as tecnologias. Há, 
neste sentido, uma demanda por instalações elétricas que possam dar suporte 
ao uso de vários equipamentos que vão surgindo e que são usados nas 
escolas. Este trabalho se justifica visto que existem muitas salas de aula que 
não possuem infraestrutura que contemplem o uso de novas tecnologias. O 
objetivo desde trabalho foi levantar as demandas de recursos tecnológicos para 
uma sala de aula na atualidade discutindo como elas afetarão as instalações 
elétricas. Foi feita uma revisão sistemática bibliográfica, e um levantamento “in 
loco” sobre a estrutura das instalações elétricas de uma sala de aula. Utilizando 
o “filtro” no Google: “salas de aula para o futuro”, foram levantados dados 
gerais para a construção de um projeto de instalações elétricas de uma sala de 
aula. Os dados mostraram deficiência nas instalações atuais e um novo desafio 
em não se criar, para o futuro demandas irreais. 

Palavras chave: Tecnologias, Instalações elétricas, Desenvolvimento, 
Adaptação, Projetos. 

 

ESTUDO DE PRÓTESES AUTOMATIZADAS 

Autores: 

Douglas Marlon Peixoto Antunes 
douglasmarlon@yahoo.com.br 

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

Renata da Cunha Pinto 
reticunha@hotmail.com 

Vinicius Tristão de Oliveira 
tristaovinicius@yahoo.com.br 

No Brasil, segundo o IBGE (2010), cerca de 50 mil pessoas sofreram algum 
tipo de amputação, além de pessoas com deficiências congênitas. Com esse 
tipo de deficiência motora, as pessoas encontram enormes dificuldades em 
suas atividades diárias e também na inserção no mercado de trabalho. 
Portanto o estudo de próteses automatizadas se faz relevante pelo potencial 
dessas em amenizar, ou até extinguir, as dificuldades citadas. Assim, o objetivo 
deste trabalho é ampliar os conhecimentos no meio acadêmico sobre a 
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funcionalidade de próteses automatizadas. É um trabalho de característica 
explicativa e embasado em pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Espera-se 
estimular o desenvolvimento de projetos nesta área, tendo em vista o impacto 
social associado à ela. A automação e a instrumentação desenvolvidas desta 
forma possibilitam uma melhoria na qualidade de vida e na independência de 
pessoas com deficiências motoras. 

Palavras chave: Prótese, deficiência motora, automação. 

 

PROTÓTIPO DE MÃO ANIMATRÔNICA CONTROLADA POR 

ARDUÍNO 

Autores: 

Crislaine Camila da Silva Ribeiro 
ribeirocrislaine27@yahoo.com 

Paulo Henrique Batista Pinto 
pauloh206@yahoo.com.br 

Rogério Batista Lopes 
rogeriob73@yahoo.com.br 

Vinicius Tristão de Oliveira 
tristaovinicius@yahoo.com.br 

O ser humano sempre buscou formas de melhorar o seu trabalho, focando em 
três pilares: eficiência, bem-estar e segurança. Associando-os à tecnologia 
robótica, seu propósito principal é retirar o homem de trabalhos perigosos e/ou 
pouco confortáveis. Os protótipos se fazem fundamentais como suporte a 
elaboração de soluções alinhadas a esse propósito, onde reside a justificativa 
deste trabalho. O objetivo é apresentar um projeto de mão robótica simples, 
eficiente e de baixo custo. Embasando-se em artigos e outros referenciais 
teóricos será apresentado um protótipo experimental que consiste em uma 
estrutura de mão conectada a servo motores, controlada por arduino que 
recebe sinais através de sensores instalados em uma luva, que será operada 
remotamente. Espera-se que este projeto possa se tornar uma ferramenta de 
grande auxílio em trabalhos em diversos setores. A robótica tem o potencial de 
melhorar a relação do ser humano com o trabalho, gerando um aumento em 
sua qualidade de vida. 

Palavras chave: Sensores, Mão Robótica, Servo motores, Arduino, Protótipo. 
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QUESTÕES SÓCIOECONÔMICAS X PRODUÇÃO  

Autores: 

Leidiane Gonçalves Carlota 
leidiane-goncalves@hotmail.com 

Paloma Cristina Silva Barbosa 
palomab91@hotmail.com 

Thaís Baêta Aureliano de Souza 
thais.baeta@yahoo.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

O cenário econômico e financeiro repercute sempre direta ou indiretamente 
sobre as atividades da empresa. As limitações da qualidade e produtividade 
vêm a ser a geração de excedentes de mão-de-obra, inclusive em função da 
diminuição dos níveis hierárquicos. O objetivo deste estudo foi analisar as 
questões subjacentes ao processo de desenvolvimento econômico social e sua 
relação com a produção. Para isso foi realizado um levantamento bibliográfico 
em artigos específicos relacionados com o tema. Como resultados, observou-
se que as questões relativas à qualidade e produção, sugerem que sejam 
desenvolvidas estratégias igualmente abrangentes para se dar conta dos vários 
aspectos desenvolvidos atualmente nas empresas, levando em consideração o 
desenvolvimento econômico e social. Concluiu-se assim que, devido a 
atualização do cenário econômico, novas tecnologias surgem e evoluem, 
exigindo maior competitividade nas empresas em relação a produtividade e 
qualidade dos produtos e serviços. 

Palavras chave: Economia, Produção, Cliente, Mercado, Evolução. 

 

ANÁLISE DOS EFEITOS DA RADIAÇÃO 

Autores: 

Felipe Junior de Moraes 
moraesfelipe1992@gmail.com 

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

Yalli Henrique Oliveira Santos 
yallihenrique@hotmail.com 
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Roberta Maria Machado 
roberta.machado25@yahoo.com.br 

A exposição, as doenças, a mutação e a proteção, são palavras-chave que 
condicionam a concepção da radiação, em particular da segurança pessoal. 
Isto implica no quanto se faz necessário o conhecimento e cuidado diante 
dessa energia perigosa capaz de causar sérias doenças e mutações genéticas 
em seres humanos. O objetivo do trabalho é mostrar através de estudos 
bibliográficos o quanto a radiação pode prejudicar o material genético de um 
indivíduo, que atua em locais com equipamentos portadores dessa fonte de 
energia. Espera-se com este estudo mostrar o quanto é importante saber sobre 
a quantidade (dose) de radiação que uma pessoa pode receber, considerando 
o tempo de exposição, distância da fonte e ainda conhecer as formas de 
proteção e medidas de controle existentes. Lidar com a radiação exige 
conhecimento das causas e efeitos que a má utilização pode acometer. A boa 
utilização da radiação se faz indispensável mediante as consequências 
apresentadas neste trabalho. 

Palavras chave: Exposição, Doenças, Mutação, Proteção. 

 

RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DISPERSAS EM ÁREAS DE 

UMA USINA SIDERÚRGICA 

Autor: 

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

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

O setor siderúrgico representa uma das principais atividades econômicas do 
Brasil, tanto na balança comercial, quanto na geração de empregos. Neste 
contexto, a geração de sucatas é uma consequência do processo, sendo 
também um importante insumo para atividade, daí a importância de sua 
recuperação. Outro aspecto relevante nesta temática é a melhoria ambiental, 
visto que a coleta e processamento dessa matéria-prima favorece a 
sustentabilidade do processo produtivo. Neste sentido, o objetivo desse 
trabalho é utilizar o método PDCA na recuperação de sucatas dispersas em 
áreas de uma usina siderúrgica para o consumo na aciaria. Trata-se de uma 
revisão bibliográfica e um estudo de caso realizado em uma indústria 
siderúrgica localizada na região do Alto Paraopeba/MG. Os resultados 
esperados apontam para que o reaproveitamento das sucatas possa gerar 
além de minimização de custos para a empresa, a sustentabilidade ambiental 
com a limpeza das áreas tomadas pelas sucatas inutilizadas. 
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Palavras chave: Recuperação, Sucatas, Áreas de Produção. 

 

REDUÇÃO DE CUSTOS NA ENGENHARIA CIVIL POR MEIO DO 

AUMENTO DE PRODUTIVIDADE GERADO PELA UTILIZAÇÃO 

DE NOVAS TECNOLOGIAS COMO A ARGAMASSA 

POLIMÉRICA 

Autores: 

Alanna Eduarda Silva Carvalho 
alannacarvalho20@gmail.com 

Giovane Rafael Campos 
geovanirafaelc@yahoo.com.br 

Denílson Arlindo de Souza 
denilsonsq@yahoo.com.br 

Observando a evolução da tecnologia em outros setores ao nosso redor, uma 
pergunta se sobressalta: Se houveram tantas evoluções tecnológicas nos 
últimos cinquenta anos, em quase todas as áreas que conhecemos, por que 
continuamos a construir como há cinquenta anos? O fato é que apenas 
alteramos a forma de comercializar os mesmos materiais utilizados a 30 ou 40 
anos. Esta discussão se faz importante devido ao crescimento constante da 
concorrência e exigência de qualidade no setor. Com essa perspectiva, este 
trabalho tem o objetivo de discutir, através de pesquisas bibliográficas, tanto a 
execução técnica quanto as questões econômicas das inovações na 
construção civil. O trabalho faz um estudo apresentando uma comparação 
entre duas metodologias de construção de alvenaria, utilizando argamassa 
convencional e argamassa polimérica. As questões técnicas relativas aos 
aspectos econômicos, de tempo e de qualidade são discutidas em relação aos 
dois sistemas. 

Palavras chave: Argamassa polimérica, Construção civil, Custo, Tecnologia, 
Alvenaria. 

 

REDUÇÃO DE INCIDENTES E ACIDENTES COM IMPLANTAÇÃO 

DO PROGRAMA SAFESTART EM UMA INDÚSTRIA 

Autores: 
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Adriana Lage de Carvalho 
adriana_carvalho9@hotmail.com 

Aloisio Orlando Jaques 
aloisiooj@hotmail.com 

Hélio Augusto Marques Kudo 
helioirregular@gmail.com 

Deyse de Brito Marthe Bertolino 
deysemarthe@yahoo.com.br 

Um dos programas para conscientização de segurança dos empregados nos 
ambientes de trabalho, trânsito e casa é o SafeStart. O foco do programa é 
mostrar para as pessoas que a pressa, frustação, cansaço e complacência 
contribuem para os possíveis erros: olhos e mente longe da tarefa, linha de 
fogo, e equilíbrio/tração/firmeza. Pensando nisso, o objetivo deste trabalho é 
mostrar que a conscientização através do programa pode levar a redução de 
erros que podem causar incidentes e/ou acidentes no trabalho e fora dele. Para 
isso, serão coletados os dados relativos à segurança em uma indústria da 
região próxima à cidade de Conselheiro Lafaiete, MG, antes e após a 
implementação do SafeStart. Ao final, espera-se apontar as relevâncias do uso 
do programa para conscientização dos erros e riscos durante o trânsito, 
trabalho e casa. 

Palavras chave: SafeStart, Segurança, Conscientização, Riscos, Erros. 

 

REDUÇÃO DE VOLUME EM BARRAGENS E ALTERNATIVAS 

DE ESTOCAGEM DE REJEITOS 

Autores: 

Eduardo Rafael dos Santos 
eduardorafaeldossantos@yahoo.com.br 

Laurence Brandão de Carvalho 
laurencecarvalho25@hotmail.com 

Thaymar Junior dos Santos Roque 
thaymar.jsr@gmail.com 

Denílson Arlindo de Souza 
denilsonsq@yahoo.com.br 

Barragens de rejeitos são estruturas de terra, construídas para armazenar 
resíduos de minérios. Na atualidade as barragens de rejeito estão sendo 
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fiscalizadas de forma mais rígida, e, dessa forma, algumas empresas, que tem 
barragens próximas a municípios, estão tendo dificuldades para conseguir as 
licenças necessárias para operação e se veem obrigadas a encontrar 
alternativas para minimizar o volume de rejeito produzido ou outras formas de 
armazenamento. Este trabalho, de cunho bibliográfico, tem como objetivo 
exemplificar formas de reduzir esse volume de rejeito. Esta redução pode ser 
obtida através do aumento da recuperação nos processos produtivos, com 
implementação de novos equipamentos e alternativas de estocagem. As 
empresas têm buscado alternativas para esta redução utilizando plantas de 
filtragem, empilhadeiras ou no desenvolvimento de novas formas de 
reaproveitamento de rejeito, como, por exemplo, na utilização destes para 
produção de materiais de construção e artesanato. 

Palavras chave: Barragem, Aumento da recuperação, Filtragem. 

 

REDUÇÃO DO ÍNDICE DE ENVIOS DE CHAPAS PARA CORTE A 

GÁS DEVIDO CAMBER OU EMPENO LATERAL 

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 

A ocorrência de camber ou empeno lateral do laminado, com espessura inferior 
à 50 mm, que ocorre durante o processo de conformação é um dos fatores 
mais preocupantes da equipe de uma linha de laminação. Pode ser 
considerado o defeito mais crônico de uma laminação a quente de aços planos. 
O objetivo do trabalho é mostrar que, com a otimização de parâmetros do 
processo e alterações dimensionais do material, pode-se contribuir para 
redução do índice de retrabalho do esboço. Para isso serão levantados dados 
no fluxo de uma siderúrgica antes e depois das implementações e ações do 
projeto. Ao final, espera-se apontar as relevâncias do projeto e redução do 
retrabalho, mostrando que teremos redução na geração de sucata, ganho no 
tempo de rota, diminuição de movimentação do material e garantia da 
competitividade da empresa no mercado. 

Palavras chave: Camber, Laminação a Quente, Retrabalho. 
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REENGENHARIA DO PROCESSO DO PROJETO DE 

PRODUTIVIDADE PARA COORDENAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

DE VIA PERMANENTE 

Autores: 

Bianca Ferreira de Andrade 
biferreirandrade@hotmail.com 

Poliana Ferreira de Andrade Resende 
poli_166@hotmail.com 

Tamires Aparecida Coelho 
tamirescoelho03@hotmail.com 

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

Uma das formas de aumentar a produtividade e melhorar o desempenho de 
qualquer organização é investir em programas e sistemas que auxiliem os 
colaboradores em sua jornada de trabalho. Ao se implementar um projeto de 
produtividade para manutenção das linhas férreas da região, utilizando 
ferramentas da qualidade como o 5S, sistema Kaizen e PDCA, verificou-se que 
havia ainda oportunidades de melhoria do projeto por meio da reengenharia. O 
presente trabalho trata-se de um estudo de caso que objetiva esclarecer e 
ampliar o conhecimento sobre a necessidade e a importância da reengenharia 
de processos no âmbito organizacional. Essa ferramenta possibilitou a 
otimização de todo o sistema, adequou o projeto para atender as atuais 
necessidades da área de manutenção da ferrovia, gerou um maior 
desempenho dos colaboradores e mensurou de forma mais eficiente à 
produtividade da equipe. 

Palavras chave: Produtividade, Reengenharia, Ferramentas da Qualidade. 

REFLETINDO A EVOLUÇÃO DAS MORADIAS COM QUESTÕES 

DE CONFORTO 

Autores: 

Flávio Henriques Zebral de Paula 
flaviohenriqsz@hotmail.com 

Marcelle Leticia Fernandes 
marcelle.leticia2@hotmail.com 
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Patrícia Moreira Dias 
patriciamdiias@hotmail.com 

Tatiane Fernandes Matias Pereira 
tatiiifernandes16@gmail.com 

De cavernas à castelos, de casas à apartamentos, de pinturas rupestres à 
impressões 3D, a evolução dos materiais empregados nas moradias reflete em 
questões de conforto térmico. Assim, o estudo em questão se justifica por 
demonstrar, que sempre houve na história, a busca por espaços confortáveis, 
seja a partir de ações intuitivas ou até mesmo de avançados estudos. O 
objetivo é explicar como os materiais arquitetônicos empregados nas 
edificações ao decorrer dos anos interferiram no conforto térmico de seus 
espaços internos. Para estudo, será definida uma tipologia de edificação para 
cada período histórico a ser trabalhado, levando em consideração a 
disponibilidade de materiais, tecnologias e técnicas para suas construções, em 
cada época. A partir dessas tipologias procura-se entender de que forma os 
materiais empregados afetaram em questões térmicas nas edificações, 
apresentando os resultados em gráficos e esboços, seguindo uma linha do 
tempo. 

Palavras chave: Conforto térmico, Materiais de construção, Linha do tempo. 

 

REFRIGERAÇÃO AUXILIAR PARA SERRA DE CORTE DE TUBO 

METÁLICO 

Autores: 

Deidiv da Silva Alves 
deidiv.alves@vallourec.com 

Luciano Batista Silva 
luciano_9211@hotmail.com 

Aline Gisele Batista 
alinefisika@yahoo.com.br 

A serra de corte para tubo metálico utiliza lâmina circular e é responsável por 
cortes de qualidade com comprimento dentro da especificação planejada em 
um setor de laminação de tubos sem costura. O ritmo de corte é alto (cerca de 
95 peças múltiplas por hora) e a perpendicularidade excessiva (chanfrados) 
devido a flambagem da lâmina ou a troca frequente da mesma, impactam 
diretamente na produtividade. Considerando que os problemas de flambagem e 
de baixa vida útil das lâminas estão relacionados a alta temperatura que 
ocasiona perda de resistência mecânica durante os cortes, este trabalho teve 
como objetivo testar um método de refrigeração auxiliar capaz de diminuir o 



XII Simpósio de Iniciação Científica – 3, 4, 5 e 6 de setembro de 2018 / FASAR  

145 
 

defeito e aumentar a vida útil das lâminas. Para avaliação da eficiência no 
resfriamento da lâmina foi utilizado a técnica da Termografia. O método de 
refrigeração adotado foi eficiente mantendo a temperatura de trabalho da 
lâmina em patamar inferior a 40ºC, gerando ganhos diversos à produtividade 
com segurança. 

Palavras chave: Refrigeração, Serra de Corte, Termografia. 

 

REGULARIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MEL ARTESANAL EM 

UMA EMPRESA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE 

JECEABA/MG 

Autores: 

Francyne Paula Vieira 
francynevieira@yahoo.com.br 

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

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

A apicultura é uma atividade produtiva muito utilizada como uma fonte de renda 
adicional para famílias que vivem na zona rural e sobrevivem da agricultura. Os 
principais produtos oriundos desta atividade são o mel e o própolis, que 
possuem vasta utilização na indústria alimentícia e farmacêutica. Segundo 
dados da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária (2017), a produção 
de mel no Brasil contribui com 300 milhões de reais por ano na economia do 
país. Desta forma, por meio de uma pesquisa de natureza aplicada, abordagem 
qualitativa, com fins exploratórios e procedimento estudo de caso, o objetivo do 
trabalho é regularizar a produção de mel em uma empresa familiar localizada 
na zona rural do município de Jeceaba/MG. Espera-se que através da 
regularização da empresa de acordo com a Lei nº 1.283, que dispõe sobre os 
requisitos para que se realize o comércio interestadual ou internacional de 
produtos de origem animal, a empresa possa comercializar os produtos e 
aumentar sua renda. 

Palavras chave: Apicultura, mel, regularização, comércio. 

RETROFIT: UMA TENDÊNCIA NA ARQUITETURA E NO DESIGN 

Autores: 
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Fernanda Cristina de Paula 
fernandacristinadepaula@hotmail.com 

Jonas Oliveira dos Santos 
jonas.orcamento@gmail.com 

Thayane Leticia de Souza Paula 
thayaneleticia31398@hotmail.com 

Arnaldo Carvalho 
arnaldoc13@yahoo.com.br 

A arquitetura e o urbanismo estão começando a enfrentar um grande desafio 
nosso tempo, a mobilidade urbana e habitação, mas apesar de sua urgência, 
projetos de interesse social ainda são apenas uma atividade presa a projetos 
existentes ou praticada por poucos profissionais. É importante que arquitetos e 
engenheiros desenvolvam uma visão plural e aberta das diferentes realidades 
que se podem encontrar em termos de habitação e mobilidade urbana, 
baseando-se em artigos científicos, projetos concluídos ou em processo. 
Objetiva se pesquisar a partir de artigos científicos e projetos implantados 
soluções de habitação em prédios públicos abandonados. A natureza da 
pesquisa é exploratória e os dados coletados de forma qualitativa, através 
pesquisas bibliográficas e estudos de caso. Espera se com esta pesquisa uma 
conscientização do público em relação aos problemas de habitação, e a 
necessidade de soluções criativas para reutilização de espaços ociosos. 

Palavras chave: Retrofit, Restauração, Técnicas, Arquitetura. 

 

REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONCRETO 

Autores: 

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

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

Uyaner Ananias Souza Medeiros 
uyaner@bol.com.br 

Jordana Paes Epifânio 
engenheirajordana15@gmail.com 

A construção civil carece de uma política adequada principalmente nos centros 
urbanos, quanto a uma correta destinação dos resíduos originados. Falta de 
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qualidade dos bens e serviços, revisão dos projetos e problemas que ocorrem 
como falhas de produção, podem dar origem a perdas de materiais, que saem 
das obras em forma de resíduos. Fazendo uma pesquisa bibliográfica, teórica e 
experimental, o trabalho será desenvolvido com base em processos de 
reutilização do concreto conforme as normas vigentes, objetivando produzir 
agregados através do processo de britagem das peças em concreto, 
substituindo os agregados extraídos de jazidas naturais, visando minimizar os 
impactos ambientais. Tais agregados possuirão uma grande quantidade de 
cimento incorporado entre os grãos, resultando em uma melhor qualidade 
quanto ao comportamento mecânico. O processo adotado tem potencial e 
tende a ser eficiente, porém para uma conclusão mais precisa será necessário 
testes quantitativos. 

Palavras chave: Concreto, Resíduos, Reutilização, Agregado, Impacto 
Ambiental. 

 

ANÁLISE DO SISTEMA CONSTRUTIVO - REBLOCO 

Autores: 

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

Rosangela do Carmo Santos 
rosangela.ananias@gmail.com 

Tarcyane Pereira Peixoto 
tarcyanepereira@yahoo.com.br 

Marcela Assunção Faria 
maafaria@hotmail.com 

A cultura brasileira baseia-se na construção em alvenaria convencional. O 
ponto fraco deste sistema está no longo tempo de execução, no custo elevado 
e no impacto ambiental, pois gera muito resíduo. Diante da necessidade da 
diminuição do custo e tempo foi criado um método construtivo que utiliza o 
sistema de rebloco. Desta maneira, a presente pesquisa objetiva demonstrar 
uma nova tecnologia que alia agilidade mais versatilidade tornando a 
construção mais econômica, com pouco tempo de execução. A metodologia 
utilizada baseia-se em material próprio fornecido pelo fabricante, onde 
demonstra todo o uso e aplicação do rebloco. Esses blocos ocos permitem a 
passagem de tubulações elétricas e hidráulicas, além de proporcionar mais 
conforto térmico e acústico ao ambiente. Este sistema possui inúmeras 
vantagens como agilidade na execução da obra, diminuição de mão de obra e 
podem ser usados como canaletas para execução de vigas e pilares sem 
necessidade de madeiras e carpinteiros. 
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Palavras chave: Tecnologia, Agilidade, Versatilidade, Econômica, Conforto 
térmico. 

 

SISTEMA CONSTRUTIVO DE PAREDES DE CONCRETO 

MOLDADAS IN LOCO (NBR16055) 

Autores: 

Igor Marques Inácio 
igorminacio@hotmail.com 

Lucas Tadeu da Costa Vieira 
lucas9736@yahoo.com 

Victor Buzati de Sousa 
victorbuzati@hotmail.com 

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

Com o crescimento do mercado imobiliário brasileiro, principalmente através de 
incentivos públicos como o programa “Minha Casa Minha Vida”, as construções 
com alvenarias estruturais (paredes de concreto) ganharam notoriedade no 
cenário da construção civil brasileira. Este método consiste em industrializar a 
construção civil de modo a padronizar os métodos construtivos, garantindo o 
controle tecnológico de toda a estrutura. Este trabalho consiste em uma 
pesquisa bibliográfica de caráter descritivo, que tem o intuito de apresentar e 
descrever o sistema construtivo de paredes de concreto (NBR16055-2012) que 
é um método de construção rápida, racionalizada e que oferece produtividade, 
qualidade e economia de escala. As paredes de concreto praticamente 
extinguem o desperdício no canteiro de obra, tanto de mão de obra e materiais 
exigindo maior planejamento e padronização para evitar gastos 
desnecessários. 

Palavras chave: Construção Civil, Paredes Concreto, Sistema Construtivo. 

 

ANÁLISE DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS: BLOCOM X LIGHT 

STEEL FRAME 

Autores: 
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Fernanda Olívia de Souza 
fernandaolivia78@gmail.com 

Fyama Otaviana da Costa Sírio Queiroga 
fyamasirio@outlook.com 

Isabela Baêta de Andrade Fernandes 
isabelabaetafernandes@outlook.com 

Jordana Paes Epifânio 
engenheirajordana15@gmail.com 

A construção civil está crescendo cada dia mais, com isso, existe a 
necessidade de se ter tecnologias que deixem as construções mais práticas e 
econômicas. A metodologia do referido trabalho é uma pesquisa bibliográfica e 
apresenta o estudo de dois sistemas construtivos: Blocom e Light Steel Frame, 
que surgem como método alternativo à alvenaria convencional. O sistema 
Blocom consiste em placas de poliestireno expandido (EPS) com argamassa 
armada, substituindo os tijolos cerâmicos, tendo maior agilidade na obra e 
diminuição da quantidade de insumos utilizados, já o Light Steel Frame é um 
sistema estruturado, em perfis de aço galvanizado, formado a frio projetados 
para suportar as cargas da edificação e trabalhar em conjunto com outros 
subsistemas. O objetivo deste trabalho é analisar a viabilidade técnica e 
econômica de ambos os sistemas. Como resultado final será apresentado as 
vantagens e desvantagens de cada sistema construtivo. 

Palavras chave: Blocom, Light Steel Frame, Alvenaria. 

 

SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

Autores: 

Caroline do Carmo Pinto 
carol_carmold@hotmail.com 

Larissa Cristina Silva Carvalho 
larissacarvalhocl@hotmail.com 

Larissa Ferreira da Silva 
larissaferreira3223@yahoo.com.br 

Jordana Paes Epifânio 
engenheirajordana15@gmail.com 

Infelizmente não são raros os casos de incêndio em nosso país e, 
frequentemente, somos pegos de surpresa quando imóveis e vidas são 
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atingidas por conta de situações agravadas pelo fogo. Com o intuito de evitar 
tais situações, uma série de medidas foram sendo adotadas, bem como o 
desenvolvimento de novos equipamentos, técnicas, legislações e constantes 
atualizações das mesmas. Sendo assim, o trabalho tem como objetivo mostrar 
sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico em edificações. Para tal, 
a metodologia será realizada por meio de revisões bibliográficas e análise de 
documentos e normas: NBR 13714 – Sistema de hidrantes e de mangotinhos 
para combate a incêndios, NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores 
de incêndio e Instrução Técnica 01 – Procedimentos administrativos. Como 
resultado desse trabalho, espera-se esclarecer sobre a segurança das 
edificações e de seus ocupantes, e informar sobre o processo de aprovação do 
projeto pelo Corpo de Bombeiros. 

Palavras chave: Incêndio, NBR, Segurança, IT. 

 

SMART CITY – PROJETO DE CONSELHEIRO LAFAIETE PARA 

O ANO DE 2037 

Autores: 

Marcelo Tadashi Tosa 
mco_bb2@yahoo.com.br 

Victor Patrício Costa do Espírito Santo 
vicpetri@hotmail.com 

Luís Carlos Queiroz Pimenta 
luiscqp@hotmail.com 

As projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que a 
população mundial crescerá em mais de 2 bilhões de pessoas nos próximos 40 
anos o que levará a grandes desafios para a gestão pública. Cidades terão que 
investir em infraestruturas digitais para se enquadrar nas chamadas “Cidades 
Inteligentes (CI)”, ou seja, que estão se preparando para este futuro. O 
presente trabalho pretende através de uma revisão bibliográfica de cunho 
exploratório, estudar os indicadores utilizados para se avaliar uma CI e 
apontar em que estágio se encontra Conselheiro Lafaiete (CL) neste momento. 
Pode–se notar que uma CI dependem do desenvolvimento contínuo da 
capacidade de aprendizagem para a inovação e implementar sistemas de 
informação que melhorem a disponibilidade e a qualidade das infraestruturas 
estimulando assim a inovação e o desenvolvimento sustentável. Constatou-se 
que CL já possui um plano de execução não tão robusto como o de grandes 
centros mas coerente com o seu tamanho. 

Palavras chave: Cidade Inteligente, Conselheiro Lafaiete, SMART city. 
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SOFTWARE DE ESTRUTURA LOGÍSTICA  

Autores: 

Neíse Juliana Dutra 
Neisedutra@oi.com.br 

Sthefane das Graças Soares Vieira 
stefaniedgv@hotmail.com 

Denílson Gomes Campos 
denilson.gomes@yahoo.com 

Um dos grandes desafios para as empresas na atualidade é a ideia de se 
produzir mais com o melhor custo benefício possível, aliando-se a técnicas que 
as ajudem aprimorar no setor produtivo. Tendo como exemplo uma mineradora 
da região que utiliza o modal rodoviário para suas movimentações internas, é 
possível perceber que o controle de sua frota e monitoramento dos recursos 
traz grande vantagem competitiva, uma vez que este é o que garante a 
produtividade do setor. O objetivo desse estudo é demonstrar, como a 
utilização de um software de controle e gerenciamento de frotas, nas 
movimentações do setor de transferência interna de minérios em uma empresa 
da região pode contribuir para melhorar a logística e os processos produtivos. 
A metodologia adotada é um estudo de caso de uma mineradora. Espera-se 
demonstrar que a utilização da tecnologia na área de produção pode contribuir 
para que o setor seja mais produtivo aliado as tarefas rotineiras desenvolvidas 
nas empresas. 

Palavras chave: Produtividade, logística, monitoramento. 

 

SOLAR DOS CÂNEDOS: DIRETRIZES DA PRESERVAÇÃO E 

RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO NO CONTEXTO 

ATUAL. 

Autores: 

Lizandra Julia Ramos 
lizramos264@gmail.com 

Lorena Alexandra Félix Lima 
lorenaalexandra1003@hotmail.com 
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Rafael William Jardim Ribeiro 
rafaelwilliam1@hotmail.com 

Polyana Pereira Coelho 
polyanapcoelho@gmail.com 

Neste trabalho será proposta a discussão acerca do tema preservação e 
restauro, utilizando como exemplo o casarão Solar dos Cânedos, localizado em 
Barbacena-MG. O objetivo deste trabalho é desenvolver o pensamento crítico 
sobre como o contexto atual e as diretrizes de preservação podem convergir e 
agregar ao cenário urbano. Na intenção de que as informações sejam precisas, 
utilizamos de métodos de pesquisa de campo, como entrevistas, visita ao local 
e se baseando na lei municipal nº4.153/2008. Diante das pesquisas realizadas 
pode-se chegar a resultados satisfatórios. A interação entre o conselho de 
proteção do Patrimônio e o dono do imóvel foi de extrema importância para que 
o casarão se modernizasse preservando seus aspectos e sua identidade. Toda 
a reforma e pesquisa realizada para que o patrimônio tratado em questão fosse 
satisfatório não só para o proprietário do imóvel, mas para a cidade e seus 
residentes, serviu também como modelo para casos semelhantes. 

Palavras chave: Preservação, Restauro, Patrimônio Urbano. 

 

SOLO GRAMPEADO - TÉCNICA INOVADORA NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

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

Bruna Ferreira Milagres 
brunafmilagres@yahoo.com.br 

Tiago Vinicius Gonçalves 
tiagoviniciusgoncalves@yahoo.com.br 

A técnica de Solo Grampeado apresenta-se em plena expansão e ganhando 
mais aceitação em obras geotécnicas de estabilização de taludes e 
escavações de subsolos. É uma técnica que permite a contenção de taludes 
pela aplicação de chumbadores, concreto projetado e execução de drenagem. 
Apesar da carência de estudos sobre o tema, as estruturas em solo grampeado 
têm mostrado crescimento nas suas aplicações. É proposta deste trabalho, 
apresentar a técnica construtiva do solo grampeado e as características 
específicas do processo, demonstrando de forma prática a importância de 
utilizar a técnica de solo grampeado e as vantagens que esse tipo solução 
pode trazer em relação a outras técnicas de contenção. Essa pesquisa consiste 



XII Simpósio de Iniciação Científica – 3, 4, 5 e 6 de setembro de 2018 / FASAR  

153 
 

em uma revisão bibliográfica, trazendo dados qualitativos. Como resultados 
observou-se que tem como principais características a rapidez de execução, a 
facilidade de transporte dos equipamentos, o que reduz o custo comparado a 
obras de contenção equivalentes. 

Palavras chave: contenção, drenagem, solo grampeado. 

 

SUPRIMENTO DE FALTA DE ILUMINAÇÃO RURAL POR 

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

Autores: 

Arley Lapa da Silva 
arleylapa@hotmail.com 

Marconni Zadra 
marconnizadra@hotmail.com 

Ronaldo Asevedo Machado 
ronaldoengseg@gmail.com 

A zona rural, pela menor incidência de moradias, tem prioridade reduzida de 
atendimento na falta de energia elétrica. A energia fotovoltaica pode ser uma 
alternativa viável ao suprimento desta demanda. O objetivo desde trabalho é 
avaliar a viabilidade de implantação de sistema de geração fotovoltaica para 
suprir em baixo custo, a falta de energia rural. Foi feita uma revisão sistemática 
bibliográfica, a partir de publicações de trabalhos científicos e um levantamento 
de custos para implementação. Obteve um resultado satisfatório para o custo 
de implantação do sistema de geração fotovoltaica para cumprir a demanda 
apenas de iluminação de uma habitação rural. Os sistemas fotovoltaicos se 
configuram como alternativa de geração que atende a parâmetros ambientais, 
quanto a formas de geração limpa e sustentável, mas é necessário ampliar as 
pesquisas sobre seus processos construtivos para viabilizar a implantação em 
larga escala. 

Palavras chave: Geração Fotovoltaica, Energia Elétrica, Zona Rural, 
Iluminação. 

 

SUSTENTABILIDADE NAS EMPRESAS ATUAIS 

Autores: 
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Jessica Maraiza da Costa 
jessicacosta-1991@hotmail.com 

Pamela Damaceno Maciel 
pdmaciel20@gmail.com 

Vitoria Carolina Gualberto Marques 
vitoria22carolina@gmail.com 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

O respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da sociedade é 
o que as empresas buscam para alcançar a sustentabilidade empresarial. Isso 
pode mudar positivamente a imagem da empresa. Neste sentido, esse estudo 
buscará responder a seguinte questão: qual a importância da sustentabilidade 
nas empresas atuais? A justificativa se dá pois apesar de serem poucas que 
adotam práticas sustentáveis, por causa de custo ou falta de gestor preparado 
para a temática, há empresas que se destacam ao incorporar as mesmas. O 
objetivo principal dessa pesquisa será mostrar os benefícios da 
sustentabilidade empresarial, em suas dimensões ambientais, econômicos e 
sociais. 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 estudo de caso de uma concessionária de energia 
elétrica como exemplo de sustentabilidade empresarial. 

Palavras chave: Sustentabilidade, benefícios, práticas, empresas modernas. 

 

TÉCNICAS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA APLICADAS AO 

MONITORAMENTO ESTRUTURAL DE BARRAGENS 

Autores: 

Fernando Geraldo Silva 
fernando.33oliveira@gmail.com 

José Luiz Rodrigues Campos 
stephanie_farm@yahoo.com.br 

Tiago Oliveira Fernandes 
thiagooliveirafndes@gmail.com 

Giovanni Chagas Egg 
giovanni_chagas@yahoo.com.br 
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As barragens são obras potencialmente sujeitas a sofrer deformações ao longo 
do tempo. Nessa perspectiva, é indispensável a criação de uma rede de 
monitoramento de pontos críticos a fim de identificar variações na estrutura, 
além antecipar o comportamento da barragem às mudanças e minimizar um 
possível risco de ruptura. Para isso, existem metodologias que avaliam pontos 
específicos da barragem, como a Geodésia e a topografia, que permitem o 
levantamento comparativo dessas alterações ao longo do tempo. Logo, este 
trabalho objetiva revisar as técnicas de Geodésia e topografia utilizadas no 
monitoramento e sua contribuição para a estabilidade e segurança de 
barragens. Observa-se que os levantamentos feitos por métodos topográficos e 
geodésicos possuem algumas limitações, mas de maneira integrada fornecem 
mais subsídios para o monitoramento de barragens, possibilitando estimar com 
maior precisão as possíveis deformações, dando maior segurança ao 
empreendimento em seu período de operação. 

Palavras chave: Monitoramento de barragens, Segurança, Topografia, 
Geodésia. 

 

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO  

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 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

A crescente evolução tecnológica leva a reflexões sobre o ambiente 
educacional, compreendendo a aplicação de modelos didáticos mais 
interativos, dinâmicos e atraentes. Neste sentido, esse estudo buscará 
responder a seguinte questão norteadora: quais os impactos da TIC no 
ambiente educacional? A justificativa se dá pois determinadas características 
como comunicação, criatividade, organização e raciocínio lógico representam 
necessidades de um novo modelo educacional. O objetivo principal é investigar 
a aplicação de blocos de montagem e programação como a robótica LEGO, 
que implicam evidentemente no contexto didático conectando os conteúdos 
programáticos em propriedades cognitivas. 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 
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achados. Como resultado pretende-se apresentar um resumo crítico sobre os 
impactos da TIC no ambiente educacional. 

Palavras chave: Tecnologia educacional, Lego, Programação, didática. 

 

TELA DE ALTA RESISTÊNCIA - APLICAÇÃO 

Autores: 

Cristiano Celso Coelho 
contato@cristianoccoelho.com.br 

Jonas de Paula Alves 
jonasalves84@hotmail.com 

Vinicius Ribeiro 
viniciusribeiro32@ymail.com 

Lucas Pereira Leão 
geolucasleao@gmail.com 

A utilização de telas metálicas como revestimento de taludes, em soluções de 
solo grampeado apresenta vantagens sobre os métodos convencionais uma 
vez que: a velocidade da instalação ser mais rápida, reduzindo em até 40% o 
tempo; drenagem do fluxo de água através do revestimento; maior vida útil das 
malhas de aço; flexibilidade frente às tensões das massas e ainda suportam 
ainda deformações térmicas. No entanto há uma carência de mão de obra 
especializada e normatização brasileira que caracterize e classifique as telas. 
Neste contexto este estudo de caso visa demonstrar a utilização tela metálica 
na contenção de taludes, próximos a cidade de Cristiano Otoni, Mg, 
demonstrando as vantagens executivas face a outras técnicas. A região de 
estudo apresenta histórico de processos erosivos devido a um arcabouço 
pedológico constituído de material inconsolidado, e hoje é uma das principais 
rotas da região para o transporte ferroviário de minério de ferro, o que justifica 
este estudo. 

Palavras chave: Contenção, Talude, Tela, Geotecnia. 

 

CONFORTO TÉRMICO DO TELHADO VERDE 

Autores: 
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Ialle Leão Matias 
iallelm@hotmail.com 

Kelly Caroline de Souza Moreira 
kellycsouzam@gmail.com 

Thainá Magalhães Silva 
thainamagalhaes1997@hotmail.com 

Marcela Assunção Faria 
maafaria@hotmail.com 

O Telhado Verde é utilizado de uma forma comum para descrever um sistema 
de construção sustentável que também é conhecido como ecotelhado. É feito 
pelo plantio de gramas ou plantas que são instalados em lajes ou até sobre 
telhados convencionais que consistem em certas camadas de drenagem e 
impermeabilização que têm vegetação e solo preparados para o projeto. Vem 
com um benefício estético, pois as ecotelhas são dotadas de isolantes térmicos 
que beneficiam conforto e é alinhado com o lazer, ele atende não só uma 
questão ambiental. Estudando, observamos funções importantes: absorver a 
água da chuva que cai sobre ela, atrasando o escoamento para os sistemas de 
drenagem; por ser um sistema sustentável, ele não sofre por ficar exposto ao 
clima. Existem dois tipos de variações de telhado verde: Intensivo e Extensivo. 
Dificilmente uma solução comum irá durar mais de 20 anos sem manutenção, 
já o telhado verde, apesar de exigir cuidados específicos e periódicos, pode 
durar o dobro. 

Palavras chave: Impermeabilização, Ecotelhado, Sustentável, Vegetação.  

ANÁLISE DO TELHADO VERDE X TELHADO CONVENCIONAL 

Autores: 

Felipe José Dávila de Oliveira 
oliveira_felipe97@outlook.com 

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

Geraldo Magela da Silva 
geraldomsilva@gmail.com 

Diante das necessidades de adaptação das construções para minimizar 
impactos ambientais causados pelo crescimento das cidades, como efeito 
estufa e baixa qualidade do ar, é viável a implantação de novos sistemas 
construtivos. O telhado verde é uma alternativa sustentável que auxilia no 
combate desses impactos. O presente trabalho busca apresentar vantagens e 
desvantagens do telhado verde frente ao telhado convencional (telha colonial). 
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Através de pesquisas bibliográficas, fez-se o levantamento dos custos e 
disponibilidade de mão de obra para cada tipo de telhado a fim de obter os 
melhores levantamentos para análise contundente dos custos das coberturas. 
Verificou-se que o telhado verde possui um custo maior na construção frente 
ao telhado convencional. Foram apresentadas vantagens da utilização do 
telhado verde, como forma de justificar seu uso. A melhora na qualidade do ar 
e combate ao efeito estufa comprovam as vantagens da utilização do telhado 
verde. 

Palavras chave: telhado, sustentabilidade, meio ambiente, construções, 
cidades. 

ASPECTOS CONSTRUTIVOS DAS TELHAS TETRA PAK 

Autores: 

Eliane Alves Quirino  
elianealves1944@hotmail.com 

Ellen Andressa Matozinhos Maia 
ellenandressa.mg@gmail.com 

Jaqueline Fernanda Vieira 
jaquefvieira@yahoo.com.br 

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

Diante do crescimento populacional e a degradação do meio ambiente, os 
profissionais da construção civil desenvolvem recursos visando a 
sustentabilidade, que reciclem e reutilizem resíduos gerados pela população e 
um dos mecanismos utilizados são as telhas de Tetra Pak, produzidas a partir 
de embalagens cartonadas compostas por papel, polietileno e alumínio. Esse 
estudo tem como objetivo analisar o processo de fabricação e alguns ensaios 
com telhas Tetra Pak demonstrando sua resistência mecânica, absorção de 
água, reação ao fogo, ruído de impacto de chuva, conforto térmico, aplicação 
em climas frios e reação das telhas ao envelhecimento. Compararemos 
também suas vantagens diante as telhas convencionais. A metodologia 
utilizada para a elaboração deste trabalho constitui em estudos bibliográficos 
visando enfatizar os benefícios diretos em se empregar as telhas Tetra Pak nas 
construções, pois elas oferecem quesitos econômicos, ambientais, de 
qualidade e conforto. 

Palavras chave: Tetra Pak, Sustentabilidade, Aproveitamento de Resíduos. 
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TERMOGRAFIA APLICADA A SISTEMAS ELÉTRICOS E 

MECÂNICOS 

Autores: 

Andrinne Rodrigues de Jesus 
andrinnerodrigues@hotmail.com 

Wellerson Guilherme da Silva 
wellersonguilhermedasilva@gmail.com 

Wellington Heleno de Oliveira 
wellingtonheleno@yahoo.com.br 

Aline Gisele Batista 
alinefisika@yahoo.com.br 

A Termografia é uma técnica de manutenção preditiva que consiste no 
mapeamento da temperatura de um corpo por meio da radiação térmica 
emitida pelo mesmo. O presente trabalho teve como objetivos demonstrar o 
procedimento de coleta e análise de imagens térmicas (termogramas), 
identificar defeitos e examinar possíveis causas, visando a eliminação e 
prevenção de falhas em equipamentos e processos. Com a utilização de uma 
câmera termográfica, foram coletados dados de temperatura de conjuntos 
motor-bomba e equipamentos elétricos instalados em painéis de baixa tensão. 
As imagens demonstram que alguns componentes dos equipamentos 
avaliados apresentam temperaturas inadequadas de operação. Este estudo 
permitiu desvelar a importância e eficácia da técnica de termografia aliada a 
adoção de critérios de severidade confiáveis, para o aumento do índice de 
confiabilidade de equipamentos e processos. 

Palavras chave: Termografia, Temperatura, Confiabilidade, Equipamentos. 

ANÁLISE ECONÔMICA DO TIJOLO SOLO-CIMENTO 

Autores: 

Betânia Maria da Fonseca 
betaniamfonseca4@gmail.com 

Bruna Camargos Barbosa Vieira 
bruninha.camargos@hotmail.com 

Jéssica dos Santos Euzébio 
j.eeh@hotmail.com 

Roberta Maria Machado 
roberta.machado25@yahoo.com.br 
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Ultimamente existe uma preocupação muito grande em se utilizar materiais 
ecologicamente corretos, com isso surgiu a necessidade de se estudar novos 
produtos afim de manter a sustentabilidade cada vez mais presente. Este 
trabalho tem como objetivo o estudo do tijolo solo- cimento, também conhecido 
como tijolo ecológico. O estudo será feito através de uma revisão bibliográfica e 
estudos de fabricação, utilização e viabilidade quando comparado ao tijolo 
convencional. Espera-se com este estudo mostrar as vantagens do tijolo no 
que está relacionado às fundações, reboco, vedações, tanto com alvenaria 
quanto com os demais elementos da construção como parte elétrica, hidráulica 
e telhado e ainda as desvantagens relacionadas ao custo. O tijolo apresentou 
várias características que ainda se somaram, como um maior conforto térmico 
e acústico, além de evitar a proliferação de pragas e insetos. As características 
do tijolo mostram que é muito viável sua utilização na construção civil. 

Palavras chave: Sustentabilidade, Tijolo Solo-cimento, Tijolo Ecológico. 

 

TINTA ECOLÓGICA: SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

Autores: 

Giselle Cristina dos Santos 
giselle_eng@yahoo.com.br 

Thaiane Souza Oliveira 
thaianesouza97@yahoo.com.br 

Thamires Souza Oliveira 
thamires1066@hotmail.com 

Tatiane Fernandes Matias Pereira 
tatiiifernandes16@gmail.com 

Um dos assuntos em voga nos dias atuais é sustentabilidade e na construção 
civil este tema vem sendo estudado e aplicado em materiais. A tinta Ecológica, 
por exemplo, é formulada com matérias-primas naturais sem componentes 
sintéticos ou derivados do petróleo, tendo como uma de suas vantagens a não 
evaporação de substâncias tóxicas à saúde humana. Ela também é mais 
resistente a umidade e pode evitar a formação de mofos. Ainda, pode ser 
utilizada em qualquer ambiente e apresenta uma variedade de cores. Busca-se 
descrever sobre a tinta ecológica, realçando como a mesma se relaciona com 
as questões de sustentabilidade e os seus benefícios. Pretende-se confrontar 
as informações cedidas pelos seus fornecedores com referências 
bibliográficas, que abordam a construção sustentável. A pesquisa será sobre 
sua aplicabilidade, seus benefícios e a sua aceitação. Como resultado, espera-
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se que a tinta ecológica seja vista como mais uma opção para o mercado na 
manutenção de edifícios sustentáveis. 

Palavras chave: Sustentabilidade, Tinta, Construção Civil. 

 

TRATAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA MINERAÇÃO  

Autores: 

Augusto César Estevam 
augusto_lock@hotmail.com 

João Victor da Fonseca Sales 
victorart12@yahoo.com.br 

Rodolfo Vieira da Silva 
rodolfovieiras@hotmail.com 

Raphael de Vicq Ferreira da Costa 
raphaelvicq@gmail.com 

A mineração é responsável por uma parcela significativa do PIB de Minas 
Gerais e do nosso país, sendo responsável pela geração de milhares de 
empregos. No entanto, esta atividade econômica gera uma grande mudança no 
ambiente onde está inserida, dentre as quais podemos citar a drenagem e 
absorção de água no solo, que por consequência podem gerar uma 
contaminação indesejada de rios e nascentes nas proximidades. Desta forma, 
o objetivo deste trabalho é avaliar se as medidas preventivas adotadas para 
contornar tais problemas têm sido efetivas. Para isso, foram analisados os 
métodos de prevenção adotados em uma mineradora da Região do Alto 
Paraopeba durante um período de um ano. Os resultados demonstram que a 
técnica de construção de canais para águas pluviais, os quais direcionam a 
água para uma unidade de tratamento tem sido efetiva, e podemos concluir 
que, com a devida atenção e monitoramento desses aspectos, podemos 
realizar a operação de mineração, sem causar danos ao meio ambiente. 

Palavras chave: Tratamento de Águas, Mineração, Alto Paraopeba, 
Construção de Canais. 

 



162 
 

UM ESTUDO SOBRE O USO DO QR CODE PARA CONTROLE 

DE ESTOQUE 

Autores: 

Beatriz Moreira Monteiro de Carvalho 
biacarvalho_08@hotmail.com 

Patrícia Paula de Carvalho 
ppc96@yahoo.com.br 

Luiz Otávio Veloso 
luizotavioveloso@yahoo.com.br 

As tecnologias têm contribuído para a capacidade gerencial e conhecimento 
técnico das empresas, trazendo maiores benefícios e motivando-as à 
prosseguir seus investimentos em ferramentas e sistemas de organização. O 
QR CODE é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente 
escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. O 
objetivo deste trabalho é levantar informações referentes à implementação do 
QR CODE em um sistema de gestão de estoque de uma loja, observando 
aspectos referentes aos impactos causados e aos ajustes necessários, o que 
caracteriza o estudo como uma pesquisa bibliográfica. O trabalho se justifica 
pela busca por informações que auxiliem na implantação do QR CODE para 
controle de estoque, e pela exploração de novas possibilidades que podem ser 
agregadas ao processo. Espera-se, como resultados desta pesquisa, 
informações que possibilitem um melhor planejamento para a implantação de 
um sistema de controle de estoque com QR CODE. 

Palavras chave: QR Code, estoque, tecnologia. 

 

USO DA ERGONOMIA NO TRABALHO E SEUS BENEFÍCIOS  

Autores: 

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

Isadora Patrícia Barbosa Resende 
isaresende5@gmail.com 

Rodrigo Toledo Seldeira 
rodrigolineart@hotmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 
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A Ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o homem e o trabalho que 
executa, procurando desenvolver uma integração perfeita entre as condições 
de trabalho e o trabalhador. O objetivo do estudo foi analisar como a 
Ergonomia pode contribuir para maior eficiência produtiva. Para isso foi 
realizado um levantamento bibliográfico em livros e artigos relacionados ao 
tema. Como resultados, observou-se que o crescimento acelerado, oriundo da 
Revolução Industrial, trouxe consigo impactos negativos afetando a qualidade 
de vida no trabalho. Tal cenário despertou nas autoridades e na sociedade uma 
preocupação em relação aos impactos físicos e financeiros, tornando-se 
necessário medidas para melhorar a relação entre o homem e o seu ambiente 
laboral. Assim, a ergonomia surgiu como uma medida importante para 
minimizar os impactos na saúde do trabalhador, possibilitando o bem estar dos 
funcionários, evitando acidentes e tornando os resultados mais satisfatórios, 
com maior eficiência produtiva. 

Palavras chave: Ergonomia, Trabalho, Trabalhador, Qualidade de Vida.  

 

USO DA PREVISÃO DE DEMANDA NAS ORGANIZAÇÕES 

Autores: 

Laisa Margarida Rocha Sousa Batista 
takarinelaisa@gmail.com 

Luiza Helena Andrade Barbosa 
luizandradee@yahoo.com.br 

Deyse de Brito Marthe Bertolino 
deysemarthe@yahoo.com.br 

A previsão de demanda é uma ferramenta utilizada por gestores para ter 
conhecimento das demandas futuras de um ou vários produtos e da quantidade 
necessária de estoque. Geralmente, essa predição é baseada no mercado, no 
financeiro e em dados coletados dos períodos anteriores. Pensando nisso, este 
trabalho tem como objetivo verificar as estratégias de previsão de demanda 
nas organizações a fim de gerar para a empresa a garantia de bons resultados 
no fluxo de caixa e na sua produção. Para isso, serão revisados os trabalhos 
utilizando livros e bases bibliográficas eletrônicas PubMed, LILACS e SciELO. 
Ao final, será possível ter as ferramentas para tornar uma empresa competitiva 
no mercado, que assegura a satisfação dos clientes tendo os produtos de alta 
demanda em estocagem, também evita o excesso de estoque, o desperdício 
de matéria-prima e, consequentemente, perdas nos resultados financeiros. 

Palavras chave: Demanda, previsão, planejamento, organização, estoque. 
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USO DE ALVENARIA ESTRUTURAL NA CONSTRUÇÃO DE 

CONJUNTOS HABITACIONAIS 

Autores: 

Jonathan Duarte Candido 
jonathancandido_2007@hotmail.com 

Luiz Gustavo Silva 
gustavo.luiz.lg@outook.com 

Wagner Eduardo de Azevedo 
wagner_azevedo@yahoo.com.br 

Danilo Luiz Santana Mapa 
danilomapa@gmail.com 

A alvenaria autoportante é um sistema construtivo simples e eficiente, onde a 
mão de obra pode ser facilmente treinada, e se adapta bem com as estruturas 
adjacentes. Destaca-se o fato de que nesse sistema construtivo as paredes 
têm função estrutural e de vedação. A alvenaria estrutural tem importante 
aplicação na construção de conjuntos habitacionais. O objetivo deste trabalho é 
desenvolver um comparativo entre a alvenaria estrutural e o método tradicional 
de construção em concreto armado com alvenaria cerâmica somente com 
função de vedação. A metodologia consistirá em estudo de caso e pesquisa 
bibliográfica sobre a construção de conjuntos habitacionais com o emprego da 
alvenaria estrutural. Serão estudadas as vantagens no tempo de execução, na 
trabalhabilidade e nos custos, de forma a gerar uma análise crítica sobre a 
viabilidade dos projetos desenvolvidos com esse método construtivo, buscando 
um melhor esclarecimento sobre o tema na construção civil. 

Palavras chave: Alvenaria estrutural, alvenaria autoportante, conjuntos 
habitacionais, blocos estruturais, sistemas construtivos. 

 

USO DE BORRACHA DE PNEU EM PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 

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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Jordana Paes Epifânio 
engenheirajordana15@gmail.com 

Milhões de pneus são descartados anualmente no Brasil, com disposição 
inadequada em lixões, aterros sanitários e abandonados em terrenos baldios, 
podendo causar problemas ambientais, de saúde e econômicos (BERTOLDO 
et al., 2002). Em face disto, diversas alternativas de destinação adequada de 
pneus inservíveis têm sido estudadas. Uma destas alternativas consiste em 
incorporar a borracha do pneu moída ao asfalto para uso em pavimentação, 
gerando o asfalto borracha, que apresenta importantes vantagens tais como, 
grande durabilidade, resistência e maior conforto para o transporte rodoviário. 
Por meio de uma revisão bibliográfica, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar as principais vantagens do uso da borracha do pneu em pavimentos 
flexíveis. E como resultados espera-se ressaltar os benefícios oferecidos ao ser 
humano e ao meio ambiente com a utilização da mesma. 

Palavras chave: Pneu, Pavimentos Flexíveis, Asfalto Borracha, Meio 
Ambiente. 

 

USO DE MÉTODOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

PRODUTOS NA CRIAÇÃO DE UM DISPOSITIVO PARA 

PROTEÇÃO DE CORDA DURANTE A ATIVIDADE DE RAPEL 

NEGATIVO 

Autores: 

Cleiton Marcelino Dias 
cleiton_dias00@hotmail.com 

Mauro Lúcio Fernandes 
mauroluciofernandes82@gmail.com 

José Carlos da Silva Júnior 
jcjunior20@msn.com 

A modalidade Rapel é uma atividade praticada com uso de cordas e 
equipamentos adequados para a descida de paredões bem como outras 
edificações, sendo o Rapel Negativo a prática em vãos livres, onde não há 
contato dos pés com a parede. Dessa forma, objetiva-se aplicar métodos na 
especificação de um novo dispositivo, capaz de proteger a corda durante a 
atividade de Rapel Negativo, evitando acidentes devido desgastes por atrito e 
consequente rompimento da corda. Baseado em revisões bibliográficas e 
aplicação de métodos e ferramentas específicas de Desenvolvimento de Novos 
Produtos, o trabalho ressalta a importância da metodologia no projeto e 
especificação do produto proposto para minimização dos custos de produção e 
garantia de competitividade. Muitos produtos são lançados no mercado sem o 
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devido planejamento e adoção de procedimentos que visem a garantia do 
retorno de investimento, sendo a aplicação de ferramentas o principal meio de 
assertividade nas decisões do processo criativo. 

Palavras chave: Segurança, Novo Produto, Método. 

 

USO DO LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NA 

FERTILIZAÇÃO DE TALUDES 

Autores: 

Cristiane Pereira de Rezende da Silva 
cristianecris13@hotmail.com 

Thais Poliane Forte 
thaispoliane97@hotmail.com 

Lucas Pereira Leão 
geolucasleao@gmail.com 

Um dos principais resíduos gerados por Estações de Tratamento de Água e 
Esgoto (ETA-E) é o lodo, cuja sua destinação final representa um dos 
principais problemas, tendo em vista a grande quantidade gerada e as 
exigências ambientais para o descarte. Este lodo é composto por materiais 
orgânicos, nitrogênio e fósforo, o que o torna uma fonte de nutrientes para o 
cultivo agrícola. O processo de contenção de taludes por grampeamento do 
solo via vegetação é uma técnica cada vez mais utilizada, no entanto 
necessita-se de catalisadores agrícolas como fertilizantes para efetivar o 
processo. Neste contexto o presente trabalho tem como objetivo apresentar o 
resultado da aplicação de diferentes frações de lodo de ETA-E sobre talude 
vegetados. Para tal, foram selecionados pequenos taludes onde será 
observado o desenvolvimento vegetal com a presença e ausência do lodo. 
Espera-se que o material atue como um catalizador do crescimento vegetal, 
garantindo assim a contenção destes taludes. 

Palavras chave: Lodo, Fertilização, Solo, Taludes. 

 

UTILIZAÇÃO DE CONCEITOS DA TEORIA DAS FILAS EM 

MINERADORA DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO. 

Autor: 
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Rafael Batista Diniz de Paula 
rafael_batista1990@hotmail.com 

Roberto Lessa de Carvalho 
rolessa123@gmail.com 

O correto dimensionamento de recursos é essencial para gerenciar a 
produtividade das empresas, controlando corretamente as dimensões das filas 
de clientes sem gerar custos desnecessários com um número elevado de 
servidores. O objetivo deste trabalho é analisar os resultados da 
implementação de conceitos da teoria das filas para aumentar a produtividade. 
A pesquisa é um estudo de caso em uma determinada empresa do setor de 
mineração da região do quadrilátero ferrífero, no qual consiste em aumentar ao 
máximo a produtividade, reduzindo o tempo de ociosidade dos equipamentos 
de carga, sem permitir que as filas atingissem valores fora do esperado. Ao 
analisar os dados obtidos verificamos que a produtividade obteve um grande 
aumento, enquanto o índice de filas sofreu um leve crescimento. Sendo assim, 
se concluiu que o trabalho obteve grande êxito em seu objetivo pois aumentou 
a produtividade e reduziu os custos de produção, utilizando melhor os recursos 
da empresa e evitando desperdícios. 

Palavras chave: Produtividade, Filas, Recursos, Mineração, Custos. 

 

UTILIZAÇÃO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO NO COMBATE A 

FISSURAS POR RETRAÇÃO PLÁSTICA DO CONCRETO 

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 

A retração plástica é aquela que ocorre nas primeiras horas de aplicação do 
concreto, causada pela perda rápida de água, podendo ser agravada se o 
concreto estiver sujeito às ações do vento, incidência de raios solares, calor e 
baixa umidade relativa do ar. Como o concreto fresco tem baixa resistência a 
perda de água é acelerada, surgem pequenas fissuras. Por meio de ensaios 
laboratoriais e revisão bibliográfica em livros, normas técnicas, sites de 
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fabricantes e artigos relacionados, este trabalho tem o objetivo de analisar a 
viabilidade e eficácia da adição de fibras de polipropileno (microfibras 
sintéticas) no combate as fissuras por retração plástica do concreto e analisar a 
melhor porcentagem em massa a ser adicionada a mistura de concreto. Essas 
fibras têm demonstrado reduzir as fissuras por retração plástica no concreto em 
até 90%, proporcionando uma precoce resistência à ruptura e interceptando a 
propagação das fissuras devido à alta quantidade de filamentos de fibras. 

Palavras chave: concreto, fissuras, retração plástica, microfibra sintética. 

 

UTILIZAÇÃO DE SHEDS COMO ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO 

NATURAL 

Autores: 

Juliane Hermenegilda de Oliveira 
julianehermenegildo@yahoo.com.br 

Marcos Antônio Rezende 
marcosantoniorezende@yahoo.com.br 

Marcela Assunção Faria 
maafaria@hotmail.com 

A iluminação e ventilação natural visam satisfazer as necessidades humanas 
quanto a conforto térmico e visual, devendo ser de forma funcional e 
proporcionar eficiência energética. Neste trabalho iremos demonstrar o 
funcionamento dos Sheds, apresentar um modelo de construção que utilize 
esse método e diferenciar sua utilização para iluminação X ventilação. Os 
Sheds são técnicas muito utilizadas pois permitem a iluminação natural, 
podendo evitar a radiação solar, se necessário, permitem a ventilação natural 
de ambientes e dependendo de sua orientação funcionam como captador de 
vento e eliminam o ar quente. Portanto, esclareceremos a viabilidade da 
utilização dos Sheds, principalmente visando que os projetos desde a 
implantação e volumetria, até cada detalhe construtivo devem estar ligados a 
princípios de iluminação e ventilação natural, já que proporcionam iluminação 
adequada, proteção quanto a radiação e ventilação de acordo com o conforto 
térmico gerando eficiência energética. 

Palavras chave: Sheds, Iluminação, Ventilação, Eficiência Energética. 
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UTILIZAÇÃO DO REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO NA 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

Autores: 

Erik Junior Lisboa Machado 
erikjrmachado@gmail.com 

Neimar Tulio Martins 
neimar.tulio@yahoo.com.br 

Taís Aparecida Chaves Henriques 
thenriques1997@gmail.com 

Josemar Laurenço da Costa 
josemarjjj@yahoo.com.br 

A busca por soluções inovadoras e sustentáveis torna-se imprescindível diante 
do grande consumo de recursos naturais, pelo setor da construção civil. O 
Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo, sendo 
detentor de enormes lagoas de decantação, criadas a partir de barragens de 
contenção para armazenamento dos rejeitos produzidos nos processos 
industriais. O presente trabalho aborda o uso do rejeito de minério de ferro para 
produção de matrizes de argamassa para assentamento de alvenarias, 
aplicadas em obras civis. Em laboratório, serão realizadas caracterizações 
físicas do rejeito de minério de ferro e dos materiais constituintes da argamassa 
e avaliação das propriedades da argamassa no estado fresco e estado 
endurecido de acordo com as normas técnicas vigentes. Sendo assim, 
pretende-se verificar a viabilidade técnica e financeira dessa possível 
substituição. 

Palavras chave: Sustentabilidade, Rejeitos de mineração, Construção civil, 
Argamassa. 

UTILIZAÇÃO E DEMANDA DE MÓVEIS INTELIGENTES EM 

PEQUENAS CIDADES 

Autores: 

Artur Rodrigues Vasconcelos 
arturhalts@yahoo.com.br 

Karine Resende Castro 
karine.castro@live.com 

Lucas Ribeiro Baeta 
lucasbaeta36@hotmail.com 
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Tatiane Fernandes Matias Pereira 
tatiiifernandes16@gmail.com 

Com a crescente da população e redução dos espaços nos grandes centros, a 
alta valorização de imóveis obriga uma redução nos espaços físicos. Assim, 
surgem os móveis inteligentes, que se relacionam de maneira funcional com o 
ambiente ao seu redor. O objetivo é realizar um levantamento a respeito da 
demanda de móveis versáteis entre a população de Conselheiro Lafaiete e 
região. Busca-se fazer uma pesquisa com a população local a respeito do 
interesse nesse tipo de planejados. Para isso, será realizado também um 
estudo sobre móveis multifuncionais já criados, com a intenção de informar os 
entrevistados sobre suas existências. Os dados serão coletados a partir de 
questionários e os resultados serão apresentados em gráficos e tabelas. O 
trabalho se justifica pela oportunidade de informar a população sobre a 
existência de outras formas de planejamento de espaços e entender o porquê 
de esta tecnologia ainda não ser tão utilizada. 

Palavras chave: Arquitetura, Espaço, Inovação, Multifuncionalidade, 
Versatilidade. 

 

VANTAGENS DA APLICABILIDADE DO DORMENTE DE AÇO 

NA LINHA FÉRREA 

Autores: 

Franciny da Silva Assis 
francinyassis92@gmail.com 

Natalia Amanda Campos Fernandes 
natyfernandes19@hotmail.com 

Jordana Paes Epifânio 
engenheirajordana15@gmail.com 

O transporte de cargas maiores no setor ferroviário se destaca no que tange à 
segurança e rapidez na entrega da carga. Para que este, seja feito com êxito, 
exige-se vários fatores, tal como a manutenção da linha férrea ou via 
permanente que é a superestrutura ferroviária, composta pelo lastro, sub-lastro, 
dormentes, trilhos e pregações (BRINA,2007). Visto que o dormente de 
madeira nativa se tornou matéria prima escassa, de alto custo e de grande 
impacto ambiental é necessária a substituição deste para o dormente de aço. 
Este material se mostra com satisfatória atuação na otimização de tempo com 
atividades de manutenção na linha férrea. Assim, esta pesquisa objetiva avaliar 
a vantagem da aplicabilidade do dormente de aço e como metodologia, será 
feita uma revisão de literatura, tendo comparações com relatórios técnicos. 
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Portanto, suas vantagens são pontos a serem apresentados para que a 
manutenção seja eficaz e segura. 

Palavras chave: Via permanente, Dormente de Aço, Linha férrea. 

 

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: 

Ana Paula Ferreira Coimbra 
ana.coimbra22@hotmail.com 

Bruna Scarlet Silva 
brunascarlet6@gmail.com 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

A construção civil é responsável por grande proporção de impactos ambientais, 
sendo prioridade desenvolver e fornecer soluções inovadoras para minimizar 
este problema. Neste cenário, o aço demonstra ser uma importante ferramenta. 
Essa estrutura em aço permite liberdade no projeto de arquitetura, alívio de 
carga nas fundações, garantia de qualidade, maior organização nos canteiros 
de obras, menos perdas e mais precisão construtiva. Podem ser usadas em 
passarelas, aeroportos, shoppings, galpões, centros de distribuição, edifícios, 
ponte, fundações, coberturas, entre outros. O trabalho, de cunho bibliográfico, 
pesquisou artigos científicos publicados no Scielo, entre os anos de 2007 a 
2017, em português. Constatou-se que esta é uma medida importante para 
minimizar os impactos ambientais, pois o aço é 100% reciclável, as estruturas 
podem ser desmontadas e reaproveitadas e, ainda, são menos agressivos ao 
meio ambiente 

Palavras chave: estrutura metálica, aço, construção civil, meio ambiente. 

 

VANTAGENS DO USO DE UM SOFTWARE DE OPERAÇÃO DE 

MINA 

Autores: 

Guilherme Nascimento Silva 
guilherme.gns.10@gmail.com 
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Michael Gaudêncio de Matos 
michaelmatos41@hotmail.com.br 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

O controle das operações de lavra é fundamental para o aumento de 
produtividade das operações, mitigando os impactos ambientais, reduzindo 
custos com manutenção e dilatando a vida útil dos equipamentos. Para otimizar 
essas atividades, as empresas têm investido em softwares específicos. Um 
sistema de despacho dinâmico é um software responsável por realizar o 
roteamento de veículos de transporte de carga de minérios numa mina 
considerando restrições em tempo real, como a quantidade de material a ser 
retirado de cada frente de lavra, o número de veículos e rotas disponíveis. Por 
meio de uma revisão bibliográfica e um estudo de caso, este estudo tem como 
objetivo avaliar as vantagens de utilização do software de sistema despacho 
Minetrack em uma mineradora localizada na região do Alto Paraopeba/MG. 
Espera-se que a utilização do sistema aumente o nível de confiabilidade, um 
maior controle do processo da planta além de melhoria no clima organizacional 
da companhia. 

Palavras chave: Software, Mineração, Produção. 

 

VANTAGENS DO USO DO GESSO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

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 utilização do gesso na construção civil tem sido uma alternativa bastante 
utilizada atualmente, trazendo grandes benefícios financeiros e estéticos para 
as construções. Utilizando o gesso na obra, consegue-se reduzir de forma 
significativa os custos de reboco, divisão interna, entre outros. Sendo possível, 
também, obter muitas soluções estéticas, através do rebaixamento e divisórias 
drywall, utilizando placas de gesso. Através de pesquisas bibliográficas e coleta 
das características técnicas dos materiais em análise, o objetivo do trabalho é 
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apresentar as vantagens da utilização do gesso e os seus custos de execução, 
comparados aos sistemas tradicionais, através de tabelas e gráficos. Este 
trabalho incrementou as informações a respeito do gesso, promovendo assim, 
conhecimentos que possam contribuir para melhoria da qualidade da oferta dos 
materiais. Conclui-se que esse material traz grandes benefícios às 
construções, tanto financeiramente, quanto esteticamente. 

Palavras chave: Gesso, Estética, Redução de custos. 

VIABILIDADE ECONÔMICA, SUSTENTÁVEL E DE CONFORTO 

DO AMBIENTE NO USO DE LÂMPADAS MODERNAS. 

Autores: 

Giuliane Aparecida Barbosa 
diully_barbosaa@yahoo.com.br 

Juliana Aparecida de Melo 
melojuliana14@yahoo.com.br 

Anderson Luiz Teodoro 
andersonteodoro408@gmail.com 

No atual cenário mundial, que busca aproveitar cada vez mais os recursos 
naturais e as fontes energéticas existentes, a substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas fluorescentes vem crescendo a cada ano com o 
objetivo de economizar energia elétrica. Devido a evolução da tecnologia e a 
demanda por produtos de melhor qualidade e maior durabilidade, além da 
procura por economia de energia e sustentabilidade, existem diferentes tipos 
de lâmpadas. A importância das lâmpadas em nosso cotidiano é evidente, 
somos dependentes da energia elétrica e a lâmpada é sem dúvida, a mais 
lembrada quando pensamos em eletricidade. Como princípio de 
funcionamento, nas lâmpadas fluorescentes, a luz é emitida por um gás. Já as 
lâmpadas incandescentes transformam a energia elétrica em energia térmica e 
luminosa. 

Palavras chave: Lâmpadas, Energia, Incandescentes, Fluorescentes. 

 

ZERO MISTURA DE PRODUTOS 

Autores: 

Ana Paula de Castro Pereira 
paulacastro_crf@hotmail.com 
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Jéssica Pontes Firmino 
jessica.pontes@csn.com.br 

Rafael de Oliveira André 
rafaelroa26@gmail.com 

José Paulo da Silva Neto 
josepaulosn@yahoo.com.br 

O foco de toda empresa é confeccionar produtos de qualidade, entretanto, 
quando produtos similares são produzidos, mas com características diferentes, 
pode ocorrer a mistura destes produtos durante o processo, perdendo a 
rastreabilidade dos mesmos. A pesquisa é um estudo de caso de uma 
determinada empresa do setor siderúrgico da região de Ouro Branco, onde 
este tipo de problema é recorrente. O objetivo deste projeto é identificar todas 
as possíveis causas da perda de rastreabilidade que gerou as misturas e tratá-
las, ou seja, pretende-se mudar a cultura dentro de cada processo e garantir 
que a empresa trabalhe de forma preventiva, a fim de eliminar os riscos 
gerados nos clientes como quebra de equipamentos e problemas de 
segurança, inclusive perda de vidas. Os resultados demonstram que através da 
metodologia proposta é possível perceber a redução de produtos não 
conformes e consequentemente o aumento do nível de satisfação dos clientes, 
gerando mais rentabilidade para a empresa. 

Palavras chave: Mistura, Rastreabilidade, Cliente. 
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SAÚDE  

AVALIAÇÃO DO MECANISMO DE HIDRATAÇÃO POR 

OCLUSÃO DA CAVALINHA (EQUISETUM ARVENSE) 

Autores: 

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

Ionei Henriques Baêta Morais 
ioneihenriquesbaeta@yahoo.com.br 

Telma Henriques Baêta Lacerda 
telmabaeta@yahoo.com.br 

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

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) algumas plantas medicinais 
podem ser utilizadas para favorecer a população na manutenção da saúde e no 
controle de doenças. A cavalinha (Equisetum arvense) pertence à família 
Equietaceae muito utilizada na forma de chás para diversas doença. A espécie 
já apresentou importantes atividades farmacológicas como: diurética 
(eliminação substância tóxicas no organismo), anti-inflamatória, cicatrizante e 
outros tratamentos medicinais, porém há poucos dados sobre sua ação 
hidratante que deve ser avaliado mesmo se referindo a um produto natural. 
Objetiva-se avaliar o mecanismo de hidratação por oclusão do extrato etanólico 
da cavalinha através do método proposto pelo modelo bi-compartimental. O 
resultado deste estudo pretende informar sobre o poder de hidratação por 
oclusão da cavalinha. 

Palavras chave: Equisetaceae, hidratação, oclusão, cavalinha. 

 

ESTUDO DA INCIDÊNCIA DE SÍFILIS NA CIDADE DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE NO PERÍODO DE 2015 A 2017. 

Autores: 

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

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Treponema 
pallidum, e pode ser transmitida pela via sexual sem proteção e verticalmente 
durante a gestação. A doença tornou-se um preocupante problema de saúde 
pública devido ao aumento de casos existentes nos últimos anos. O objetivo 
desse trabalho é avaliar a incidência da doença em Conselheiro Lafaiete entre 
2015 a 2017. Será realizado um levantamento descritivo e analítico na base de 
dados SINAN-Sistema Nacional de agravos e Notificações sobre os casos 
notificados por sífilis. Espera-se identificar o recente aumento no número de 
casos de sífilis no município, apesar das metas governamentais de erradicação 
da infecção. A elevada incidência da doença expõe as deficiências de ordem 
estrutural nos serviços de saúde. Como elementos fundamentais no 
enfrentamento da transmissão da sífilis, as ações de diagnóstico e prevenção 
precisam ser reforçadas, cujos dados obtidos neste estudo podem colaborar 
para subsidiar estas ações. 

Palavras chave: Sífilis, Incidência, doença sexualmente transmissível, ações. 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A COMPOSIÇÃO 

NUTRICIONAL DE BARRAS DE CEREAIS 

Autores: 

Lidinês Vitoria Leite Rodrigues  
lidinesleite15@outlook.com 

Maria Paula Vitorino de Souza  
m.paaula123@yahoo.com.br 

Natalia Diogo Pimenta 
Natypimenta96@hotmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

As barras de cereais são obtidas pela compactação de cereais e nem sempre é 
a escolha mais saudável para uma alimentação rápida, devido a sua 
composição nutricional. Tendo em vista que as barras de cereais são alimentos 
procurados pelos consumidores devido a sua praticidade, justifica-se o 
presente estudo. Objetivou-se realizar uma revisão de literatura sobre a 
composição nutricional das barras de cereais. Para tanto foi realizado um 
levantamento bibliográfico de artigos disponíveis nos bancos de dados 
MEDLINE e SciELO no período 2011 a 2018. As barras de cereais são 
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misturas de cereais diversos, que contém também em seus ingredientes 
xarope de milho e açúcar, além de aditivos alimentares. Na sua maioria, ricas 
em carboidratos, gorduras e não são fontes de fibras alimentares. Ao adquirir 
as barras de cereais o consumidor deve verificar seu rótulo nutricional. As 
barras de cereais preparadas em casa pode ser a melhor opção. 

Palavras chave: carboidratos, cereais, fibras alimentares. 

 

A IMPORTÂNCIA DA NATAÇÃO PARA INDIVÍDUOS COM ASMA 

Autores: 

Jackson Duarte Cândido 
jacksonduarte2009@hotmail.com 

Júlio Cesar Ramos Cardoso 
julio_crc@hotmail.com 

Pedro Guilherme Correa de Rezende 
pedrorezende26@hotmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A natação é uma atividade física que apresenta uma série de benefícios. 
Desenvolve a coordenação motora, fortalece a musculatura respiratória e ajuda 
na socialização. É considerado um dos esportes mais indicado para quem 
possui problemas respiratórios. O objetivo deste estudo foi analisar a 
importância da prática da natação para indivíduos com asma. Como 
metodologia foi realizado um estudo de revisão de literatura utilizando artigos 
científicos relacionados ao tema. Observou-se como resultados que a prática 
da natação aumenta o intervalo entre as crises, diminui sua duração, além da 
melhora no grau de intensidade das mesmas. Outros resultados obtidos foram: 
melhora nos aspectos psicológicos e sociais e melhor eficácia da mecânica 
respiratória. Concluiu-se que a natação possui uma relevância fundamental no 
tratamento de pessoas com asma, auxiliando no sistema respiratório, no 
sentido de haver expansão e melhoria da função pulmonar, dessa maneira, 
aumentando a tolerância ao exercício. 

Palavras chave: Importância, Natação, Indivíduos e Asma. 
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A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA RECUPERAÇÃO PÓS 

ANESTESIA 

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 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

A enfermaria que se destina a alocar pacientes em Recuperação Pós- 
Anestésica (RPA) compreende ao ambiente de permanência após o termino da 
cirurgia e o paciente fica sob os cuidados da equipe de enfermagem, o que 
justifica a importância da abordagem sobre o tema. Trata-se de um estudo 
qualitativo e bibliográfico. O objetivo do estudo é identificar as principais ações 
assistenciais da enfermagem no período pós-operatório relacionadas a 
proteção do paciente, repouso e controle da dor, vigilância, orientações ao 
mesmo, familiares e pós alta. A enfermagem atua na recuperação pós-
cirúrgica, responsável pela monitoração, assistência ao paciente até que ele 
tenha se recuperado dos efeitos da anestesia, ou seja, até que seus sinais 
vitais, suas funções motoras e sensitivas retornarem aos parâmetros 
aceitáveis. A assistência de enfermagem é fundamental, pois auxilia o paciente 
para que ele tenha uma melhor recuperação, podendo ter um retorno seguro e 
mais rápido às suas funções diárias. 

Palavras chave: Enfermagem, assistência, anestesia. 

 

A ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A GESTAÇÃO 

Autores: 

Daniela da Silva Gonçalves 
dani.goncalves09@hotmail.com 

Grazielle Cardoso Diniz 
grazieli_diniz@hotmail.com 

Neide de Freitas Souza 
neidesouza233@hotmail.com 
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Amarildo de Sousa 
profedamarildo@viareal.com.br 

Durante a gravidez o corpo da mulher sofre mudanças significativas podendo 
acarretar uma má postura e dores no corpo. O objetivo deste estudo foi 
analisar a importância da prática da atividade física para a gestante. Como 
metodologia, foi realizada uma revisão de literatura utilizando artigos científicos 
da base de dados Scielo. Como resultados, observou-se que a pratica da 
atividade física vem ganhando espaço pois contribui para uma melhor 
gestação. Vários estudos constataram que quando praticada de forma 
moderada, a atividade física na gestação é vista não só como forma de 
prevenção de complicações da gravidez, como a diabetes gestacional, como 
também pode estimular o parto normal, reduzindo as chances de ter de 
recorrer à cesárea. Concluiu-se que a prática de exercícios durante a gestação, 
principalmente quando está aliada a uma dieta balanceada e rica em 
nutrientes, também pode ajudar no desenvolvimento do feto, garantindo que 
ele cresça de forma saudável dentro do útero. 

Palavras chave: Atividade Física, Benefícios, Gestação. 

 

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE LESÃO 

POR PRESSÃO NO PACIENTE IDOSO HOSPITALIZADO  

Autores: 

Edna Dias dos Santos 
ednadiasaraujo@gmail.com 

Joao Paulo Marques Raimundo 
joaomarquesraimundo@hotmail.com 

Karla Carolina dos Santos Fagundes 
marcosrochafagundes1967@gmail.com 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

A lesão por pressão compreende às lesões causadas pela interrupção 
sanguínea em determinada área por pressão aumentada por um tempo 
prolongado. Entre os que apresentam risco para lesão por pressão destacam-
se os idosos, por mais comumente evidenciarem alterações físicas e cognitivas 
que levam à redução da mobilidade. O estudo justifica-se pela necessidade de 
mostrar estratégias na prevenção e informar os tipos de lesões e seus 
tratamentos. O objetivo do presente estudo foi o de desenvolver 
recomendações baseadas em evidência para a prevenção e o tratamento das 
lesões por pressão.  Foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva em 
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fontes bibliográficas gerontogeriátricas e artigos científicos, observando-se a 
etiologia de lesão por pressão em idosos hospitalizados. A atuação do 
Enfermeiro no planejamento de ações preventivas, incluindo orientações em 
domicílio, é de extrema importância na busca por melhorias no quadro do 
paciente, diminuindo a incidência de lesão por pressão. 

Palavras chave: Idoso, Lesão por pressão, Prevenção, Escalas. 

 

A COMERCIALIZAÇÃO DAS PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO 

CONVENCIONAIS 

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 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

As plantas alimentícias não convencionais (PANCs) nascem naturalmente e 
são comestíveis tais como: flores de ipê, taioba, serralhas, gabiroba, peixinho 
entre outros. Já fizeram parte do hábito alimentar de algumas pessoas, porém 
atualmente por falta de conhecimento e informação são vistas, na maioria das 
vezes, como "ervas daninhas" ou “matos”. No entanto pesquisas mostram que 
seu valor nutricional é notável. Justifica-se a escolha desse tema, devido a sua 
grande variedade e valor nutricional. O objetivo deste trabalho é verificar a 
disponibilidade das PANCs ofertadas em feiras. Será realizada uma pesquisa 
de campo verificando a disponibilidade dessas plantas. Espera-se encontrar 
uma variedade ofertada no varejo. A partir dessa pesquisa, procura-se 
entender a demanda e a oferta dessas plantas no mercado local. 

Palavras chave: PANCs, Hábito alimentar, Valor nutricional, Disponibilidade. 
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A EQUIPE DE ENFERMAGEM E OS RISCOS COM MATERIAIS 

PÉRFURO CORTANTES 

Autor: 

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

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

A equipe de enfermagem está exposta a uma série de riscos no ambiente de 
trabalho, dentre os quais merece destaque o risco com materiais perfuro 
cortantes, justificando assim, esta pesquisa. Objetiva-se procurar abordar às 
ações preventivas a serem adotadas no trabalho, de forma a evitar os 
acidentes com materiais perfuro cortantes, garantindo maior segurança aos 
profissionais. Trata-se de estudo bibliográfico, de caráter descritivo, utilizando 
publicações científicas indexadas nos últimos cinco anos. Espera-se evidenciar 
as medidas preventivas, demonstrando sua eficácia frente aos materiais 
pérfuro cortantes, ressaltando a incidência dos mesmos entre os profissionais 
de Enfermagem. Conclui-se ser relevante a identificação das causas dos 
acidentes com perfuro cortantes, como também a conscientização das medidas 
de prevenção a serem adotadas pela equipe de enfermagem, com a 
implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e a 
utilização de equipamentos de proteção. 

Palavras chave: Acidentes, Trabalho, Perfuro cortantes, Enfermagem. 

 

A IMPORTÂNCIA DA SOJA COMO ALIMENTO FUNCIONAL 

Autores: 

Isabela Bittencourt Oliveira 
isabelabttc@yahoo.com.br 

Ketlen de Sousa Costa 
ketlenscosta22@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A soja tem ocupado um lugar de destaque entre os alimentos. Muitos estudos 
têm sido realizados demonstrando que essa leguminosa possui componentes 
benéficos para a saúde. Além de nutrir, contribui na diminuição de riscos de 
algumas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), justificando o estudo. O 
presente trabalho objetiva realizar uma revisão de literatura sobre a soja. As 
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informações foram retiradas de artigos científicos publicados na base de dados 
Scielo, no período de 2011 a 2018. A soja pode controlar ou prevenir DCNT 
como câncer, diabetes, osteoporose e doenças cardiovasculares devido às 
concentrações de isoflavonas (daidzeína, genisteína e gliciteína), que são 
maiores do que em outras leguminosas. Conclui-se que, a inclusão de soja na 
alimentação traz muitos benefícios, e deve ser utilizada de forma correta, de 
preferência indicada por um profissional qualificado, para que seja consumida 
em quantidades certas, a fim de evitar qualquer tipo de efeito colateral ou 
adverso. 

Palavras chave: Alimento funcional, Isoflavona, Soja. 

 

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE E DO 

TRATAMENTO ADEQUADO PARA O PROGNÓSTICO DOS 

PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

Autores: 

Iasmim Conceição Machado Resende 
iasmimresende@yahoo.com.br 

Wagner da Costa Resende 
wagner.resende98@hotmail.com 

Lorena Cristina Lana Pinto 
lorenafasar@gmail.com 

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune 
multissistêmica, que provoca inflamações crônicas em diversos órgãos, sendo 
os mais atingidos: rins, fígado e articulações. A doença apresenta difícil 
diagnóstico, devido às suas manifestações clínicas e laboratoriais bastante 
inespecíficas se tornando uma questão de saúde pública, levar o conhecimento 
da doença à população, o que justifica o presente trabalho. O objetivo é 
levantar informações sobre LES e tornar evidente a importância do tratamento 
correto da doença para a sobrevida do paciente. Os dados serão obtidos por 
meio de pesquisa exploratória em artigos científicos. O diagnóstico precoce, 
aliado ao tratamento adequado diminui amplamente os riscos de possíveis 
complicações causadas pela doença, como a nefrite lúpica, que se não tratada 
leva à insuficiência renal e, em alguns casos à morte. Apesar de não possuir 
cura, o paciente com Lúpus quando cuidado corretamente, apresenta 80% de 
chance de possuir uma vida normal. 

Palavras chave: LES, Lúpus, Diagnóstico precoce, Tratamento, Prognóstico. 
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A Influência da hidroginástica na promoção da qualidade de vida 

dos idosos. 

Autores: 

Ian Vinicius de Paula Barbosa 
ian_vinicius97@hotmail.com 

Ranielly Bruna Santos Leite 
raniellyb@outlook.com 

Roney Machado Soares Ferreira 
roneymachado0077@gmail.com 

Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

A prática de atividades físicas traz diversos benefícios para os idosos, 
considerando sua, saúde física, mental e qualidade de vida. A hidroginástica 
tem sido apontada como uma alternativa para inserção dos idosos nas práticas 
corporais e na promoção de um estilo de vida mais ativo e saudável. O objetivo 
deste estudo foi analisar a influência da hidroginástica na promoção da 
qualidade de vida, da população idosa. Para isso foi realizado um estudo 
bibliográfico em livros e artigos relacionados ao tema. Foi possível observar 
que a hidroginástica favorece na melhora de aspectos físicos como resistência 
cardiorrespiratória, força e flexibilidade. Mas que, como qualquer outra forma 
de estimulo, deve ser praticada de forma contínua. Conclui-se que com a 
prática da hidroginástica houve melhora na qualidade de vida, desempenho 
motor e bem estar do idoso. 

Palavras chave: hidroginástica, qualidade de vida, idoso. 

 

A INFLUÊNCIA DA MÚSICA ELETRÔNICA NA ATIVIDADE 

FÍSICA 

Autor: 

Paulo Vitor Silva Augusto 
paulovitor_sa@hotmail.com.br 

Fabrício de Paula Santos 
fabricio_fps@yahoo.com.br 

Atualmente é comum chegarmos em locais de prática de atividades físicas e 
percebermos que boa parte dos praticantes fazem seus exercícios ouvindo 
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música, seja por meio de fones de ouvido ou nas caixas de som do local. Este 
fato nos leva a um questionamento: qual o impacto da música durante o 
exercício físico? O trabalho justifica-se por agregar para a construção de uma 
literatura cientifica sobre o Trance e suas vertentes, assim como contribuir para 
a continuidade dos estudos envolvendo música e exercícios físicos. O escopo 
do projeto é investigar na literatura sobre a música eletrônica e sua influência 
com a atividade física, se há relatos sobre qual sub vertente exerce maior 
influência no humor e no estado psicofisiológico durante exercício físico. A 
metodologia utilizada será revisão bibliográfica. Espera-se encontrar e debater 
estudos envolvendo a música eletrônica, especificamente o gênero Trance e 
suas sub-vertentes e atividades físicas. 

Palavras chave: Atividade Física, Exercício Físico, Música, Música Eletrônica, 
Psicofisiologia. 

 

A INFLUÊNCIA DA NATAÇÃO NO TRATAMENTO DA ASMA E 

DA BRONQUITE  

Autores: 

Danielle das Graças Souza Santana 
souzadanigss@gmail.com 

Maria José da Paixão Paula 
mariajosepx85@gmail.com 

Paulo Batista de Oliveira 
paulo.o.amaral@hotmail.com 

Ricardo Luiz Pace Júnior 
ricardo_pace@yahoo.com.br 

A asma é uma doença crônica, causada pela inflamação das vias respiratórias, 
dificultando a respiração. O exercício físico pode contribuir de maneira positiva 
no tratamento, em especial a natação. O objetivo deste estudo foi verificar a 
influência da natação para o tratamento da asma e bronquite. Para isso foi 
realizado uma revisão bibliográfica nas bases de dados Scielo, Medline e Lilacs 
à partir de 2010. Como resultados, observou-se que nas doenças respiratórias 
a natação melhora as condições físicas do paciente, pois os pulmões são 
órgãos elásticos, cuja capacidade de contração e expansão depende dos 
músculos da parede torácica, que estando fortalecidos permitem uma maior 
oxigenação. A dilatação dos brônquios alivia os sintomas da asma, reduzindo 
crises e outros problemas respiratórios. Conclui-se que a natação é uma 
atividade física completa, indicada na prevenção e tratamento dessas doenças. 

Palavras chave: Natação, Asma, Bronquite, Benefícios. 
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A INFLUÊNCIA DO ESPORTE PARA DEFICIENTE 

INTELECTUAL  

Autores: 

Diego do Espírito Santo 
diegoseg.mec@outlook.com 

Franciele Santos Silva  
francielesantos16@Hotmail.com 

Stéphani Maia Teotônio 
tete200930@hotmail.com 

Ricardo Luiz Pace Júnior 
ricardo_pace@yahoo.com.br 

As pessoas com deficiência intelectual apresentam um padrão diferenciado de 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor, possuem uma diferença nos 
processos evolutivos de personalidade, tornando-se uma pessoa sem iniciativa, 
insegura e com baixa autoestima. O objetivo desse estudo é verificar a eficácia 
do esporte no desenvolvimento cognitivo-motor de pessoas com deficiência 
intelectual. Para isso será realizada uma revisão bibliográfica na base de dados 
scielo com artigos a partir de 2010. Os resultados preliminares apontam que as 
pessoas com deficiência intelectual que praticam esporte melhoram a 
comunicação, socialização, a força muscular, a responsabilidade e o 
comportamento com as pessoas, o mesmo pode mexer na construção pessoal 
do deficiente intelectual, já que as mudanças observadas foram positivas após 
o início da prática de esporte. Podemos concluir que o esporte pode ser um 
grande alicerce para o desenvolvimento da auto estima e da auto confiança do 
deficiente intelectual. 

Palavras chave: Autoestima, Esporte, Deficiente Intelectual. 

 

A INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO AERÓBICO EM JEJUM NA 

REDUÇÃO CORPORAL 

Autores: 

João Pedro Lopes de Souza 
joaopedro_souza@hotmail.com 
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Raphael Antonio Costa e Silva 
raphaelsilva025@gmail.com 

Thalys Robspierry Catarina Souza 
robspierrythalys@yahoo.com.br 

Ricardo Luiz Pace Júnior 
ricardo_pace@yahoo.com.br 

Atualmente, diversos estudos estão sendo realizados apontando a influência de 
diversos tipos de exercícios físicos realizados em jejum. O jejum passou a ser 
amplamente estudado e atualmente, é uma prática real na vida das pessoas, 
visto que não é necessário grandes alterações de hábitos e a proporciona 
grande oxidação de gorduras. O objetivo desse estudo foi verificar a influência 
do exercício aeróbico em jejum sobre a redução da gordura corporal de adultos 
saudáveis. Para isso, foi realizado uma revisão bibliográfica na base de dados 
SCIELO com artigos a partir de 2010. Os resultados preliminares apontam a 
prática das atividades físicas em jejum pontos positivos, uma vez que os 
praticantes do aeróbico em jejum são capazes de oxidar mais gorduras do que 
aqueles que treinam após a ingestão de alimentos. Pode-se concluir que o 
aeróbico em jejum pode ser uma alternativa interessante para quem deseja 
reduzir a gordura corporal. 

Palavras chave: Aeróbico, Jejum, Exercício Físico. 

 

A INFLUÊNCIA DOS PAIS NA PRÁTICA ESPORTIVA ATRAVÉS 

DO FUTEBOL 

Autores: 

Alexsander José de Oliveira Teixeira 
alexsanderteixeira1999@hotmail.com 

Jonathan Geraldo Magela Vieira 
jonathan_vieira2010@hotmail.com 

Matheus Felipe Oliveira Ferreira 
matheus1996felipe@hotmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

É na fase de iniciação esportiva que acontecem as grandes influencias dos 
pais e familiares na vida da criança. O objetivo do estudo foi analisar a 
influência que a presença dos pais na prática do futebol exerce na vida de seus 
filhos. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico em livros e artigos 
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científicos relacionados ao tema. Como resultados, observou-se que o padrão 
de envolvimento parental diferencia-se segundo o nível de mestria para o 
futebol. Ressaltando que em caso de vitória, os pais manifestam um 
sentimento de orgulho e satisfação, já nas derrotas, os pais preferem adotar a 
neutralidade, pois o importante é a participação na competição. Concluiu-se 
que a participação dos pais na vida futebolística dos filhos é de grande 
importância para o desenvolvimento da moral do indivíduo dentro do esporte, 
pois os pais não estão preocupados somente na formação de atletas, mas na 
formação de cidadãos de bem com inserção na sociedade e a melhoria nos 
relacionamentos. 

Palavras chave: Futebol, Iniciação Esportiva, Família, Pais. 

 

A NUTRIÇÃO NA PROFILAXIA E TRATAMENTO DA 

DEPRESSÃO 

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 

A depressão é uma doença multifatorial, complexa que envolve aspectos 
biológicos, psicológicos e sociais (COSTA,2010). Pesquisas têm mostrado uma 
estreita relação entre deficiência nutricional e desordens mentais, por isso, este 
trabalho tem como objetivo analisar os benefícios da alimentação adequada no 
tratamento e prevenção da depressão, podendo, assim, agregá-la ao 
tratamento tradicional. Como método de pesquisa, serão feitas revisões 
bibliográficas em artigos e livros acadêmicos. Uma alimentação adequada 
fornecerá nutrientes importantes para as funções cerebrais, contribuindo para 
formação de neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. A 
nutrição, portanto, é uma opção a se agregar ao tratamento da depressão, bem 
como na sua prevenção, pois aumenta a qualidade de vida, promove saúde e 
não causa efeitos colaterais. É indispensável que, após o diagnóstico da 
doença, seja efetuada a intervenção dos profissionais da saúde o mais rápido 
possível. 

Palavras chave: depressão, alimentação, neurotransmissores, tratamento, 
prevenção. 

 



188 
 

A PRÁTICA DE EXERCÍCIO AERÓBIO EM JEJUM 

RELACIONADO A OBESIDADE 

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 

A obesidade é o acumulo anormal ou excessivo de gordura e pode 
desencadear patologias, tais como: diabetes, doenças cardiovasculares, artrite 
e apneia. O índice de obesidade tem se elevado de forma abundante no Brasil, 
onde 42% da população é obesa e no mundo 30% da população. O estilo de 
vida pode ser o principal fator para esses dados, onde o tempo está cada vez 
mais escasso, os hábitos alimentares inadequados e o sedentarismo tem 
ganhado espaço. O objetivo desse trabalho é investigar se a prática de 
exercícios físicos aeróbios em jejum auxilia na perda de peso e se há 
malefícios e/ou benefícios. Os estudos relacionados a prática do treino em 
jejum são muito controversos, porém pode ser visto que o jejum leva maior 
oxidação de gordura. Por sua vez, no jejum as taxas de glicose e insulina são 
menores e a liberação de cortisol é superior. A prática de atividade física é um 
grande aliado na prevenção e no combate/tratamento da obesidade. 

Palavras chave: Aeróbio, Exercício, Jejum, Obesidade. 

 

ACEITABILIDADE DA MERENDA ESCOLAR ENTRE ALUNOS 

DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE, MG 

Autor: 

Carolina Souza Lana 
celiolana@oi.com.br 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 
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A merenda escolar é direito de todos os alunos. A sua aceitabilidade deve ser 
avaliada, justificando o estudo. Um alimento é considerado como de boa 
aceitação quando preenche a expectativa da maior parte dos alunos. O objetivo 
do estudo é avaliar a aceitabilidade da merenda escolar entre alunos do ensino 
médio de uma escola municipal de Conselheiro Lafaiete, MG. Trata-se de um 
estudo transversal a ser desenvolvido com escolares de ambos os sexos, de 
14 a 16 anos. A aceitabilidade será avaliada pela escala hedônica facial de 
cinco pontos, sendo consideradas bem aceitas as preparações que atingirem 
aceitabilidade igual ou maior que 85% e que, portanto, podem permanecer no 
cardápio escolar. Espera-se encontrar um bom resultado de aceitação da 
alimentação oferecida na escola. A aceitação da merenda influencia tanto no 
estado nutricional quanto no aproveitamento escolar, além do mais pode 
contribuir para a diminuição do desperdício, trazendo assim melhorias para a 
cantina da escola. 

Palavras chave: Alimentação escolar, Alunos, Estado Nutricional. 

 

AÇÕES DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO 

MATERNO. 

Autores: 

Daniella Imaculada Abranches de Paiva 
daniabranches98@hotmail.com 

Helinara Ranale Emiliano 
helinara2005@yahoo.com.br 

Julia Gabriela Almeida da Silva 
juuh.gabriela1998@gmail.com 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

O aleitamento materno é considerado um dos pilares fundamentais para a 
promoção e proteção da saúde das crianças, garantindo qualidade de vida em 
todos os ciclos, além de fortalecer o binômio mãe-filho. O estudo se justifica 
pela necessidade de esclarecer a importância da amamentação para os recém-
nascidos e de qual forma o enfermeiro pode atuar na promoção da 
amamentação. Objetiva-se mostrar tamanha responsabilidade do enfermeiro 
enquanto orientador e incentivador á pratica da amamentação. Trata de uma 
pesquisa de revisão bibliográfica, de aspecto descritivo e exploratório, com 
busca a cerca desta temática. Estudos revelam que essa aproximação do 
enfermeiro com mãe e família é considerada uma grande influência para 
conscientização de um todo sobre a amamentação. Conclui-se que o 
profissional de enfermagem deve atuar junto as mãe, começando até mesmo 
desde a primeira consulta de pré natal para que elas tenham ciência da 
importância da amamentação para seus filhos. 
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Palavras chave: Amamentação, enfermeiro, Aleitamento Materno, Recém-
Nascidos. 

 

PREVALÊNCIA DA AIDS NA GESTAÇÃO  

Autores: 

Aureane Gabriela Estevam Osório 
aureane1@hotmail.com 

Pamela Coelho Ferreira 
pamelaf.coelho@outlook.com 

Raquel Vitoria Reis da Silva 
raquelvitoria07@hotmail.com 

Lorena Cristina Lana Pinto 
lorenafasar@gmail.com 

A AIDS é caracterizada por disfunção do sistema imunológico, causada pelo 
vírus do HIV. Em relação à população gestante, no Brasil, foram notificados 
entre os anos de 2000 e 2012, 69.500 casos de infecção pelo HIV. O objetivo 
deste trabalho é apresentar o comportamento da AIDS durante a gestação e as 
possíveis complicações materno fetais. Os dados serão obtidos por meio de 
revisão bibliográfica utilizando os descritores: Gravidez na Adolescência; 
Complicações Infecciosas na Gravidez; HIV; Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida. Mulheres que são HIV-positivo têm um risco maior de complicações 
na gravidez, como parto prematuro, restrição do crescimento fetal e de perda 
do bebê. Dependendo da saúde da mãe, o médico pode preferir iniciar os 
medicamentos do tratamento no segundo trimestre da gravidez, quando a 
formação dos órgãos principais do bebê já terminou. Segundo critérios 
utilizados pela organização mundial da saúde (OMS), o principal fator de risco 
é a pratica de sexo desprotegido. 

Palavras chave: Gestantes, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, 
Transmissão Vertical. 

 

ALTERAÇÕES DISLIPÊMICAS EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NO ATUAL CENÁRIO DA MODERNIDADE 

Autores: 

Isabella Márcia Rodrigues Ferraz 
isabella.marcia@hotmail.com 
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Tamiris Cristina de Melo Santos 
tamiris.melo@hotmail.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

A dislipidemia é conhecida como distúrbio que altera os níveis séricos dos 
lipídios no sangue. Estudos mostram que essas dislipidemias são 
caracterizadas por causas genéticas, por causas secundárias que estão 
relacionadas aos hábitos de vida inadequados, a outras doenças e ao uso de 
medicamentos. Tem sido observado um aumento de crianças e adolescentes 
com dislipidemias, o que causa uma preocupação por parte dos órgãos de 
saúde. Mediante este crescimento, o objetivo do trabalho é analisar as causas 
associadas à dislipidemia neste grupo de estudo e as possíveis complicações 
que esta doença possa propiciar. Será realizada uma pesquisa qualitativa na 
Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e Scielo de artigos publicados entre 2007 e 
2018 com os descritores: dislipidemia, crianças e adolescentes. Dessa forma, 
espera-se com este trabalho propor formas de minimizar a incidência desse 
agravo em crianças e adolescentes fornecendo para isto informações e 
métodos de prevenção. 

Palavras chave: Dislipidemia, Crianças, Adolescentes, Causas Associadas. 

 

RELAÇÃO AMPLITUDE X CARGA 

Autores: 

Barbara Cristiane de Arruda De Andrade 
barbaracaandrade@gmail.com 

Felipe Augusto Pereira Costa Cruz 
felipepcruz13@gmail.com 

Fabrício de Paula Santos 
fabricio_fps@yahoo.com.br 

No treinamento de força (TF) podemos trabalhar com determinadas variáveis 
na execução dos exercícios, entre elas a amplitude e a carga utilizada. A 
escolha do tema é para que possamos analisar e escolher qual seria a melhor 
variável para trabalhar no TF. Embasado em artigos científicos que buscam o 
melhor método para hipertrofia muscular, podemos ter a resposta do que seria 
o mais eficiente: Treinar com grandes cargas com amplitudes menores ou 
treinar com uma grande amplitude, deixando a carga em segundo plano. Com 
os voluntários divididos em grupos e realizando os mesmo exercícios, sendo 
que um grupo realiza com amplitude maior e o outro com a carga maior, temos 
resultados bem significativos. As análises nos dois tipos de treinamento 
revelam que ao executar um exercício com uma amplitude maior o estresse 
gerado na musculatura é maior do que em exercícios com maior carga. Sendo 
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assim, se o objetivo é aumentar a massa muscular e força o mais indicado 
seria treinar com uma amplitude maior. 

Palavras chave: Amplitude, Carga, Movimento, Treinamento, Resultados. 

 

ANÁLISE DA PRÁTICA DE MUSCULAÇÃO POR UM INDIVÍDUO 

COM SÍNDROME DE DOWN: ESTUDO DE CASO 

Autores: 

Alan Marcio Brandao Rodrigues 
brandaorodrigues2012@bol.com.br 

Douglas Felipe Santos Silva 
dogaofelipe@hotmail.com 

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

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A Síndrome de Down (SD) é uma alteração genética caracterizada pela 
presença de um cromossomo extra nas células de um indivíduo. O objetivo 
deste estudo foi analisar os benefícios adquiridos através da prática da 
musculação durante 1 ano de treinamento por um indivíduo com SD. Como 
metodologia, foi realizada uma avaliação antropométrica e de composição 
corporal com função diagnóstica para a construção da prescrição do 
treinamento que após um ano de treinamento realizou-se novamente seguindo 
os mesmos protocolos. O treinamento constituiu-se de exercícios resistidos 
com utilização de materiais diversos de musculação. Os resultados 
apresentaram aumento na resistência muscular localizada, melhora da 
capacidade física individual, melhora cognitiva, aumento da força muscular e 
melhora no âmbito social, o que nos permite concluir que a musculação atuou 
significantemente para uma melhora de tônus muscular, auxiliando na 
superação do quadro de hipotonia apresentado pela pessoa com SD. 

Palavras chave: Síndrome de Down, Musculação, Treinamento. 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 

PORTADORES DE ESCLEROSE MÚLTIPLA 

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

Selma Cirino Duarte 
Selmacduarte@gmail.com 

Alessandra Ferreira de Souza 
alessandra-leonel@hotmail.com 

A Esclerose Múltipla(EM) é uma doença progressiva imunomediada pelo 
Sistema Nervoso Central caracterizada por desmielinizarão dos neurônios e 
lentificação na condução simpática. O objetivo do estudo foi apontar aspectos 
relevantes para a melhoria da qualidade de vida(QV) dos pacientes com EM. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva em que realizou-se uma 
busca nas bases de dados LILACS, Scielo, Bireme, além de livros acadêmicos. 
Estudos apontam que a EM acomete principalmente o sexo feminino, e adultos 
jovens. Fatores genéticos e ambientais originam uma disfunção do sistema 
imune que responde de forma lesiva direcionada a substância branca. Os 
principais sinais clínicos são: depressão, distúrbios da marcha e fadiga. O 
diagnóstico é feito através de avaliação neurológica, como ressonância, exame 
do liquido cefalorraquidiano e do potencial evocado. A terapia medicamentosa 
deve ser aliada a terapias de apoio psicológico sendo essencial para a QV do 
paciente. 

Palavras chave: Esclerose múltipla, Fadiga, Depressão. 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE MAÇÃ VENDIDA NOS 

SUPERMERCADOS  

Autor: 

Gianconni Jacinto Resende 
gianconni@yahoo.com.br 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

As frutas são alimentos prontos para o consumo e possuem alto valor nutritivo. 
Sua ingestão diária é recomendada devido aos benefícios obtidos em relação à 
saúde. Porém, em caso de falta de higienização, elas podem veicular 
microrganismos nocivos ao ser humano. O estudo justifica-se pela importância 
do controle microbiológico oriundo das etapas de produção, acondicionamento, 
transporte e venda das frutas, possibilitando garantir um padrão de qualidade 
para o consumidor. Esse trabalho tem como objetivo a análise microbiológica 
de maçãs, verificando a presença de salmonela spp e coliformes fecais. Serão 
coletadas amostras de diferentes locais para posterior verificação da existência 
desses patógenos nas frutas. Os resultados serão comparados com 
parâmetros microbiológicos determinados pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). Espera-se encontrar maçãs em condições adequadas para 
o consumo. 
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Palavras chave: Frutas, Higienização, Análise, Microrganismos. 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE SUSHIS E SASHIMIS 

SERVIDOS EM RESTAURANTES NO INTERIOR DE MINAS 

GERAIS 

Autor: 

Tainá Morais Mendes 
tainammendes@hotmail.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
 fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

A incorporação de pratos estrangeiros, dentre eles o Sushi e o Sashimi na 
culinária nacional, traz algumas preocupações do ponto de vista microbiológico. 
Justifica-se a realização do presente estudo, pelo risco consideravelmente alto 
que o consumo de alimentos crus, possivelmente com presença de micro-
organismos causadores de intoxicações e infecções alimentares, traz aos 
indivíduos. O objetivo deste estudo será avaliar a qualidade microbiológica de 
pratos a base de pescado cru, servidos em restaurantes no interior de Minas 
Gerais. Para esta avaliação será realizada coleta de amostras e posterior 
análise microbiológica. Serão analisadas as presenças dos seguintes micro-
organismos: Coliformes Termotolerantes, Estafilococos coagulase positiva e 
Salmonella sp. Espera-se com o estudo, verificar a qualidade microbiológica 
dos pratos servidos. Diante de tais fatores, conclui-se que a análise 
microbiológica garante produtos de qualidade e seguros ao consumo. 

Palavras chave: Contaminação, Pescado cru, Higiene. 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM CACHORROS QUENTES 

VENDIDOS NO COMERCIO AMBULANTE NA CIDADE DE 

CONGONHAS MG. 

Autor: 

Ana Paula Santos Baia 
anapaulabai@hotmail.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

As doenças transmitidas por alimentos é um tema que vem ganhando grande 
importância a cada dia não só no Brasil, mas em todo o mundo. Justifica-se a 
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realização do presente estudo pelo risco que o consumo de preparações fora 
de casa com possível contaminação microbiológica, pode trazer aos 
consumidores. O presente trabalho irá avaliar a qualidade microbiológica de 
cachorros quentes comercializados na cidade de Congonhas MG. Serão feitas 
analises microbiológicas de amostras de cachorros quentes vendidos em 
comércio ambulantes. Dentro desta análise, serão verificadas as presenças 
dos seguintes microrganismos: salmonela, coliformes e estafilococus. Espera-
se que seja encontrado presença de microrganismos devido as condições de 
trabalho desfavoráveis como controle de temperatura, higiene de 
manipuladores e das instalações, ausência de orientação sobre boas práticas 
de fabricação. Com esse trabalho conclui-se que a análise microbiológica 
garante a verificação da qualidade do alimento. 

Palavras chave: Análise, Microrganismos, Qualidade, Microbiológica. 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM POLPA DE AÇAÍ 

COMERCIALIZADA NA CIDADE DE CONGONHAS MG 

Autor: 

Juliana Cristina de Oliveira 
cjulianacristina@yahoo.com.br 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
 fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

O açaí é uma planta nativa da região amazônica, considerado alimento 
funcional, possui propriedades antioxidantes que agem na prevenção de 
doenças. A contaminação do açaí inicia-se durante a colheita, através da má 
higienização do manipulador, equipamentos, armazenamento, acondi-
cionamento e distribuição, levando ao surgimento de doenças transmitidas por 
alimentos (DTA). Esse trabalho justifica-se pela importância de avaliar a 
qualidade microbiológica de açaí devido à presença de Staphylococcus e 
Salmonelas podendo comprometer a saúde do consumidor. O objetivo desse 
trabalho será avaliar a qualidade microbiológica em polpa de açaí 
comercializada na cidade de Congonhas MG. Serão coletadas amostras em 
pontos comerciais na cidade onde serão avaliados alguns microrganismos. 
Espera-se encontrar polpas de açaí que estejam apropriadas para o consumo. 
Conclui-se que este trabalho é importante para informar a população em que 
estado se encontra o açaí que estão consumindo. 

Palavras chave: Segurança Alimentar, Contaminação, Polpa de Açaí, Boas 
Práticas de fabricação. 
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ANÁLISE QUANTITATIVA DA APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO 

POSTURAL EM ACADEMIAS DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Autor: 

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

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

De acordo com o Conselho Federal de Educação Física, cabe ao Profissional 
de Educação Física, realizar a avaliação física como instrumento basilar de sua 
atuação, precedendo a prescrição de qualquer atividade física, podendo esta 
ser composta de variadas vertentes, sendo uma delas, a avaliação postural. A 
postura corporal pode ser considerada adequada ou inadequada de acordo 
com parâmetros de apreciação da sobrecarga óssea, articular e muscular e 
também indicadores de gasto energético. Este estudo busca identificar de 
forma quantitativa o número de academias de Conselheiro Lafaiete Minas 
Gerais, que realizam a avaliação postural por um profissional de Educação 
Física, como referência para análise e prescrição de exercícios físicos. Serão 
inquiridas as academias que informaram realizar a apuração da postura 
corporal como forma de avaliação. Os resultados sugerem o limitado uso deste 
indicador tanto na análise do indivíduo quanto no planejamento e prescrição de 
exercícios em academias. 

Palavras chave: Postura, Avaliação, Educação Física. 

 

ANÁLISES TOXICOLÓGICAS PARA DROGAS ILÍCITAS: UMA 

ABORDAGEM DAS TÉCNICAS E SUA APLICABILIDADE  

Autores: 

Bruna Thatila Souza Rodrigues 
thatilabruna@gmail.com 

Elessandra Imaculada Coelho 
teiaimaculada2013@hotmail.com 

Lorraine de Oliveira Baeta Neves 
Lorrainegabriela2009@yahoo.com.br 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

 
Os seres humanos atribuem o uso de drogas a solução de problemas, 
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tornando-se o uso e abuso um grande problema social e de saúde pública. 
Muitos métodos vêm sendo empregados para detectar substâncias ilícitas no 
organismo de pacientes. No entanto, muitos fundamentos das análises 
toxicológicas e suas limitações são desconhecidos pelos analistas. Este estudo 
visa apresentar as técnicas de análise toxicológica para drogas ilícitas e discutir 
sobre os critérios de aplicação. Este trabalho baseou-se na revisão teórica de 
artigos científicos e livros na área com os descritores: drogas ilícitas, 
toxicologia e técnicas analíticas. A matriz biológica escolhida para análise 
depende da finalidade do exame, podendo ser de fluidos corporais e pelos. 
Ressalta-se que para realizar tais exames toxicológicos as técnicas devem ser 
de fácil execução e apresentar resultados rápidos. Análises toxicológicas são 
ferramentas importantes na área clínica e ocupacional, fornecendo resultados 
confiáveis. 

Palavras chave: Drogas Ilícitas, Análises Toxicológicas, Métodos, Aplicações. 

 

ANTICOAGULANTES ORAIS E A RELAÇÃO COM O EXAME DE 

RNI 

Autores: 

Nathalia Barbosa Generoso 
nathy0032@hotmail.com 

Pedro Guilherme Silva Gualberto 
pedroguilherme119@gmail.com 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

OS anticoagulantes orais como varfarina e rivaroxabana são usados em 
pacientes que apresentam distúrbios de coagulação ou em casos de doenças 
trombolíticas. O uso de tais fármacos deve ser feito com cautela e 
acompanhamento, devido ao estreito intervalo terapêutico e as múltiplas 
interações farmacológicas e dietéticas, por isso é necessário o monitoramento 
da coagulação sanguínea, para controlar efeitos colaterais e maximizar efeitos 
terapêuticos. O exame mais utilizado para o controle da coagulação sanguínea 
é o tempo de protrombina (TP) com a relação normalizada internacional (RNI), 
que auxilia a segurança e eficácia do tratamento. O objetivo do trabalho é 
relacionar tais medicamentos e apresentar qual o mais indicado para o 
tratamento. A rivaroxabana tem sido mais eficaz, não precisando de controle 
além de ter rápido início de ação. Será realizado um levantamento bibliográfico 
nas bases de dados da Scielo, BVS e LILACS, selecionados artigos publicados 
entre 2006 a 2018. 

Palavras chave: Anticoagulante, trombolíticas, varfarina, rivaroxabana, RNI. 
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APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO IMAGÉTICO COMO FORMA DE 

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 

Autor: 

Aline Leandro de Assis 
alynneassis@yahoo.com.br 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

O instrumento imagético é um método criado para orientação nutricional por 
meio de fotografias. Este estudo justifica-se pela importância da utilização de 
imagens na orientação nutricional. O objetivo desse trabalho é criar um 
instrumento imagético contendo alimentos naturais e industrializados. Serão 
produzidas fotografias de alimentos saudáveis e ultraprocessados 
(industrializados), frequentemente consumidos, comparando as concentrações 
de sódio, carboidrato, lipídio e fibras. Espera-se demonstrar através das 
imagens e avaliações das composições nutricionais, produtos com valores 
expressivos desses componentes e substituições saudáveis de alimentos 
saborosos que ofereçam vitaminas, minerais e fibras e que propiciem a 
sensação de saciedade. Portanto o impacto produzido pelas imagens poderá 
influenciar de maneira mais eficiente a promoção de uma alimentação 
saudável. 

Palavras chave: Alimentos Ultraprocessados, Fotografia, Hábitos Alimentares. 

ASPECTOS DO TRATAMENTO DA ARTROSE 

Autores: 

Isabela Ramos da Silva 
isabelaramos2016@outlook.com 

Luis Gustavo Rodrigues do Canto 
luisgustavoorc65@gmail.com 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

A artrose é uma doença degenerativa e progressiva que acomete as 
articulações sendo a principal causa de incapacidade funcional em idosos. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial com 
mais de 65 anos sofre de artrose. Diante disso, o objetivo do estudo é 
investigar os meios de prevenção e tratamento da artrose.Foi realizada uma 
revisão bibliográfica relacionando o tema artrose, prevenção e tratamento.Para 
a prevenção é essencial evitar o excesso de peso, manter uma boa postura 
corporal, evitar a realização de movimentos repetitivos e a realização de 
trabalhos com sobrecarga. O tratamento baseia-se em fisioterapia aliada a 
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pratica de exercícios físicos, além disso,é necessário o uso de medicações 
para controle e redução das dores e outros sintomas associados. Após o 
estudo poderão ser realizadas intervenções buscando a prevenção da artrose 
proporcionando melhor qualidade de vida para esses idosos, evitando assim 
dependências futuras. 

Palavras chave: Artrose, Qualidade de Vida, Incapacidade Funcional. 

 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE SUICIDA  

Autores: 

Elaine Aparecida da Costa Vieira 
elaineaparecidadacostavieira@gmail.com 

Gabriela Aparecida Pereira 
gabrielaaparecida100@yahoo.com.br 

Paula Mariana Batista 
sarahmariana5@yahoo.com.br 

Nilce de Fátima Pereira De Oliveira 
nilcefp@yahoo.com.br 

A enfermagem, conhecida como arte do cuidar, prioriza a defesa da saúde, 
considerando o adoecimento como algo involuntário. Nos últimos 45 anos, as 
taxas de suicídios aumentaram 60% em todo o mundo, sendo necessária a 
preocupação em prestar uma assistência eficaz e humanizada aos pacientes e 
diminuir esse alarmante quadro. O objetivo desta pesquisa é mostrar a 
importância do cuidado de enfermagem ao paciente suicida. A metodologia 
utilizada foi uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos nas plataformas 
da SciELO e periódicos da CAPES com delineamento descritivo e abordagem 
qualitativa e longitudinal. Espera-se através dessa pesquisa mostrar como uma 
assistência da enfermagem de qualidade pode contribuir na reabilitação e 
estabilidade dos pacientes, promovendo uma conduta baseada no acolhimento 
humanizado, oferecendo aos indivíduos doentes maiores chances de 
recuperação e melhor qualidade de vida. 

Palavras chave: Suicídio, Saúde mental, Cuidado de enfermagem, 
Acolhimento humanizado. 

 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE DOENÇA 

DE CROHN (DC) 

Autores: 
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Delaide Costa de Oliveira 
delaidecosta2@hotmail.com 

Joice Godinho Rocha 
joiegodinho1@gmail.com 

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

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

A Doença de Crohn (DC) é um processo inflamatório crônico que acomete o 
trato gastrintestinal de forma uni ou multifocal e que pode se manifestar em 
qualquer idade dos indivíduos. O portador fica impossibilitado de ter uma vida 
sócio-econômica-cultural ativa e tende a se isolar. É considerada uma Doença 
Inflamatória Intestinal (DII), sendo sua etiologia desconhecida, o que dificulta a 
oferta de informações a respeito. Este trabalho justifica-se pela importância de 
abordar a doença e tem como objetivo fornecer esclarecimentos e cuidados 
aos portadores. Foi realizada busca exploratória em sites de pesquisa 
científica, onde verificou-se que a DC prejudica muito a qualidade de vida do 
portador em todos os aspectos. Conclui-se que o tratamento da DC baseia-se 
na indução e manutenção da remissão, sendo o enfermeiro um grande aliado 
do paciente e seus familiares para garantir tratamento e cuidados adequados. 

Palavras chave: Doença de Crohn , Assistência de Enfermagem , Qualidade 
de Vida. 

 

ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO EM PACIENTES 

PORTADORES DE DIABETES MELLITUS NA MELHORIA DA 

QUALIDADE VIDA  

Autores: 

Aline Fernandes Silva 
aline.fernandes0198@gmail.com 

Samanta Campos Silva Lima 
samantinhalafa@gmail.com 

Thaynara Rodrigues Ribeiro Lelis 
thaaynaraaraa.lellis@hotmail.com 

Sonia Terezinha de Albuquerque Nascimento 
sotalbuquerque@gmail.com 
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O Diabetes Mellitus (DM) tornou-se uma epidemia segundo a OMS. O objetivo 
deste estudo é avaliar a importância do enfermeiro em monitorar os fatores de 
risco, evitando consequências graves e analisando as demais condições que 
os afetam. Refere-se de uma revisão da literatura entre 2006 a 2014, com 
abordagem qualitativa nas bases de dados SCIELO, LILACS, MEDLINE. 
Predominaram-se pacientes adultos e idosos com idade de 50 a 69 anos, 
estima-se um aumento de 60% da prevalência na população adulta acima de 
30 anos para 2025. A assistência do enfermeiro tem em vista os fatores e 
aspectos associados ao diabetes como sedentarismo, autocuidado, plano 
alimentar, obesidade, envelhecimento e adesão ao tratamento medicamentoso. 
Conclui-se e que os enfermeiros têm competência interpessoal, conhecimento 
e capacidade para interagir com o paciente, exercendo papel determinante na 
prevenção e recuperação do tratamento, proporcionando assistência de 
qualidade aos diabéticos e desenvolvendo o autocuidado. 

Palavras chave: Assistência do enfermeiro, diabetes mellitus, qualidade de 
vida, autocuidado. 

 

ASSOCIAÇÃO DE DEPRESSÃO EM JOVENS COM DIABETES 

TIPO 1 

Autores: 

Gersicleia Silva Palmeiras 
gersicleiapalmeiras@hotmail.com 

Tanyra Cristina Fernandes 
tanyrafernandes@yahoo.com 

Thaína Aparecida Rafael 
thaina-rafael@bol.com.br 

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

A Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) ocorre quando há pouca ou nenhuma insulina 
no sangue, o que resulta em uma hiperglicemia, exigindo alterações no 
cotidiano dos jovens, que convivem com uma doença que é responsável por 
complicações clínicas, físicas e psicossociais, que podem levar a depressão, 
associada ao aumento da hemoglobina glicada e ao mau controle glicêmico. O 
objetivo é demonstrar a associação de depressão em jovens com DM1. Foi 
realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados Scielo, Medline e 
LILACS, publicados entre os anos de 2010 a 2017, na língua portuguesa. 
Estudos indicam que a prevalência de depressão no DM1 em jovens, varia de 0 
a 60,5%, e que problemas neurocognitivos, podem estar relacionados com o 
controle glicêmico. Diante da relação expressa, entre o emocional e o diabetes 
observa-se que o tratamento da depressão está ligado ao controle dos níveis 
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glicêmicos que melhoram os aspectos emocionais, minimizando sofrimentos 
psíquicos. 

Palavras chave: Diabetes Mellitus, Depressão, Jovens. 

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE DEPRESSÃO E INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO 

Autores: 

Flávia Caroline de Morais 
flaviamorais42@gmail.com 

Ingred Aparecida de Faria 
ingred.ap@hotmail.com 

Lorena Cristina Lana Pinto 
lorenafasar@gmail.com 

A depressão nos últimos anos é considerada uma das doenças com alta 
incidência e é vista como "o mal do século". Por outro lado o Infarto Agudo do 
miocárdio (IAM) também tem elevado incidência na população. O objetivo do 
trabalho é verificar os fatores que levam pacientes com IAM a terem 
depressão, tendo em vista que uma enfermidade pode levar a outra e quando 
associadas aumentam o risco de mortalidade. Os dados serão coletados por 
meio de pesquisa exploratória em artigos científicos. Pacientes cardiopatas e 
que já passaram por um IAM possuem maior probabilidade de desenvolverem 
sintomas depressivos, pois acreditam que perderam o controle da vida o que 
leva a fragilidade e dificuldade em aceitar o tratamento. O medo da morte e o 
receio da perda de controle da vida é como uma ameaça para os pacientes que 
se tratam de um IAM fazendo com que desenvolvam sintomas de ansiedade, 
tristeza, angústia e falta de ânimo. 

Palavras chave: Depressão, infarto do agudo do miocárdio, ansiedade, 
cardiopata. 

 

ATIVIDADE FÍSICA EM ACADEMIAS: FATORES 

MOTIVACIONAIS. 

Autores: 

Douglas Rodrigues Pereira 
Douglasrodriguespereira@yahoo.com.br 
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Jheniffer Iane Santos Melo 
jheniffer.iane@yahoo.com 

Patrícia de Paula Santiago Barbosa 
paty.psb@outlook.com 

Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

A busca pela prática da atividade física está cada vez maior e as academias 
tem sido um dos locais mais procurados. O exercício pode trazer benefícios 
para o bem estar e saúde das pessoas, entretanto elas devem se sentir a 
vontade ao frequentarem o local da prática. O objetivo do estudo foi evidenciar 
os fatores que motivam as pessoas a praticarem atividade em academias. Foi 
realizada uma revisão bibliográfica em artigos na base de dados da CAPES. 
Constata-se que as pessoas que buscam atividade em academias estão à 
procura de estética, saúde e qualidade de vida e os resultados foram positivos 
com relação aos que se sentiram motivados na academia em que praticam 
atividade física. Acredita-se que para uma academia ser bem sucedida, é 
preciso que os profissionais estejam preparados para atenderem as 
necessidades dos alunos e oferecerem as melhores condições de forma que 
influenciem, incentivem e motivem sua permanência e a fidelidade. 

Palavras chave: atividade física, academia, Fatores motivacionais. 

 

BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA PARA GESTANTES  

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 

São inúmeros os benefícios da prática de atividade física no ciclo vital, sem 
consenso quanto à gestação. Este estudo ressalta efeitos da prática da 
atividade física durante a gestação. Seu objetivo foi analisar a relação da 
atividade física com a boa saúde em mulheres durante a gestação. Para isso, 
foi realizado um levantamento bibliográfico em livros e artigos científicos 
relacionados ao tema. Como resultados, observou-se que, praticar a atividade 
física durante a gestação previne diabete gestacional, pré-eclâmpsia e ganho 
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de peso excessivo, além de promover benefícios para a gestante, como a 
diminuição de dores, melhora da respiração e da pressão arterial e 
fortalecimento da musculatura. No entanto, para que estes benefícios sejam 
mais eficientes, a prática da atividade física deve-se iniciar com antecedência. 
Concluiu-se que a prática de atividades físicas nesta fase é fundamental para a 
qualidade de vida durante a gestação, afim de evitar possíveis complicações 
durante a gravidez. 

Palavras chave: Atividade Física, Saúde, Gestantes  

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA HEMOTERAPIA 

Autores: 

Ana Karolina Fernandes Silva 
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Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

A hemoterapia é uma atividade de alto risco epidemiológico e importante 
estratégia dentro da saúde para a realização de tratamentos clínicos, 
quimioterapia, transplantes e diversas cirurgias. Este estudo justifica-se pela 
necessidade de uma maior interação da enfermagem dentro da terapia 
transfusional, sendo esta de vital importância para que o processo se dê da 
melhor forma possível, e teve como objetivo identificar e analisar quais as 
ações dos profissionais de enfermagem dentro do processo hemoterápico. Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica de aspecto descritivo, realizada em 
buscas científicas sobre o tema. Os resultados apontam para importantes 
etapas nas quais é, da enfermagem, a atuação onde se contribui para a 
identificação e intervenção precoce de reações transfusionais. Verificando 
então uma real necessidade de conhecimentos científicos e práticos 
adequados sobre o tema. 

Palavras chave: enfermagem, hemoterapia, processo do cuidado. 

 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA HIPERTENSÃO PULMONAR 

PERSISTENTE NEONATAL 

Autores: 

Daniela Silva de Carvalho Caetano 
danisc005@gmail.com 
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Duiane Mellina Lima 
duianelima@gmail.com 

Alessandra Ferreira de Souza 
alessandra-leonel@hotmail.com 

A hipertensão pulmonar persistente neonatal, é uma síndrome de etiologia 
múltipla, caracterizada pela resistência vascular pulmonar aumentada, 
ocasionando elevação da pressão na artéria pulmonar e patência do forame 
oval e canal arterial, com consequente hipoxemia. Ocorre em cerca de 0,1% e 
0,2% em todos os nascidos vivos. O objetivo desse estudo é determinar as 
possíveis causas da hipertensão pulmonar persistente neonatal, assim como 
sua fisiopatologia e caracterizar a atuação do enfermeiro na melhoria desse 
quadro. Foi realizado uma pesquisa exploratória em redes científicas como 
SciELO e LILACS e fontes bibliográficas para a elaboração do trabalho. É 
necessário que haja um monitoramento rigoroso por parte da enfermagem 
assim como um conhecimento amplo e atualizado e um olhar holístico, para 
prestar cuidados de maneira sensata e eficaz, fazendo assim uma assistência 
digna e completa. 

Palavras chave: Hipertensão Pulmonar, Neonatal, Enfermagem, Cuidado. 

 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAÚDE NA 

ESCOLA (PSE) 

Autores: 
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O Programa de Saúde na Escola (PSE) tem em sua aplicabilidade processos 
de educação em saúde no âmbito escolar, visando melhorar e qualificar a 
saúde das crianças/adolescentes inseridos na escola. Justifica-se a 
necessidade do estudo, por se tratar de um programa altamente importante 
onde previne/promove saúde a sua população de abrangência. O objetivo 
desse estudo é descrever a finalidade do PSE, destacando a importância dos 
processos de educação em saúde com ações propostas pelo profissional 
Enfermeiro. Refere-se a uma pesquisa bibliográfica, de cunho descritivo e 
exploratório, com buscas cientificas sobre o tema. Através dos estudos 
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verificou-se que o Ministério da Educação (MEC) e o Sistema Único de Saúde 
(SUS) trabalham em consonância para efetividade do programa, ainda no que 
tange disponibilização de verba e sugestão de possíveis temas para realizar os 
processos de educação em saúde. 

Palavras chave: Programa de Saúde na Escola, Educação em saúde, 
Enfermeiro. 

 

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO 

DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES TETRAPLÉGICOS  

Autores: 
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vanderleiaoliveira.oliveira@gmail.com 

Maria Henriqueta Rocha 
mariahenriquetarsp@yahoo.com.br 

A tetraplegia, resultante do trauma raquimedular, consiste em um estado de 
paralisia que afeta os quatro membros do corpo, muitas vezes em decorrência 
de acidentes automobilísticos e violência urbana. Por trata-se de uma patologia 
de alto impacto socioeconômico no nosso país, a necessidade de compreender 
o mecanismo de ocorrência de lesões por pressão em pacientes tetraplégicos e 
formas de prevenção justificam este estudo. Objetiva-se descrever a atuação 
do enfermeiro na prevenção das lesões por pressão em pacientes tetraplégicos 
por sequela de trauma medular. Trata-se de uma revisão integrativa, baseada 
em artigos científicos publicados em idioma português, entre 2012 e 2017, 
indexados às bases de dados da LILACS, SciELO, BDENF e Periódicos 
CAPES. Uma vez que, a imobilidade física favorece o processo de lesão por 
pressão em pacientes tetraplégicos, espera-se que os resultados obtidos 
possam fornecer subsídios a intervenção do enfermeiro, frente à prevenção 
desse evento adverso. 

Palavras chave: Traumatismo da coluna vertebral, Lesão por pressão, 
Enfermeiros, Prevenção. 

 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE CRIANÇAS MENORES DE 

5 ANOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Autor: 
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Larissa da Cunha Santos 
larissa_cunha@rocketmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A antropometria é reconhecida como um dos métodos para classificação do 
estado nutricional, pois retrata as características físicas e composição corporal 
dos indivíduos. Dada as elevadas prevalências de excesso de peso infantil, 
justifica-se o presente estudo, que objetiva realizar avaliação antropométrica 
em crianças de ambos os sexos, menores de 5 anos, em escolas municipais de 
educação infantil de Conselheiro Lafaiete/MG. As crianças serão pesadas e 
medidas, classificando o estado nutricional de acordo com os índices 
antropométricos: Peso/Idade; Índice de Massa Corporal/Idade; Estatura/Idade e 
Peso/Estatura. Espera-se encontrar prevalência elevada de crianças com 
sobrepeso e obesidade, visto que o Brasil passa atualmente por transição 
nutricional, diminuindo o estágio de desnutrição. Considera-se que os 
escolares são vistos como grupo de risco para o excesso de peso, mas 
também grupo-alvo para estratégias de prevenção e controle do estado 
nutricional. 

Palavras chave: Antropometria, Crianças, Escolares. 

 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DAS CONDIÇÕES SOCIAIS 

DE CRIANÇAS EM CRECHES MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE, MG 

Autor: 

Kênia Bittencourt Baêta 
kenia_baeta@yahoo.com.br 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A obesidade é uma doença crônica multifatorial, caracterizada pelo excesso de 
gordura corporal. O aumento de crianças com sobrepeso e obesidade, vem 
despertando o interesse em estudar cada vez mais essa população com a 
finalidade de prevenir os fatores etiológicos, justificando o estudo. Objetiva-se 
realizar avaliação antropométrica e das condições socioeconômicas de 
crianças de 2 a 4 anos, em creches municipais de Conselheiro Lafaiete, MG. 
Trata-se de um estudo transversal aprovado pelo comitê de ética. Será 
aplicado questionário socioeconômico e aferidos o peso e altura das crianças, 
classificados pelos índices antropométricos Peso/Altura, Peso/Idade, 
Altura/Idade, e Índice de Massa Corporal/Idade em escore-Z segundo a 
Organização Mundial da Saúde. Espera-se encontrar elevada prevalência de 
excesso de peso em crianças que possuem condições socioeconômicas 
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melhores. Conhecer o estado nutricional das crianças ajuda no 
desenvolvimento de políticas públicas. 

Palavras chave: Crianças, Escolas, Obesidade Infantil. 

 

AVALIAÇÃO DA (IN)SEGURANÇA ALIMENTAR EM FAMÍLIAS 

COM CRIANÇAS MATRICULADAS EM CRECHES PÚBLICAS DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 

Autor: 

Carina Aparecida Vieira 
carinavieira137@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

Devido às baixas condições socioeconômicas muitas famílias brasileiras vivem 
em situações de insegurança alimentar, o que pode refletir negativamente no 
estado nutricional das crianças, justificando o estudo. Objetivou-se avaliar a 
(in)segurança alimentar em famílias com crianças, de 2 a 4 anos, matriculadas 
em creches públicas de Conselheiro Lafaiete, MG. Trata-se de estudo 
transversal aprovado pelo Comitê de Ética. Será aplicado aos pais e 
responsáveis a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, classificando as 
famílias em insegurança alimentar leve, moderada ou grave. Espera-se que a 
maioria das famílias apresente insegurança alimentar leve e que também seja 
verificado famílias em situação de insegurança alimentar moderada e grave. 
Para alcançar a segurança alimentar, é necessário que o governo priorize as 
famílias que necessitam, por meio de estratégias e programas, de modo a não 
prejudicar o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. 

Palavras chave: segurança alimentar, famílias, crianças. 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E SUA RELAÇÃO 

COM A QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE 

Autores: 

Alessandra Gonçalves Lana 
alessandralanna6431@yahoo.com.br 

Bianca Iara Campos Coelho 
biancaiara04@hotmail.com 
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Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

A funcionalidade é a capacidade de um indivíduo realizar atividades da vida 
diária de forma independente e eficaz, a avaliação da capacidade funcional em 
idosos ajuda a detectar riscos de dependências futuras. Diante do crescente 
aumento do número de idosos torna-se necessário investigar a capacidade 
funcional desses indivíduos. Diante disso, o objetivo do estudo é avaliar a 
capacidade funcional e relacionar a qualidade de vida de idosos. Será realizado 
um estudo transversal com idosos cadastrados em Programas de Saúde da 
Família na cidade de Conselheiro Lafaiete, onde os mesmos serão submetidos 
ao teste de Caminhada de 6 minutos e além disso, será aplicado o questionário 
de Qualidade de Vida SF-36. Espera-se que idosos que apresentarem redução 
da capacidade funcional tenham escores inferiores no SF-36. Após o estudo 
poderão ser realizadas intervenções buscando a melhoria da qualidade de vida 
e capacidade funcional, evitando assim dependências futuras. 

Palavras chave: Capacidade funcional, Teste funcional, Questionário de 
qualidade de vida. 

 

AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE STREPTOCOCCUS 

PYOGENES EM ALUNOS ASSINTOMÁTICOS DE UMA ESCOLA 

PÚBLICA EM CONSELHEIRO LAFAIETE-MG 

Autor: 

Rhaiane Xavier Gonçalves 
rhaiane.xavier@hotmail.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

As bactérias Streptococcus pyogenes habitam de forma assintomática a 
orofaringe sendo um dos causadores das faringotonsilites em crianças, é 
transmitido por saliva e contato e se propaga em ambientes fechados como 
escolas. A detecção é importante para ensinar hábitos que reduzam a 
transmissibilidade, diminuindo o número de doentes. O objetivo do presente 
trabalho é investigar a incidência de Streptococcus pyogenes assintomáticos 
em alunos do Ensino Fundamental I de uma escola pública de Conselheiro 
Lafaiete. Serão realizadas coletas de secreção de orofaringe que serão 
semeadas em placas contendo ágar sangue de carneiro 5%. As placas que 
apresentarem ß-hemólise serão inoculadas novamente e submetidas ao teste 
confirmatório de sensibilidade à bacitracina. Espera-se fazer o levantamento 
dos portadores assintomáticos, traçando o perfil do grupo. Assim, será 
montado material direcionado aos voluntários sobre medidas de tratamento e 
prevenção, para evitar futuras contaminações. 
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Palavras chave: Streptococcus, S.pyogenes, Assintomático, Faringotonsilites. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE 

MEDICAMENTOS CONTENDO DIPIRONA SÓDICA 

Autor: 

Dayane Maria Amaro 
dayaneamaro2012@hotmail.com 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

Os medicamentos apresentam papel relevante no processo de redução da 
mortalidade e morbidade no Brasil e no mundo, fato que faz com que a 
qualidade dos mesmos seja avaliada a fim de garantir a eficácia e segurança 
para o paciente. O trabalho justifica-se por a dipirona ser um medicamento 
amplamente utilizado como analgésico e antitérmico, isento de prescrição, o 
que aumenta seu consumo entre a população. O objetivo deste trabalho é 
avaliar a qualidade de medicamentos contendo dipirona sódica. Para tanto, 
será realizada uma pesquisa de porte descritivo exploratório e caráter 
qualitativo, sobre os medicamentos contendo dipirona sódica 500 mg/ml, 
genérico, similar, referência e bioequivalente. Assim, as amostras selecionadas 
passarão por análises físico-químicas de pH, teor de sal e éster da molécula 
terapêutica ativa, densidade, bem como características organolépticas, 
avaliando, por conseguinte, as embalagens e aspectos da qualidade 
microbiológica. 

Palavras chave: Qualidade, Análises Físico-Químicas, Dipirona Sódica. 

 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO 

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, MG 

Autor: 

Roseli Maria Moreira 
roselymariamoreira@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A higiene na produção de alimentos é um fator significativo na prevenção de 
doenças de origem alimentar. O cuidado com alimentação de escolares se faz 
necessário, pois as crianças são mais susceptíveis a doenças causadas pela 
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contaminação alimentar, justificando o estudo. O objetivo deste trabalho será 
avaliar as condições higiênico-sanitárias em cantinas escolares de Conselheiro 
Lafaiete, MG. Será aplicado em todas as escolas da educação infantil um 
check list proposto pelo CECANE/FNDE - Ferramentas para as Boas Práticas 
na Alimentação Escolar, versão 1.0, 2012, sendo classificadas em situação de 
risco sanitário alto e muito alto as cantinas com percentual de adequação de 
até 50%. Espera-se que sejam encontrados resultados insatisfatórios, 
especialmente quanto às instalações das cantinas e manipuladores de 
alimentos. Para que os padrões de higiene sejam alcançados se faz necessário 
o acompanhamento da cantina escolar, visando encontrar os fatores de risco à 
contaminação alimentar. 

Palavras chave: Doenças transmitidas por alimentos, Escola, Higiene dos 
Alimentos. 

 

AVALIAÇÃO DAS LANCHEIRAS DE CRIANÇAS 

MATRICULADAS EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE, MG 

Autor: 

Elizabeth Terezinha da Cunha 
elizabethcunha1996@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

O escolar necessita de cuidados quanto a sua alimentação, pois nessa fase ele 
se encontra em desenvolvimento, e também começa a conhecer novos hábitos 
alimentares, influenciado pelo pais, quanto pelo convívio com os outras 
pessoas e pela mídia. Considerando o elevado consumo de alimentos 
industrializados nessa fase, justifica o estudo, que tem como objetivo avaliar as 
lancheiras de escolares de uma escola municipal de Conselheiro Lafaiete, MG. 
Trata-se de um estudo transversal que irá avaliar qualitativamente os alimentos 
presentes nas lancheiras das crianças cujos pais autorizarem participar. 
Espera-se encontrar elevada presença de alimentos industrializados, ricos em 
açucares simples e baixa presença de frutas, verduras e legumes nas 
lancheiras escolares. Estudos desse tipo são importantes para sabermos o que 
os escolares estão consumindo com mais frequência e pautar estratégias de 
educação alimentar e nutricional no âmbito escolar, prevenindo possíveis 
problemas de saúde no futuro. 

Palavras chave: Alimentação infantil, hábitos alimentares, escolares. 
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AVALIAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR SALMONELLAS EM 

FILÉS DE FRANGO COMERCIALIZADOS EM CONGONHAS, 

MINAS GERAIS, BRASIL 

Autor: 

Angélica Fernandes Almeida Gomes 
angellfernandes@yahoo.com.br 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
 fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

A Salmonella é considerada um dos agentes predominantes em surtos de 
toxinfecção no mundo, sendo as aves um importante reservatório de 
disseminação da bactéria. Este trabalho justifica-se pela importância de se 
avaliar a qualidade microbiológica de filés de frango resfriados e congelados, 
com o objetivo de verificar a existência de Salmonella sp, Coliformes totais e 
fecais. Serão coletados 4 amostras do produto avícola, os quais serão 
adquiridos em sua própria embalagem comercial para análise microbiológica. 
Anteriormente a esta análise, serão aplicados processos de descongelamento, 
pesagem e fracionamento. Espera-se determinar se os produtos estão aptos ao 
consumo, não comprometendo a saúde dos comensais. Portanto, cuidados 
com a manipulação, congelamento, armazenamento e cocção são importantes, 
visto que práticas inadequadas podem levar a surtos de salmonelose. 

Palavras chave: Doenças transmitidas por alimentos, bactérias, segurança 
alimentar, programas de controle. 

 

AVALIAÇÃO DIETÉTICA EM CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS 

MATRICULADOS EM CRECHES DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 

MG 

Autor: 

Camila Assis Medeiros Barbosa 
camilaamb02@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A infância é caracterizada por grandes transformações físicas e psicológicas. 
Identificar hábitos alimentares inadequados pode contribuir para o crescimento 
satisfatório, justificando o estudo. O objetivo é avaliar o consumo alimentar de 
crianças de ambos os sexos, de 2 a 4 anos, matriculadas em creches 
municipais de Conselheiro Lafaiete, MG. Trata-se de estudo transversal 
aprovado pelo Comitê de Ética. Será aplicado aos pais/responsáveis um 
questionário de frequência alimentar, verificando-se o consumo das crianças 
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participantes de acordo com o guia de alimentação. Espera-se encontrar 
elevada prevalência de crianças que consomem alimentos industrializados 
frequentemente, devido a sua facilidade e praticidade, e baixo consumo de 
alimentos in natura. Avaliar a ingestão alimentar de uma criança é essencial 
para promover hábitos alimentares saudáveis desde a infância. 

Palavras chave: Consumo alimentar, Infância, Pré-Escolares. 

 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE NUTRIÇÃO 

ESPORTIVA, USO E INDICAÇÃO DE SUPLEMENTOS POR 

EDUCADORES FÍSICOS EM UMA ACADEMIA DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE. 

Autores: 

Eduardo Henrique da Silva 
eduardohenriquesilva@yahoo.com.br 

Hugo Simões Bittencourt 
huggoosimoes@yahoo.com.br 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A Nutrição Esportiva é a área que aplica a base de conhecimentos em nutrição, 
fisiologia e bioquímica na atividade física. Este estudo teve como objetivo 
avaliar o conhecimento sobre nutrição esportiva dos profissionais de educação 
física de uma academia em Conselheiro Lafaiete. Foi aplicado um questionário 
na academia Ferraz Training onde foi possível analisar o quão envolvidos estão 
os educadores físicos com a nutrição. Participaram da pesquisa 14 
profissionais, onde foram avaliados em relação à idade, gênero, grau de 
escolaridade, classificação de afirmativas do campo nutricional como 
verdadeiras (V) ou falsas (F), o uso de suplementos, a prescrição e análise do 
profissional mais habilitado para essa função. Os resultados demonstram que 
há uma necessidade de comunicação e integração entre as áreas de educação 
física e nutrição pois o conhecimento demonstrado é básico. Dessa forma uma 
equipe multidisciplinar será eficaz para que o aluno seja beneficiado e seus 
resultados otimizados. 

Palavras chave: Conhecimento, Educador Físico, Suplemento Alimentar. 
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR EM ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CONSELHEIRO 

LAFAIETE, MG 

Autor: 

Taís Aparecida de Miranda 
tatahmiranda@yahoo.com.br 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

Os hábitos alimentares na infância são definidos pelas preferências 
alimentares, que em geral são inadequadas no ponto de vista nutricional, 
podendo-se conduzir a um maior risco de se tornar um adulto com Doenças 
Crônicas não Transmissíveis. A importância de hábitos alimentares saudáveis 
é moldada na infância, justificando a realização do estudo. O objetivo do 
trabalho é avaliar o consumo alimentar de crianças de 4 a 6 anos em escolas 
municipais de educação infantil de Conselheiro Lafaiete, MG. Trata-se de um 
estudo transversal. O hábito alimentar será analisado qualitativamente por meio 
da aplicação de um questionário de frequência alimentar. Espera-se encontrar 
elevada frequência no consumo de alimentos industrializados e baixo consumo 
de alimentos in natura, como vegetais. Haverá a necessidade de aplicar 
atividades de educação nutricional que visem melhorar o padrão alimentar das 
crianças. A educação alimentar deve ser um processo interativo entre a família, 
a criança e a escola. 

Palavras chave: Consumo Alimentar, Hábitos Alimentares, Escolares. 

 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ANTIOXIDANTES POR ALUNOS 

DA ÁREA DA SAÚDE DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 

Autor: 

Marlon Christian de Rezende 
marlonrezende848@gmail.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
 fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

A produção de radicais livres ocorre de forma natural, através de diversos 
processos celulares e são controlados pelas defesas antioxidantes presentes 
no metabolismo. Porém, fatores externos podem levar ao aumento da 
produção destes, levando ao que é chamado de estresse oxidativo. Este 
trabalho se justifica pelo aumento de doenças relacionadas a este problema 
que em conjunto a uma alimentação inadequada, desfavorecem o controle e 
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prevenção destas. O objetivo deste trabalho é avaliar o consumo de alimentos 
com características antioxidantes por estudantes de cursos da saúde de uma 
Instituição privada de Conselheiro Lafaiete-MG. Este será feito através da 
aplicação de um questionário onde será avaliado o consumo, os principais 
alimentos e se estes são consumidos de maneira adequada conforme as 
recomendações. Como resultados, espera-se observar se o consumo destes 
condiz com o necessário para que haja benefícios e se existe preocupação 
quanto as doenças provocadas pelo estresse oxidativo. 

Palavras chave: Alimentos Funcionais, Antioxidantes, Radicais Livres, 
Estresse Oxidativo. 

 

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS 

MENORES DE 2 ANOS EM CRECHES DO MUNICÍPIO DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE, MG 

Autor: 

Maria Vitória de Oliveira Ferreira 
maariaoliveira15@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A avaliação do estado nutricional é uma etapa fundamental no estudo de 
crianças, pois verificamos se o crescimento está se afastando do padrão 
esperado por alguma doença e/ou condições socioeconômicas desfavoráveis, 
justificando o estudo. Assim, este trabalho tem por objetivo avaliar 
antropometricamente o estado nutricional de crianças menores de 2 anos em 
creches públicas de Conselheiro Lafaiete, MG. Trata-se de estudo transversal. 
Serão aferidos dados antropométricos de peso e altura das crianças. O estado 
nutricional será classificado a partir dos indicadores antropométricos 
peso/idade, peso/estatura, IMC/idade, estatura/idade, por sexo e em escore-z. 
Espera- se encontrar maior prevalência de adequação do estado nutricional. 
No entanto prevalências elevadas de excesso de peso também podem ser 
observadas. A escola é um espaço ideal para avaliar o estado nutricional das 
crianças e adotar estratégias de orientação nutricional. 

Palavras chave: Crianças, Escola, Estado Nutricional. 

 

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PRÉ-ESCOLARES 

EM CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE, MG 

Autor: 
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Elza Caroline Dias Andrade 
diasandradec@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

O estado nutricional e a alimentação saudável são fatores de relevância na 
infância, visto que a obesidade nesta fase vem aumentando, justificando o 
estudo. O objetivo do presente estudo é avaliar o estado nutricional de pré-
escolares de 5 e 6 anos, de ambos os sexos, por meio da antropometria, em 
centros municipais de educação infantil de Conselheiro Lafaiete, MG. Trata-se 
de um estudo transversal. Será aferido o peso e altura das crianças, sendo 
avaliados os seguintes índices: Peso/Idade, Índice de Massa Corporal/Idade e 
Altura/Idade, através do escore-z segundo a Organização Mundial da Saúde. 
Espera-se que a maioria dos escolares apresentem-se eutróficos e com a 
estatura adequada conforme os índices avaliados, embora prevalências 
consideráveis de desvios nutricionais também possam ser encontradas, 
especialmente o excesso de peso. É importante acompanhar o estado 
nutricional de pré-escolares para implementar ações de educação nutricional 
para reduzir os desvios nutricionais. 

Palavras chave: Estado nutricional, antropometria, obesidade. 

 

AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE PARASITOSES DE CATADORES 

DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Autores: 

Fâmela Ingrid Gomes Vieira 
famingrid@hotmail.com 

Maria Clara Lana Duarte 
m.aria.c.lara@hotmail.com 

Lorena Cristina Lana Pinto 
lorenafasar@gmail.com 

O aumento na geração dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) acarreta 
problemas sociais, ambientais e ainda danos à saúde da população. Os 
profissionais que atuam na coleta do lixo reciclável, durante o manuseio, são 
expostos a riscos de contaminação seja por elementos tóxicos ou organismos 
patogênicos. O objetivo do trabalho é estimar os tipos e a prevalência das 
parasitoses intestinais em catadores de materiais recicláveis. Foi realizada de 
dezembro de 2017 a abril de 2018 uma pesquisa em campo com a participação 
voluntária de 26 catadores pertencentes as três associações do município de 
Conselheiro Lafaiete (CAAE: nº 79937817.7.0000.8122). Cada voluntário 
cedeu uma amostra de fezes para realização do exame parasitológico de 
fezes. Uma das formas de controlar a presença de parasitoses entre os 
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catadores é por meio de ações de educação sanitária e ambiental, realização 
periódica de exames parasitológicos e uso de EPI´s. 

Palavras chave: Parasitoses intestinais, Materiais recicláveis, Resíduos 
sólidos, Catadores. 

 

AVALIAÇÃO DO USO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR 

ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO DE UMA FACULDADE PRIVADA 

DO INTERIOR DE MINAS GERAIS  

Autor: 

Leylla de Sousa Aguiar 
leyllasousa@yahoo.com.br 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A nutrição desempenha papel crucial na prática desportiva. Quando bem 
orientada e adequada, promove o funcionamento das vias metabólicas 
associadas ao exercício físico. O uso de suplementos alimentares está cada 
vez mais comum, seja no alto rendimento ou entre praticantes de atividades 
físicas com os mais variados objetivos, justificando o presente estudo, que tem 
como objetivo avaliar o consumo de suplementos alimentares utilizados pelos 
desportistas, matriculados no curso de Nutrição da Faculdade Santa Rita 
Fasar, MG. A população do estudo será constituída pelos alunos adultos, de 
ambos os sexos e praticantes de atividade física. Será aplicado um 
questionário sociodemográfico e quanto ao uso de suplementos. Espera-se 
através do desenvolvimento deste estudo, que as informações levantadas 
demonstrem o caminho para desenvolvimento de estratégias de Educação 
Nutricional eficazes para sensibilização dos desportistas sobre os prejuízos 
com o uso inadequado da suplementação alimentar. 

Palavras chave: Atividade física, Dieta, Suplementos alimentares. 

 

AVALIAÇÃO PSICOMOTORA DE CRIANÇAS DE 6 E 7 ANOS 

PRATICANTES DE DANÇA 

Autores: 

Karla Ingrid Vieira Lana 
karlavieiralana@hotmail.com 

Yasmim de Aguiar Souza Cruz 
yasmimaguiarsc@gmail.com 
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Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A psicomotricidade caracteriza-se pela maturação que integra o movimento, o 
ritmo, a construção espacial, o reconhecimento dos objetos, das posições e a 
imagem do nosso corpo. A dança é uma aptidão cênica, capaz de desenvolver 
e aprimorar a psicomotricidade. O objetivo deste estudo foi o avaliar a 
psicomotricidade de crianças de 6 e 7 anos de idade praticantes de dança. 
Para isso, foi realizado uma bateria de testes averiguando a motricidade fina, 
global, equilíbrio e esquema corporal em dois momentos, início do ano letivo e 
após o término do primeiro bimestre. Como resultados, observou-se que a 
prática da dança melhorou significativamente o desenvolvimento psicomotor, 
sobressaindo o esquema corporal, organização espacial e a organização 
temporal. Os demais fatores mostraram-se não apresentar correlação com a 
prática da dança. Concluiu-se que a prática da dança contribui diretamente 
para o progresso psicomotor, além da importância em outros fatores, 
principalmente o social e cultural. 

Palavras chave: Psicomotricidade, Dança, Esquema corporal. 

 

BENEFÍCIOS DO BANCO DE SANGUE UMBILICAL 

Autores: 

Ana Eliza Mariano 
anaeliza100@yahoo.com.br 

Heliton Barbosa de Souza 
bheliton@yahoo.com.br 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

O sangue do cordão umbilical é rico em células-tronco, com a capacidade de 
se transformar em qualquer tipo de tecido do corpo humano, incentivando 
assim o surgimento dos bancos de sangue do cordão umbilical, que 
possibilitam a técnica de criopreservação destas células. A importância de 
conhecer o valor terapêutico do sangue umbilical justifica o presente trabalho. 
O objetivo será pesquisar os inúmeros benefícios que as células-tronco 
embrionárias apresentam no tratamento de doenças hematológicas e 
oncológicas. O desenvolvimento será realizado através de levantamento 
bibliográfico, nas bases de dados SCIELO, BVS e LILACS, utilizando trabalhos 
publicados entre 2003 e 2017. Espera-se que os resultados encontrados, 
permitam esclarecer sobre a utilização do sangue do cordão umbilical, como 
alternativa terapêutica viável. É importante ressaltar as limitações dessa 
terapêutica e a necessidade de ampliação das pesquisas nestas áreas. 
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Palavras chave: células-tronco, banco de sangue, cordão umbilical, 
criopreservação. 

 

BENEFÍCIOS DA ACUPUNTURA COMO TRATAMENTO 

ALTERNATIVO CONTRA ANSIEDADE 

Autores: 

Aline Maria Borges 
aline_borges2007@yahoo.com.br 

Ana Carolina Elias 
anacarolinaelias97@gmail.com 

Caroline de Fátima Fonseca 
carolfonseca91@gmail.com 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

A ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela 
antecipação de uma situação desagradável ou perigosa, para a qual há uma 
série de tratamentos alternativos como a acupuntura, que por meio de agulhas 
podem estimular a parte do cérebro que controla as emoções. Pretende-se 
com esse estudo discutir como a acupuntura pode ajudar nos sintomas da 
ansiedade. Será realizado um levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual 
em Saúde, Medline e SciELO, de artigos publicados entre 2010 a 2018, em 
português. A acupuntura age pela via nervosa, sendo que as aplicações de 
agulhas levam à liberação de substâncias como endorfina, que possui atividade 
calmante. Evidências científicas mostram seus benefícios sistêmicos e sua 
incorporação no tratamento da ansiedade pode contribuir para a redução do 
tratamento farmacológico, do uso indiscriminado de medicamentos, evitando 
aos pacientes prejuízos à saúde. Neste contexto, a acupuntura mostra-se como 
uma terapia promissora. 

Palavras chave: Ansiedade, Acupuntura, Sintomas, Tratamento. 

BENEFÍCIOS DA CAMINHADA PARA IDOSOS 

Autores: 

Evellyn Aparecida do Carmo Ferreira 
evellyndocarmo@yahoo.com.br 

Marcos Vinicius Siqueira Medeiros 
siqueiramarcos151@gmail.com 
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Pablo Giuseppi da Silva 
pablofelix9@yahoo.com.br 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A participação do idoso em programas de exercícios físicos regulares influencia 
no processo de envelhecimento, com impactos positivos sobre a qualidade e 
expectativa de vida dos idosos. Esse estudo tem como objetivo apontar os 
benefícios da prática regular da caminhada por idosos. Para isso foi realizado 
uma revisão bibliográfica em artigos da base de dados Scielo relacionado ao 
tema. Como resultado foi possível identificar que a caminhada contribui não só 
com o aumento da resistência e força muscular, mas também no equilíbrio e 
mobilidade articular e muscular, reduzindo os riscos de quedas e lesões 
melhorando a autonomia funcional, além das vantagens relacionadas a saúde 
em geral, destacando as vantagens relacionadas ao convívio social, melhoria 
das funções orgânicas e um efeito benéfico no controle, tratamento e 
prevenção de doenças. Concluiu-se que a cada dia, torna-se mais importante o 
incentivo para que os idosos pratiquem exercícios regulares sob orientação 
adequada. 

Palavras chave: Benefícios, Caminhada, Idosos, Exercícios Físicos. 

 

BIOINFORMÁTICA E DIAGNÓSTICO 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 Bioinformática é uma ciência interdisciplinar que utiliza recursos 
computacionais para analisar, interpretar e processar dados biológicos. Um de 
seus ramos é a biologia sintética, cuja aplicação consiste, por exemplo, na 
utilização de programas computacionais para redesenhar o DNA, inserindo 
artificialmente novas características. Este trabalho justifica-se no fato da 
literatura apresentar softwares utilizados na biologia sintética que não atendem 
completamente o diagnóstico de doenças. Esse trabalho tem como objetivo 
analisar softwares já utilizados, investigando eficiência e aplicabilidade dos 
mesmos no diagnóstico de doenças. A metodologia utilizada será revisão 
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bibliográfica dos principais softwares descritos na literatura bem como de 
patologias associadas. Pretende-se com esse trabalho obter conhecimento 
sobre o funcionamento e aplicabilidade de tais softwares e verificar as reais 
possibilidades da utilização desses softwares como auxílio no diagnóstico de 
doenças. 

Palavras chave: Diagnóstico, Software, Bioinformática, Biologia sintética. 

 

BIOMASSA DE BANANA VERDE: UMA REVISÃO SOBRE SEUS 

BENEFÍCIOS À SAÚDE 

Autores: 

Daniele Aparecida Fidelis de Paula 
daneourobranco@gmail.com.br 

Lilian Maia Moraes 
lilianmaiamoraes@gmail.com 

Stefania Cristina Ramos da Silva 
cristefania2@gmail.com 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

Atualmente, a população busca melhorar a alimentação e a qualidade de vida 
com a inserção de alimentos funcionais na dieta, que além de nutrir, produzem 
efeitos benéficos à saúde. A banana verde possui sais minerais, baixas 
concentrações de açúcar e elevado teor de amido resistente, usado para 
produzir a biomassa e suas propriedades vêm sendo exploradas. Este estudo 
visa contextualizar os benefícios da biomassa da banana verde para saúde 
humana. Será realizada uma revisão de artigos científicos na língua portuguesa 
de 2010 a 2018. Estudos relataram atividades da biomassa da banana verde 
como de promover saciedade, diminuir níveis de colesterol e glicose, regular o 
funcionamento intestinal, acelerar o metabolismo e prevenir contra e doenças 
do cólon. Assim, é possível destacar os benefícios da biomassa de banana 
verde para a manutenção da saúde e prevenção de doenças, mostrando-se 
como um importante alimento funcional que pode ser mais consumido pela 
população. 

Palavras chave: Banana verde, Biomassa, Amido Resistente, alimento 
funcional. 
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CÂNCER DE PELE: MELANOMA E NÃO MELANOMA 

Autor: 

Rosangela Meira Pinheiro Barboza 
rosangelameirab@gmail.com 

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

O câncer de pele é a neoplasia mais frequente no mundo, tem etiologia 
multifatorial, e a falta de proteção solar adequada, com exposição à radiação, 
são os principais fatores de risco. No Brasil, representa 30% de todos os 
tumores, acomete homens e mulheres, destacando dois tipos, o câncer 
Melanoma, considerado o mais grave e o câncer não Melanoma, que mesmo 
causando deformações, pode apresentar cura, justificando assim, este estudo. 
Objetiva-se esclarecer a diferença entre o câncer Melanoma e não Melanoma, 
enfatizando a prevenção e os cuidados para identificar os mesmos. Trata-se de 
uma revisão bibliográfica, de caráter descritivo, cunho qualitativo e exploratório 
sobre esta temática. Espera-se esclarecer os sinais e sintomas, 
caracterizando-os, ressaltando a prevenção e os cuidados após a confirmação 
do diagnóstico. Conclui-se que o câncer de pele de forma geral, pode ter cura 
se ocorrer um tratamento adequado e precoce, sendo a prevenção um 
diferencial importante neste contexto. 

Palavras chave: Câncer de Pele, Melanoma, não Melanoma. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESTABILIDADE E DO PERFIL DE 

ESPALHABILIDADE DE GÉIS HIDROFÍLICOS CONTENDO 

EXTRATOS GLICÓLICOS DE BARBATIMÃO 

(STRYPHNODENDRON BARBATIMAN MART.) E HAMAMELIS 

(HAMAMELIS VIRGINIANA L). 

Autor: 

Priscilla Honholtz Pianco Alves 
priscillaerodrigo.farmacia@gmail.com 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

A área de cosmética sensual desenvolve em sua linha de produtos íntimos, 
géis hidrofílicos contendo extratos de Barbatimão (Stryphnodendron 
barbatiman Mart.) e Hamamelis (Hamamelis virginiana L.) que possuem 
atividade adstringente promovendo momentaneamente a sensação de redução 
do canal vaginal. Este estudo busca avaliar a estabilidade preliminar e o perfil 
de espalhabilidade, para isto, serão formulados géis com os polímeros 
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Natrosol® e Carbopol 940® contendo os extratos. Será analisado os aspectos 
físico-químicos, viscosidade e fluidez na superfície de aplicação, através de 
testes de centrifugação, seguido de estresse térmico (ciclos de alta e baixa 
temperaturas) e teste de espalhabilidade. Os dados obtidos permitirão 
caracterizar possíveis influências do tipo polímero na formulação, quanto 
estabilidade, consistência e o espalhamento dos produtos que devem ser 
reproduzidos de lote para lote, assegurando a qualidade do produto acabado e 
sua aceitabilidade pelo consumidor. 

Palavras chave: Estabilidade, espalhabilidade tópica, géis hidrofílicos. 

 

CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA 

Autor: 

Milena Rezende Marques 
milenarmarques@yahoo.com.br 

Patrícia Gonçalves Prates Barbosa 
patriciaprates1@hotmail.com 

A Circulação extracorpórea (CEC) ou Perfusão é um sistema artificial que visa 
à substituição temporária da função de coração e pulmão; oxigenando e 
mantendo a circulação sanguínea durante um processo cirúrgico. O sistema 
mantém a perfusão, permitindo assim o cirurgião trabalhar em áreas sem fluxo 
de sangue. O perfusionista atua manualmente fazendo possíveis correções 
fisiológicas e manipulando aparelhos. Esse trabalho justifica na importância da 
CEC em procedimentos cirúrgicos onde a parada cardiorrespiratória é 
necessária. Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão da literatura 
para mostrar as aplicabilidades e desafios na área de circulação extracorpórea. 
A metodologia utilizada será uma revisão bibliográfica, com busca de artigos 
científicos em bases de dados e livros. Pretende-se com este trabalho ampliar 
o conhecimento sobre circulação extracorpórea, abordando informações 
importantes sobre esta especialização a comunidade acadêmica. 

Palavras chave: Circulação Extracorpórea, Oxigenação, Especialização. 

 

CLASSIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS MOLHOS NA 

ALIMENTAÇÃO 

Autores: 

Felipe Camargo de Souza 
filipecamargo5050@gmail.com 
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Guilherme Quinto dos Santos 
guilherme.quinto18@hotmail.com 

Jacqueline Fabiana da Silva de Castro 
jacquelinefabiana@hotmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

Os molhos são preparações de consistência líquida ou cremosa, de sabor 
suave ou picante, que acompanham diversas preparações, contribuindo para 
sua cor e sabor, justificando o estudo. Objetivou-se revisar a classificação e 
utilização dos molhos. Foi realizado um levantamento de livros em Técnica 
Dietética e artigos científicos publicados nos últimos dez anos. Os molhos são 
classificados em básicos e derivados. Os molhos básicos dão origem aos 
derivados. As bases de cozinha são: fundos básicos que consiste no caldo que 
se juntará a outro elemento básico de ligação para originar um molho 
consistente; e as bases para molhos ligados, sendo o mais importante o roux 
(combinação de manteiga e farinha em partes iguais, cozidos por tempos 
diferentes). O roux tem 3 classificações: roux branco (molho branco e 
bechamel); roux blond (molho velouté); roux brun (molho francês espagnole). 
Conclui-se que os molhos complementam as preparações fazendo toda a 
diferença nas características organolépticas. 

Palavras chave: Alimentação, Características Organolépticas, Nutrição. 

 

COMPORTAMENTO ÉTICO E PROFISSIONAL COM ÊNFASE NA 

ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO EM AMBIENTE HOSPITALAR. 

Autores: 

Joyce da Silva Marinho 
joycemarinho64@gmail.com 

Marcella Guimarães Vasconcelos Gazeto 
marcellaggazeto@hotmail.com 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

A Ética é o estudo da conduta e do caráter. Atos considerados éticos refletem 
compromisso com padrões além das preferências pessoais. O estudo justifica-
se pela necessidade de ressaltar a importância de aumentar a conexão entre 
profissional e paciente, que reflete tanto no crescimento pessoal como contribui 
agregando mais valor em prol da saúde. Diante disso, o objetivo do estudo é 
analisar o comportamento ético social que deve conter um profissional de 
Biomedicina voltado para o ramo hospitalar, enfatizando sua postura em 
relação aos pacientes e seus diagnósticos, através de revisão de literatura com 
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base em artigos, código de ética e legislação. As relações profissionais 
necessitam de responsabilidade, compromisso com o trabalho e com o outro, 
bem como respeito e afetividade. Conclui-se que a ética se desenvolve na 
formação profissional quanto à atitudes, valores e habilidades, os quais são 
construídos no exercício da prática profissional. 

Palavras chave: Ética, Profissionalismo, Biomédico. 

 

CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DAS CANTINAS DE 

ESCOLAS PÚBLICAS RURAIS DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 

MG. 

Autores: 

Melina Monteiro de Souza Oliveira 
melinamsoliveira@yahoo.com.br 

Tais do Carmo Barbosa 
barbosatais94@yahoo.com.br 

Tânia Dornellas 
tania-dornellas@hotmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

As condições higiênico-sanitárias nas escolas devem seguir normas 
padronizadas para uma boa nutrição. Evitando assim o comprometimento da 
saúde dos escolares, fase em que o sistema imunológico está em adaptação, 
justificando o presente estudo. Objetiva-se avaliar as condições higiênico-
sanitárias de cantinas de escolas públicas situadas na zona rural do município 
de Conselheiro Lafaiete. Para tal será aplicada a lista de verificação proposta 
pelo CECANE/FNDE - Ferramentas para as Boas Práticas na Alimentação 
Escolar, versão 1.0, 2012. As cantinas que obtiverem percentual de adequação 
de até 50% serão classificadas em situação de risco sanitário alto/muito alto. 
Espera-se que sejam encontrados resultados satisfatórios em relação às 
condições higiênico-sanitárias das cantinas em estudo. Evitar as doenças de 
origem alimentar é de suma importância, portanto faz-se necessário atentar às 
boas práticas dos funcionários e do local onde são manipulados e oferecidos 
os alimentos escolares. 

Palavras chave: escola, escolares, segurança alimentar. 
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CONDUTAS PÓS-ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO 

Autor: 

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

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

O acidente com material biológico pode estar relacionado com a falta de 
condição de trabalho e uso de técnicas indevidas. Os profissionais de saúde 
ficam expostos a riscos no ambiente de trabalho, dentre os quais merece 
destaque além do risco biológico, o desconhecimento da conduta pós-
exposição, justificando assim, este estudo. Esta pesquisa tem como objetivo 
descrever as condutas a serem tomadas diante de um acidente com material 
biológico. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, de caráter descritivo, 
utilizando publicações científicas indexadas nos últimos cinco anos. Espera-se 
evidenciar as principais causas dos acidentes biológicos, identificando as 
condutas frente os mesmos. Conclui-se que o conhecimento dos 
procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde, diante o acidente 
biológico se faz necessário na área da saúde devido a exposição no trabalho, 
ressaltando a importância da notificação e seguimento às condutas que devem 
ser adotadas. 

Palavras chave: Risco biológico, Condutas, Acidente. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM FRENTE AO PACIENTE COM 

DOENÇA DE ALZHEIMER 

Autores: 

Ivanilde do Carmo Rosa 
ivanilde-rosa@hotmail.com 

Vanessa Cristina Tavares Diogo 
vanessa.cristina55@hotmail.com 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

A Doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, sendo a causa de 
comprometimento cognitivo e comportamental no envelhecimento. É uma 
doença neurológica crônico-degenerativa, que afeta aspectos de ordem 
pessoal, emocional, e social do paciente. O estudo torna-se relevante, pois os 
cuidados do enfermeiro ao paciente com DA, são fundamentais por tratarem de 
ações planejadas. O objetivo deste estudo é mostrar os cuidados de 
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enfermagem diante a Doença de Alzheimer. Visando não só o cuidado com o 
doente, mas também o apoio à família. É um estudo descritivo-exploratório, 
com abordagem qualitativa. A enfermagem possui um conhecimento limitado 
sobre a DA, pois reconhecem sinais e sintomas. No ambiente domiciliar, é 
importante que a enfermagem prepare o cuidador para execução das 
atividades assistenciais necessárias do cotidiano. Cabe à enfermagem a 
possibilidade de fazer visitas domiciliares e encaminhamentos para outros 
profissionais, além de planejar e avaliar planos de cuidados. 

Palavras chave: Doença de Alzheimer, Processo de Envelhecimento, 
Cuidados de Enfermagem. 

 

DEFICIENTE VISUAL NAS ACADEMIAS 

Autores: 

Igor Metz Moreira 
metz_moreira@hotmail.com 

Josiane Luiza Câmara 
josyluiza32@gmail.com 

Samara Cristina Henriques de Souza 
samarahenriques88@yahoo.com.br 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

O deficiente visual tem necessidades físicas e sociais normais. Nota-se que a 
grande maioria não frequentam academias, não absorvendo os benefícios da 
atividade física para sua saúde física e psicológica. O objetivo deste estudo foi 
analisar os benefícios da pratica de atividades de academia para os deficientes 
visuais. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico em artigos 
científicos. Como resultados, observou-se que poucas pessoas com essa 
deficiência praticam atividades em academias, mesmo sabendo dos benefícios 
proporcionados como: fortalecimento osteomuscular, auxílio nas coordenações 
ligadas as atividades diárias, além de minimizar os preconceitos. O maior 
problema é que eles mesmos se julgam incapazes de realizarem tais 
atividades, e os estabelecimentos não atendem de maneira adequada. 
Concluiu-se que os deficientes precisam ser mais estimulados a realização 
dessa prática e as academias devem se estruturar melhor para atender com 
qualidade. 

Palavras chave: Deficiente, Visual, Academia. 
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DIAGNÓSTICO PRECOCE DA DEPRESSÃO PÓS PARTO 

Autores: 

Ana Lídia Lages Gonçalves de Souza 
lagesanalidia@gmail.com 

Lorraine Stéfane Santana Jorge 
lorraineste12@gmail.com 

Lorrainy Gabrielle Silva de Souza 
lorrainy_gabi@hotmail.com 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

A Depressão Pós-Parto acontece devido às alterações hormonais decorrentes 
do término da gravidez, reconhecida pela manifestação de tristeza e 
desesperança frente à maternidade. Justifica-se a abordagem do assunto o 
fato do diagnóstico precoce e tratamento favorecer o binômio mãe-filho. Ao 
longo dos últimos anos o preconceito em falar do assunto vêm gradativamente 
diminuindo, mas são ainda significativos. Tem-se como objetivo apresentar 
uma revisão atualizada sobre a depressão pós-parto e avaliar a saúde da mãe 
e o desenvolvimento do seu filho, abordando termos, características clínicas, 
diagnósticos, tratamento e prevenção. Foram realizadas pesquisas 
bibliográficas exploratória e descritiva em artigos científicos da SciELO e 
Medline.Os avanços científicos e sua divulgação crescente têm contribuído 
para o esclarecimento a respeito do tema na sociedade atual. Espera-se com o 
estudo elucidar questões sobre a patologia, favorecendo a atuação da equipe 
de enfermagem. 

Palavras chave: Depressão pós parto, Diagnóstico, Tratamento, Prevenção. 

 

ASPECTOS SINTOMÁTICOS DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO 

Autores: 

Emilly Eduarda Dias Frade 
emillydiasfrade@hotmail.com 

Rayane Fatima Souza 
rayanesouza827@gmail.com 

Tatiane Cristina da Silva Ambrósio 
taticristina.ambrosio@gmail.com 

Daniela Rodrigues Fernandes 
rfdaniela@gmail.com 
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A depressão pós - parto, refere-se a um conjunto de sintomas que iniciam 
geralmente entre a quarta e oitava semana após o parto, acometendo mulheres 
de diferentes faixas etárias e níveis socioeconômicos. Constitui-se um 
problema de saúde muitas vezes negligenciado e banalizado pelos 
profissionais de saúde. Objetiva este estudo apontar os principais sinais, 
sintomas, medidas preventivas e diagnóstico da depressão pós - parto. Será 
realizada uma pesquisa bibliográfica descritiva utilizando como fontes de 
consulta bases de dados eletrônicos e a biblioteca da FaSaR. As evidências 
científicas apontam que a depressão puerperal repercute negativamente no 
estabelecimento das primeiras interações com o bebê. Verifica-se que apesar 
da existência de Programa Saúde da Mulher que objetiva a integralidade das 
ações em saúde, há uma tendência ao tratamento e a prevenção à doença 
ainda é pouco priorizada. 

Palavras chave: Depressão Pós-Parto, Sintomas, Prevenção, Saúde da 
Mulher. 

 

RISCOS ASSOCIADOS À DESNUTRIÇÃO HOSPITALAR 

Autores: 

Larissa Lara Moreira da Fonseca 
larissa05fonseca@hotmail.com 

Rosiane Alves Martins 
rosealvesm99@yahoo.com.br 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
 fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

Muitos pacientes submetidos à internação hospitalar estão sujeitos a 
desenvolverem desnutrição devido ao tempo de internação, do grau da 
patologia e principalmente pelo agravamento do estado clínico. Este trabalho 
justifica-se pela importância de conhecer e tratar a desnutrição hospitalar. O 
objetivo do presente estudo é apontar fatores associados ao risco de 
desnutrição em pacientes internados e discutir as formas de tratamento. Será 
realizada uma revisão de literatura utilizando artigos científicos publicados em 
base de dados do SCIELO® e PubMed, entre os anos de 2008 a 2018. Espera-
se identificar as principais causas que contribuem para a prevalência da 
desnutrição hospitalar. Pode-se considerar que a desnutrição hospitalar está 
relacionada a consequências como aumento na frequência de complicações 
clínicas, e pode afetar negativamente a evolução clínica de pacientes 
hospitalizados, podendo prolongar o tempo de permanência na internação. 

Palavras chave: Desnutrição, Hospitalar, Internação, Paciente. 
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DESNUTRIÇÃO HOSPITALAR: PROFILAXIA E DIAGNÓSTICO, 

UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Autor: 

Walmir Wilson Conde Junior 
wjuninhocastro@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A desnutrição hospitalar está diretamente relacionada com o tipo da doença de 
base, se agravando após à internação do paciente. A desnutrição pode 
aumentar a chance de mortalidade, justificando o estudo. Objetivou-se realizar 
uma revisão de literatura sobre a profilaxia e diagnóstico de desnutrição 
hospitalar. Para tanto, foi realizado um levantamento de artigos científicos 
nacionais publicados nos últimos dez anos na base de dados SciELO. Os 
estudos demonstraram que a prevalência de desnutrição moderada a grave, 
identificadas por diferentes métodos de triagem, em hospitais públicos e 
privados do país, variou de 12% até 90%. O diagnóstico precoce da 
desnutrição e a implementação da terapia nutricional pode colaborar 
significativamente com a evolução positiva do quadro clínico em geral. 
Concluiu-se que se torna indispensável a avaliação nutricional do paciente no 
ato da admissão hospitalar, bem como o acompanhamento individual da 
evolução de seu estado nutricional durante a internação. 

Palavras chave: desnutrição, nutrição, terapia nutricional. 

 

TÉCNICAS DE DETECÇÃO DE ADULTERAÇÃO EM LEITE 

Autores: 

Juliana Valadares da Silva Santos 
Julianavaladares06@gmail.com 

Leonardo Monteiro Rodrigues 
leomontrigues1@hotmail.com 

Vanêssa Cristina Ferreira de Araujo 
vanessaaraujo361@gmail.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

O leite é um alimento importante na alimentação humana, devido seu valor 
nutritivo e energético. A qualidade do leite é uma constante preocupação dos 
técnicos e autoridades ligadas à área de saúde. Neste contexto faz-se 
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necessário avaliar a fraude do leite, que prejudica toda a cadeia produtiva. O 
objetivo deste trabalho será determinar a presença de substâncias fraudulentas 
e avaliar as características físico-químicas do leite cru e pasteurizado 
produzido por laticínios da região de Conselheiro Lafaiete. Serão realizadas 
análises para detecção de substâncias reconstituintes, neutralizantes, 
conservantes e das características físico-químicas segundo Instrução 
Normativa 68/2006. É importante que os estabelecimentos de laticínios 
cumpram com sua obrigação de controlar rigorosamente a qualidade da 
matéria-prima. A grande preocupação para a saúde pública quanto às 
adulterações feitas em leite é o risco de toxicidade e a alteração do valor 
nutricional que prejudicam o consumidor. 

Palavras chave: Leite, Adulteração, Fraude, Análises, Físico-Químicas. 

 

DESCRIÇÃO DA FISIOPATOLOGIA DA DIABETES MELLITUS 

Autores: 

Aline Cristina da Silva Raimundo 
aline63_silva@yahoo.com.br 

Edna Carolina da Mota 
amorzinholindo61@gmail.com 

Jefferson Claudio Marques Silva 
jcmarques_1992@hotmail.com 

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

 
A Diabetes Mellitus é uma doença causada por falhas na secreção da insulina. 
Entretanto, mudanças no estilo de vida, são fundamentais no alcance dos 
objetivos do tratamento, como o alívio dos sintomas e a prevenção de 
complicações agudas e crônicas, justificando assim, este estudo. Objetiva-se 
descrever a fisiopatologia da Diabetes Mellitus, classificando e esclarecendo as 
particularidades da mesma, ressaltando as medidas preventivas que a 
norteiam. Refere-se a uma pesquisa de revisão de literatura, de aspecto 
qualitativo, descritivo e exploratório. Espera-se elucidar sobre a doença, 
identificando suas manifestações clínicas, possíveis complicações e 
prevenção, destacando-a com possibilidade de tratamento farmacológico. 
Contudo, a Diabetes Mellitus pode atingir um nível complexo na ausência de 
informações, estilo de vida com sedentarismo, educação alimentar deficiente, 
tratamento tardio, negação ao tratamento medicamentoso e falta de exercício 
físico. 

Palavras chave: Diabetes Mellitus, sintomas, Fisiopatologia. 
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DIABETES NA INFÂNCIA E APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

NUTRICIONAL  

Autores: 

Letícia Rodrigues Almeida 
leticiarodriguesalmeida@hotmail.com 

Lorena Crislaine Costa Cordeiro 
lcccordeiro@outlook.com 

Sofia Kelly Maia Morais 
kellysofia08@gmail.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença crônica degenerativa e, sua 
prevalência em crianças de 5 a 9 anos vem aumentando em decorrência do 
sedentarismo, alimentação inadequada que associados favorecem o 
desencadeamento da obesidade infantil. Esse estudo se justifica para 
orientação dos familiares, sobre a diabetes e como preveni-la. Objetiva-se 
promover medidas eficazes que contribuam para minimizar as complicações e 
promover melhor adesão ao tratamento. Para tal foi realizada uma revisão da 
literatura através da busca de artigos científicos com os descritores, educação 
nutricional e diabetes publicadas nos anos entre 2010 a 2017. Os resultados 
apontam necessidade das atividades de educação e monitoramento nutricional 
tanto para as crianças quanto para os familiares. Conclui-se que, o 
direcionamento de uma alimentação saudável é uma forma de prevenção e 
criação de novos hábitos, uma vez que, ações alimentares podem diminuir 
essa prevalência.   

Palavras chave: Diabetes, Crianças, Prevalência e Nutricional. 

 

DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 

Autores: 

Leidiany Cássia Maia 
leidianycassia@hotmail.com 

Rozângela Luiz Henzelmam 
rozangela_henzelman@outlook.com 
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Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

O Papiloma Vírus Humano(HPV) é um vírus capaz de provocar lesões na pele 
e mucosas, sendo essas infecções frequentes. Existem cerca de 30 a 40 tipos 
de HPV que podem contaminar o trato ano-genital.Os tipos 16 e18 são os que 
mais prevalecem nos casos de câncer cervical invasivo e neoplasias, 
responsáveis por 100% dos casos de câncer do colo do útero. Diante deste 
contexto, justifica-se o estudo já que é a terceira neoplasia mais comum entre 
as mulheres. Este estudo objetivou levar conhecimento sobre a importância da 
adesão ao exame Papanicolau na prevenção do câncer de colo de útero. Foi 
realizado uma revisão de literatura nas bases de dados 
SCIELO,PUBMED,MEDLINE utilizando publicações dos últimos 10 anos com 
os descritores : HPV, Papanicolau, prevenção, câncer de colo de útero. O 
controle do câncer de colo uterino pode ser eficaz através do seu diagnóstico e 
detecção precoce utilizando-se o exame Papanicolau. Além disso, esse exame 
tem como vantagem ser indolor e de baixo custo. 

Palavras chave: HPV, Papanicolau, prevenção, câncer do colo de útero. 

 

DIETAS HOSPITALARES E DESNUTRIÇÃO: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA  

Autores: 

Camila Celeste e Silva 
xxcamilasilva@gmail.com 

Isabela Fernandes da Silva 
isabellafernandes26@icloud.com 

Rhelen Cristina Soares Silva 
rhelen-cristina@hotmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A desnutrição tem se mostrado um importante fator no aumento da 
morbimortalidade na internação hospitalar, atingindo entre 30 a 50% dos 
pacientes de todas as idades, prevalência preocupante, justificando a 
realização do presente estudo. O objetivo foi realizar uma revisão de literatura 
da relação entre as dietas hospitalares inadequadas e o desenvolvimento de 
desnutrição. Foi realizada uma busca de artigos científicos nacionais entre 
2010 a 2018, na base de dados SCIELO. As dietas hospitalares na maioria das 
vezes não são adequadas às necessidades nutricionais dos pacientes 
contribuindo para a desnutrição. A partir dos resultados, observou-se a 
necessidade de reavaliar os processos envolvidos na produção das dietas 
hospitalares e de elaborar estratégias que estimulem a ingestão alimentar do 
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paciente. Por isso, conclui-se que é indispensável à orientação e 
acompanhamento do nutricionista nessa área, para que assim, possa ocorrer 
uma recuperação bem sucedida. 

Palavras chave: Desnutrição, Dietoterapia, Nutrição. 

 

DIETAS RESTRITIVAS E O DESENVOLVIMENTO DE 

TRANSTORNOS ALIMENTARES 

Autores: 

Kemilly Laiz Barrionuevo Marzano 
kemillymarz@hotmail.com 

Thaismara de Almeida 
tayzmara@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

O comportamento alimentar envolve fatores psicológicos, familiares e 
socioculturais. O ato de comer ultrapassa o valor nutritivo e os aspectos 
sensoriais do alimento, possuindo motivações psicológicas relacionadas às 
emoções, justificando o presente estudo, que teve por objetivo realizar uma 
revisão de literatura sobre as dietas restritivas no desenvolvimento de 
transtornos alimentares. Foi realizado um levantamento de artigos científicos 
nacionais publicados nos últimos 10 anos na base de dados SciELO. A 
sociedade determina e impõe um padrão de beleza que, inconscientemente, é 
incorporado. Na busca desse ideal de corpo perfeito os indivíduos adotam 
atitudes extremas para perda de peso, como a realização de dietas restritivas. 
Estudos demonstram que as dietas restritivas são difíceis de serem seguidas a 
médio e longo prazo e podem levar a compulsão alimentar. Conclui-se que as 
dietas restritivas são um perigo à saúde, podendo levar ao desenvolvimento de 
transtornos alimentares. 

Palavras chave: Transtornos alimentares, dietas da moda, perda de peso. 

 

A DISLEXIA E SEUS DESAFIOS PARA A APRENDIZAGEM  

Autores: 

Aline Eduarda de Oliveira  
alineeduarda16@yahoo.com.br 
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Mickaelly Maria Gonçalves Santiago 
Mickaellygoncalves22@gmail.com 

Rogerio Felipe Louzado Duque 
rogeriofive2@yahoo.com.br 

Cândida Clara de Oliveira Pereira da Fonseca 
ccfonseca@uol.com.br 

A vida de um disléxico é norteada por muitas dificuldades na escrita, na fala e 
em cálculos. Este trabalho se justifica pela importância de se buscar meios de 
conscientização sobre a dislexia, objetivando fazer com que a sociedade 
enxergue o outro como extensão de si, percebendo que todos temos um 
obstáculo que, ao ser superado, é um ganho para o pessoal e social de cada 
ser humano. Foi realizado uma pesquisa exploratória em artigos científicos na 
base da Scielo, onde verificou-se os desafios enfrentados por pessoas que 
sofrem de dislexia e também formas de lidar com esta dificuldade de 
aprendizagem. Hoje podemos dizer que, em vista do tema não ser divulgado e 
discutido, é comum observar pessoas que apresentam esse transtorno, muitas 
vezes, viverem de forma reclusa por vergonha e medo, uma vez que a 
sociedade julga-os como fora do padrão e em geral, elas são discriminadas e 
não respeitadas. Os resultados esperados é que as pessoas com dislexia 
possam ser respeitadas e compreendidas. 

Palavras chave: Dislexia, Dificuldade de aprendizagem, Dificuldade de leitura 
e/ou escrita. 

 

ESTUDO DOS FATORES PROVOCADORES DA DOENÇA DE 

CROHN 

Autor: 

Silvana Carolina Bastos 
silvana.bastos@yahoo.com.br 

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

A Doença Crohn é uma complicação inflamatória crônica que afeta o trato 
gastrointestinal, de etiologia ainda desconhecida, não curável por tratamento 
clínico ou cirúrgico. Pode acometer ambos os sexos, com maior incidência dos 
casos na segunda e terceira década de vida, justificando assim este estudo. O 
objetivo da pesquisa é identificar fatores que podem desencadear a doença. 
Refere-se a uma pesquisa de revisão de literatura, de aspecto exploratório e 
descritivo para um maior conhecimento da temática. Estima-se que os estudos 
demonstrem a incidência da doença de Crohn, esclarecendo a interação de 
fatores genéticos, ambientais, do sistema imunitário, de microrganismos e 
epitélio intestinal. Contudo, observa-se que os portadores apresentam cólica 
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abdominal, diarreia, vômitos, febre e perda de peso, sendo seu diagnóstico 
confirmado através de dados clínicos, anamnese seguida de exames físico e 
proctológico completo. 

Palavras chave: Doença de Crohn, Epidemiologia, Etiopatogenia, Sintomas. 

DOENÇA DE WILSON: A RARA PATOLOGIA DO ACÚMULO DE 

COBRE 

Autores: 

Gabriel Antônio Rocha Pechincha 
gabrielpechincha@gmail.com 

Leonan Iago de Castro Rezende e Santos 
leonan_2000@yahoo.com.br 

Thaís Caroline de Oliveira Lima 
thaiscaroline27@hotmail.com 

Ana Cristina Dutra Guerra 
dutraguerra.cristina@gmail.com 

Conhecida como uma doença hereditária autossômica recessiva, a Doença de 
Wilson é marcada pelo acúmulo de cobre nos tecidos. Tal patologia origina-se 
de um distúrbio genético, provocando alterações metabólicas e levando o 
portador a apresentar sintomas neurológicos, psiquiátricos, hematológicos e 
hepáticos. Este trabalho é importante na medida em que possibilita a 
compreensão de sinais e sintomas da DW. Tal estudo objetiva informar sobre a 
doença, assim como seu diagnóstico. Será realizada uma revisão literária de 
artigos científicos e pesquisas bibliográficas. Evidências científicas constatam 
que o diagnóstico pode ser realizado através de testes de DNA, bem como na 
análise dos níveis de cobre no organismo. A partir disso, conclui-se que se 
trata de um impasse significativo, posto que é uma doença muito rara, fazendo-
se necessário divulgação da mesma, a fim de informar as pessoas e trazer 
conhecimento para realização do diagnóstico precoce. 

Palavras chave: Doença de Wilson, Degeneração Hepatolenticular, acúmulo 
de cobre. 

 

RESSURGIMENTO DE DOENÇAS QUE FORAM ERRADICADAS 

NO BRASIL  

Autores: 

Ediane Evaristo Marambaia 
ediane_marambaia@yahoo.com.br 
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Rogério Gomes Jorge 
rogeriog3553@gmail.com 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

Ao tratar de doenças infecciosas emergentes e reemergentes verifica-se dois 
focos de atenção: o surgimento ou identificação de novos problemas de saúde 
e novos agentes infecciosos e a rapidez com que esses agentes se movem 
pelos continentes. Identificar fatores que influenciaram no reaparecimento 
destas doenças, a fim de estudar os motivos pelos quais doenças que já foram 
erradicadas voltam a atingir o ser humano, é de fundamental importância para 
preparar futuros profissionais de saúde. Por isso o presente trabalho torna se 
relevante em razão do alto índice de doenças que retornaram, identificando 
que fatores influenciaram o reaparecimento destas doenças. O método do 
estudo consiste em um trabalho descrito de revisão bibliográfica de fontes 
como livros, revistas, jornais bibliográficos e artigos. Se torna possível a 
compreensão e importância do tema abordado para profissionais de saúde e a 
elaboração de ações de prevenção para a população em geral. 

Palavras chave: Doenças, emergentes, reemergentes, medidas preventivas. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR X SEDENTARISMO INFANTIL  

Autores: 

João Marcos da Silva 
joaojm06@hotmail.com 

Marcelo Henrique Godinho Oliveira 
Marcelo1998godinho@gmail.com 

Pablo Laudinor Morais Zebral 
pablozebral38@gmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

O sedentarismo é o maior fator de risco para desencadeamento de doenças 
crônico-degenerativas ao redor do mundo, levando a uma má qualidade de 
vida e diversas outras complicações. O objetivo deste estudo foi apresentar os 
problemas relacionados ao sedentarismo infantil e a importância da educação 
física escolar como fator mediador. Foi produzido através de uma revisão 
bibliográfica consultando artigos científicos específicos. Como resultados, 
observou-se que o descaso e falta de incentivo por parte dos governantes com 
a educação física escolar afeta diretamente na qualidade de vida dos alunos, 
com forte influência no sedentarismo e na obesidade infantil. Concluiu-se que 
as aulas de educação física não podem mais ser negligenciadas por alunos, 
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professores ou instituições de ensino e, principalmente por governantes, pois 
sua importância é nítida para a qualidade de vida e estimulação para que o 
jovem tenha uma vida ativa, controlando assim o sedentarismo doenças 
advindas dele. 

Palavras chave: Sedentarismo, Educação Física, Saúde. 

EFICÁCIA DA ACUPUNTURA PARA O TRATAMENTO DE 

FIBROMIALGIA 

Autores: 

Fabiana Aparecida Braga Ribeiro 
fabi.adm@gmail.com 

Karoline Aparecida Egg dos Reis 
karolineegg@gmail.com 

Monica Judite de Paula 
monykdepaula73@hotmail.com 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

A Fibromialgia é caracterizada pela presença de dor musculoesquelética difusa 
e crônica, distúrbio do sono e depressão. A fibromialgia gera impacto na 
qualidade de vida de seus portadores. Diante disso, o objetivo do estudo é 
verificar o efeito da acupuntura como técnica a ser utilizada para alivio da dor e 
melhora na qualidade de vida de pacientes fibromiálgicos. A pesquisa foi 
realizada na base de dados Scielo de 2008 a 2017. Foi possível observar que a 
acupuntura é uma forma eficaz de tratamento para pacientes fibromialgicos, 
porém os estudos necessitam estabelecer maior rigor metodológico. A relatos 
de que a acupuntura tem efeitos analgésicos, quando age através de 
neurotransmissores nos impulsos nervosos, dessa forma estimula as 
habilidades curativas naturais do organismo possibilitando assim melhora na 
qualidade de vida do paciente que sofre de fibromialgia, além de promover 
bem-estar físico e emocional. Contudo, ainda há necessidade de novas 
pesquisas para aprimorar seu uso. 

Palavras chave: Acupuntura, Fibromialgia, Dor, Qualidade de Vida. 

 

ELABORAÇÃO DE PREPARAÇÕES COMPLEMENTARES PARA 

CRIANÇAS DE 6 A 12 MESES DE IDADE 

Autor: 
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Taysnara Márcia Braga 
taysnaramarcia@yahoo.com.br 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
 fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

A alimentação complementar é definida como processo que se inicia quando o 
leite materno deixa de ser suficiente para atender as necessidades nutricionais 
da criança. A alimentação se inicia a partir do 6º mês e deve prover suficientes 
quantidades de água, energia e nutrientes. Justifica-se a orientação da forma 
adequada das preparações e suas porções na alimentação complementar da 
criança. O objetivo será elaborar preparações e suas respectivas porções para 
atender as necessidades das crianças do 6º ao 12º mês de idade, de acordo 
com Ministério da Saúde. Para tal será elaborado e fotografado diferentes tipos 
de preparações contendo a porção adequada para suprir as necessidades da 
faixa etária em estudo. Espera-se elaborar preparações 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 nas melhores escolhas alimentares promotoras do desenvolvimento das 
crianças. 

Palavras chave: Alimentação complementar, Refeições, Criança. 

 

ELABORAÇÃO DE PREPARAÇÕES DE ALTA DENSIDADE 

ENERGÉTICA PARA PRATICANTES DE CROSSFIT. 

Autor: 

Tamires Amanda Silva Marques 
tamiismarques@gmail.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
 fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

O Crossfit pode ser definido como um esporte de alta intensidade, 
caracterizado por diversos movimentos funcionais de variações constantes. 
Essa modalidade de treinamento trabalha exercícios aeróbicos e de força, 
gerando ganhos consideráveis ao metabolismo. Portanto justifica-se a 
importância de um programa alimentar para os praticantes dessa modalidade 
esportiva, que considere suas necessidades específicas, em busca do alcance 
do desempenho máximo. O objetivo do presente estudo será elaborar 
preparações de alta densidade energética que supra a necessidade dos 
praticantes de crossfit. Para tanto, será criado receitas com alimentos de alto 
valor energético com o intuito de garantir a recuperação, o aprimoramento e a 
melhora do desempenho. Em vista disso, é esperável que as elaborações de 
novas receitas contribuam para um aumento no rendimento, proporcionando 
um melhor resultado dos treinamentos dos praticantes de crossfit. 
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Palavras chave: Nutrição Esportiva, Crossfit, Desempenho. 

 

ELABORAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PORÇÕES 

DE ALIMENTOS DO GRUPO DOS CARBOIDRATOS 

ASSOCIADO AO CONTROLE GLICÊMICO  

Autor: 

Maria Imaculada Magalhães Lopes 
maryahimac@gmail.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
 fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

Os carboidratos são macronutrientes constituídos por carbono, hidrogênio e 
oxigênio, representando a maior fonte de energia para humanos. Este trabalho 
justifica-se pela importância de se orientar corretamente a ingestão diária 
desse macronutriente a fim de se controlar melhor a glicemia. O objetivo é 
elaborar registros fotográficos de porções de alimentos do grupo dos 
carboidratos, contemplando as batatas e mandiocas, e as diversas formas de 
preparo. Os alimentos serão separados em porções pequenas, médias e 
grandes calculando-se a quantidade de carboidratos de cada porção. A criação 
dos registros fotográficos possibilitará melhor entendimento das pessoas em 
relação ao tamanho das porções e a quantidade de alimentos que pode ser 
consumida. Dessa forma, torna-se mais fácil realizar o controle da glicemia 
através da alimentação. 

Palavras chave: Carboidrato, Registro fotográfico, Controle Glicêmico. 

 

ELABORAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PORÇÕES 

DE ALIMENTOS FONTES DE CARBOIDRATOS PARA AUXÍLIO 

NA APLICAÇÃO DE INQUÉRITOS ALIMENTARES PARA O 

CONTROLE GLICÊMICO. 

Autor: 

Gisele Doroteia Hilario 
giselehilario@yahoo.com.br 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
 fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

O Diabetes Melittus (DM) é uma doença crônica, caracterizada por um grupo 
heterogênio de distúrbios metabólicos, apresentando em comum a 
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hiperglicemia, na qual resulta de defeitos na ação ou secreção da insulina. O 
monitoramento dos níveis de insulina é fundamental para o tratamento e 
prevenção de morbidades. O objetivo do presente estudo será elaborar um 
registro fotográfico do grupo de alimentos fontes de carboidratos simples e 
complexos. Para tanto, será utilizado fotografias das porções de arroz, pães e 
massas. O registro auxiliará na aplicação de inquéritos alimentares e 
orientações nutricionais para o controle glicêmico. Portanto, a orientação 
nutricional irá contribuir para um autocuidado sobre o controle da glicemia e 
proporcionar uma maior segurança alimentar, permitindo que o paciente viva 
melhor com a doença. 

Palavras chave: Diabetes, Carboidrato, Educação Nutricional. 

 

EMPODERAMENTO DO PACIENTE: FERRAMENTA NO AUXÍLIO 

À PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Autor: 

Érica Camila da Silva 
ericamilasilva@gmail.com 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

A qualidade de um serviço de saúde deve ser fundamentada em três pilares: a 
estrutura do serviço, o processo de trabalho e o resultado da assistência. No 
tocante à assistência, o empoderamento do paciente mostra-se relevante, 
justificando a necessidade de debate para que as pessoas firmem o controle 
sobre assuntos que afetam diretamente sua saúde, fazendo com que tenham 
iniciativa, resolvam problemas e assumam decisões. O objetivo do trabalho é 
conhecer melhor o assunto e valorizar a capacidade do paciente no que tange 
ao autocuidado, buscando à Promoção da Saúde, Prevenção de Doenças e 
Educação em Saúde. A metodologia utilizada foi baseada em artigos da Scielo 
e busca generalizada sobre o tema e é relevante pois relaciona à possibilidade 
de conhecer, identificar e destacar potencialidades do paciente abrangendo 
todos os processos do autocuidado, buscando elucidação sobre o tema 
proposto. 

Palavras chave: Empoderamento, Promoção à Saúde, Autocuidado. 

 

ENCEFALOPATIA TRAUMÁTICA CRÔNICA: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE SUA ETIOLOGIA E TRATAMENTO. 

Autores: 
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Amanda Giulia Modesto Freitas Rezende 
amandagrezende1@gmail.com 

Karen Victória Amorim Marques 
karenmarques1528@hotmail.com 

Thayane Raphael Bastos Oldal 
srt_any@hotmail.com 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

A Encefalopatia traumática crônica (ETC) é uma doença degenerativa do 
cérebro, comum em pugilistas e soldados de guerra, levando à distúrbios 
neuropsicomotores e nadependência em atividades da vida diária. Por ser 
pouco conhecida e de difícil diagnóstico, torna-se importante alertar sobre seus 
riscos. Este estudo busca identificar os fatores desencadeantes desta doença e 
suas formas de intervenção quanto às suas complicações. Foi realizada uma 
revisão em artigos científicos utilizando os descritores: encefalopatia traumática 
crônica, etiologia, pugilismo e tratamento, a partir do ano de 2005. A ETC 
ocorre após repetidos traumas no crânio e relaciona-se com o acúmulo de 
proteína Tau, que controla a dinâmica dos microtúbulos dos neuritos. Não há 
tratamento para a ETC, atua-se apenas na prevenção as lesões traumáticas. 
Exames de imagem são essenciais no diagnóstico precoce e 
acompanhamento, evitando complicações tardias.Praticantes e profissionais 
necessitam conhecer sobre seus riscos. 

Palavras chave: Palavras- chaves: Encefalopatia traumática crônica, 
Pugilismo, Etiologia, Tratamento. 

 

EVOLUÇÕES TÁTICAS DO FUTEBOL NOS ÚLTIMOS 20 ANOS 

Autores: 

Alberto Victor dos Reis Teixeira 
albertovictorreis1997@hotmail.com 

Guilherme Rodrigues Andrade 
guilhermeprycks@hotmail.com 

Luís Felipe de Matos Borges 
felipeluis95@icloud.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

O planejamento do futebol no campo de jogo são os chamados esquemas 
táticos, frutos de muitas discussões e debates. O objetivo deste estudo foi 
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analisar a variabilidade na medição de posicionamento tático de jogadores de 
futebol nos últimos 20 anos. Para isso, foi realizado um levantamento 
bibliográfico de artigos científicos relacionados ao tema. Como resultados 
observou-se que o sistema tático dos clubes de futebol vem evoluindo 
progressivamente para uma melhora no sistema de jogo ofensivo, buscando 
cada vez mais o campo adversário e que, com o decorrer do jogo, qualquer 
equipe modifica sua disposição em campo de acordo com o adversário, com as 
chances da partida ou com a necessidade circunstancial de se jogar mais 
ofensiva ou defensivamente. Concluiu-se que mesmo com toda a evolução, as 
equipes mantiveram seu brilho evoluindo seu método de jogar, permitindo a 
montagem de uma equipe fortemente competitiva, com várias mudanças entre 
um sistema para outro sem perder sua performance. 

Palavras chave: Futebol, Tática, Jogo, Planejamento. 

 

EXCIPIENTES UTILIZADOS EM MEDICAMENTOS 

COMERCIALIZADOS NA FORMA DE CÁPSULAS EM 

FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO. 

Autores: 

Aline da Costa Silva 
aliine.csilva@hotmail.com 

Ana Caroline Santiago Ferreira 
anacs_ferreira@yahoo.com 

Iara Caroliny Cyrillo 
iaracyrillo01@gmail.com 

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

As farmácias magistrais vêm se tornando cada vez mais presente na rotina dos 
brasileiros por apresentar grandes vantagens, como o tratamento 
personalizado; e dentre as formas farmacêuticas manipuladas, as cápsulas são 
as mais utilizadas. Estas preparações são compostas por princípios ativos e 
excipientes que podem interferir na biodisponibilidade, causar reações 
adversas e, consequentemente, afetar a qualidade do medicamento. O objetivo 
é descrever os principais excipientes utilizados na fabricação de cápsulas em 
farmácias magistrais. Para isso, foi realizado levantamento bibliográfico da 
literatura científica nas bases de dados SCIELO e LILACS, no período de 2006 
a 2018, na língua portuguesa. Os resultados serão analisados de acordo com 
as literaturas de cada fármaco. Contudo, os três excipientes usados com mais 
frequência nestas composições são: amido, dióxido de sílica coloidal e o talco. 

Palavras chave: Cápsulas, Magistrais, Excipientes farmacêuticos. 
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EXERCÍCIOS FÍSICOS COMO PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE 

Autores: 

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

Felipe Otávio Nolasco Dias 
felipeodias25@gmail.com 

Igor Vinícius Teodoro Santos 
igorsk8_12@hotmail.com 

Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

A osteoporose é caracterizada pelo aumento da fragilidade dos ossos, em 
consequência da diminuição da absorção de cálcio e outros minerais, que são 
cruciais na manutenção da massa óssea. Doença muitas vezes silenciosa, 
agravada pela idade e estilo de vida sedentário. Através de uma revisão de 
artigos científicos na base de dados do portal da CAPES, o presente estudo 
teve como objetivo analisar como os exercícios físicos podem auxiliar na 
prevenção da osteoporose. Os exercícios físicos são uma forma eficaz de 
prevenção da doença, pois auxiliam no fortalecimento dos músculos levando 
ao aumento da pressão nos tendões e nos ossos, obrigando o aumento da 
absorção dos minerais ligados à manutenção da massa óssea. Foi possível 
concluir que os exercícios físicos são eficazes na prevenção da osteoporose, 
uma vez que os ossos tem facilidade em se adaptar aos estresses mecânicos 
causados pelas atividades físicas, levando assim ao aumento da massa óssea. 

Palavras chave: Prevenção, Exercícios Físicos, Osteoporose. 

 

FATORES DE INFLUÊNCIA NA ESCOLHA DA VIA DE PARTO 

Autores: 

Larissa Aparecida da Silva 
larissasilvasa98@gmail.com 

Vanêssa Cristina de Melo 
vanessamelo.pinheiro@gmail.com 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 
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A escolha entre o parto normal e a cesariana pelas gestantes se dá por 
conhecimento e experiências prévias, sendo o parto normal o mais escolhido 
por elas. Considerando que nem todas as experiências são positivas e que 
nem todas dispõem de conhecimento, este trabalho se justifica pela busca de 
meios de conscientização, objetivando expor as diferenças e benefícios de 
cada via de parto para facilitar o processo de escolha para cada gestante. Foi 
realizado uma pesquisa exploratória na base da Scielo onde verificou-se 
estudos em amostras de puérperas sendo a maioria favorável ao parto normal 
e também relatos de mulheres após seus respectivos partos. O processo de 
conscientização da gestante começa em seu pré-natal onde temos uma 
participação efetiva do enfermeiro, que deve desmistificar as vias de parto para 
que a mesma exerça seu direito de escolha sabendo dos prós e contras de 
cada uma.  

Palavras chave: Via de parto, cesariana, parto normal, conscientização, 
conhecimento. 

 

FATORES DE RISCO PARA O SURGIMENTO DA 

COMPLICAÇÃO DO PÉ DIABÉTICO 

Autores: 

Juliana Adelina de Oliveira 
julianaaoliveira88@yahoo.com.br 

Lucyanne Kelly Miranda Gribel 
lucyannekelly@hotmail.com 

Suely Parreiras Fidelis 
suelyfideles@hotmail.com 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

O pé diabético é a principal causa de internação de diabéticos, bem como de 
amputação de membros inferiores. Justifica-se o estudo pela necessidade dos 
pacientes diabéticos conhecerem os riscos de complicação do pé diabético e 
modificar o comportamento por meio do autocuidado efetivo. Objetiva-se 
descrever os fatores de riscos que o paciente portador de diabetes mellitos 
possui e que propicia o desenvolvimento de ulcerações do pé diabético. Trata-
se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva e qualitativa. Espera-se com este 
estudo que o paciente diabético conscientize-se e esclareça-se em relação ao 
cuidado ideal. Conclui-se que o autocuidado reduz o risco de complicações 
graves, evitando amputações de membros inferiores, contribuindo, dessa 
forma, para melhoria da qualidade de vida dos pacientes diabéticos. 

Palavras chave: Paciente, Pé diabético, Autocuidado. 
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FENILCETONÚRIA E OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELO 

PORTADOR 

Autores: 

Cleyslla Adriele Santos Assis 
cleysllasantos@yahoo.com 

Jakeline Cócolo Matos de Souza 
alairtransportes@gmail.com 

Raissa Gabriele da Silva Resende 
raissa_resende@outlook.com 

Lorena Cristina Lana Pinto 
lorenafasar@gmail.com 

A Fenilcetonúria (PKU) é uma doença genética causada pela diminuição ou 
ausência da enzima Fenilalanina-Hidroxilase que permite a conversão do 
aminoácido fenilalanina em tirosina. Embora seja pouco conhecida vários 
recém nascidos são acometidos por esta doença. O objetivo do trabalho é 
apresentar além dos sintomas, causas, consequências e formas tratamento o 
papel do serviço público de saúde na assistência aos portadores de PKU. Os 
dados da mesma serão obtidos por meio de revisão bibliográfica em artigos, 
dissertações, teses e sites oficiais por meio dos descritores: Fenilcetonúria, 
enzima, aminoácido, doença, tratamento. Um dos principais sintomas da PKU é 
o retardo mental de intensidade variável porém irreversível, sendo tratado 
através de dietas com restrição a alimentos que possuem fenilalanina ou com a 
ingestão de fórmulas alimentares específicas de acordo com a necessidades 
dietéticas. 

Palavras chave: Fenilcetonúria, enzima, aminoácido, doença, tratamento. 

 

FITOTERAPIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Autores: 

Larissa Júnia Ferreira 
larissajunia94@gmail.com 

Lorena Karla Gonçalves Vieira 
lorena.karla@hotmail.com 

Solange Maria de Faria Barbosa Torres De Menezes 
fsol.menezes@bol.com.br 
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Juliana Cristina dos Santos Almeida 
juliana.farfasar@gmail.com 

A fitoterapia é utilizada para tratar doenças ou aliviar dores com uso de plantas 
e ervas medicinais. E este método está enraizado em diversas culturas como 
uma das primeiras formas de cuidado á saúde do homem. Este estudo 
objetivou conhecer sobre a utilização da fitoterapia na atenção primária á 
saúde e as intenções do uso dessa terapia. Realizou-se os levantamentos 
bibliográficos através de artigos periódicos, teses e dissertações através de 
bases como: SciELO, Portal de teses Capes, Periódicos Capes, Portal 
Regional da BVS, no período de agosto de 2013 e outubro de 2016, e foram 
analisados estudos sobre ações, programas, como é a aceitação de 
fitoterápicos e as plantas medicinais na atenção primária à saúde e a intenção 
de uso da população. Crê-se que com a utilização da fitoterapia haverá uma 
baixa de gastos, integração da população, preservar nossa biodiversidade e 
estar resgatando culturas. E assim a população se beneficiará com uma 
alternativa mais acessível ao cuidado da saúde. 

Palavras chave: Fitoterapia, Atenção Primária à Saúde, Intenções. 

 

HEMOGRAMA E SUA APLICAÇÃO NA CLÍNICA MÉDICA 

Autores: 

Elaine Evaristo Marambaia 
lanniezinha@yahoo.com.br 

Geane das Graças Rocha 
geanegrocha23@gmail.com 

Tainara de Freitas Ferreira 
taynarafreitas266@gmail.com 

Patrícia Gonçalves Prates Barbosa 
patriciaprates1@hotmail.com 

O Hemograma é um exame de sangue essencial na investigação de doenças e 
consiste na avaliação qualitativa e quantitativa das células sanguíneas, auxilia 
na identificação de doenças como anemia, leucemia, infecções, entre outras. 
Esse trabalho justifica-se no fato do hemograma ser um exame muito 
requisitado e de rápida execução, favorecendo o acompanhamento terapêutico, 
o diagnóstico além de auxiliar no controle evolutivo das doenças. O objetivo do 
trabalho é verificar a demanda de hemogramas em laboratórios na cidade de 
Ouro Branco expondo a sua importância na clínica laboratorial evidenciando 
sua relevância na triagem da saúde. A metodologia utilizada será revisão 
bibliográfica, levantamento de dados e entrevistas com profissionais da área da 
saúde. Pretende-se com esse trabalho ampliar a compreensão da importância 
do hemograma e transmitir às informações a comunidade. 
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Palavras chave: Hemograma, diagnóstico, clínica médica. 

HEPATITE C: UMA DOENÇA SILENCIOSA E PERIGOSA 

Autores: 

Ana Paula Martins 
anapaulasadmartins1990@hotmail.com 

Natalia da Costa Souza 
nataliacosta18@hotmail.com 

Daniela Rodrigues Fernandes 
rfdaniela@gmail.com 

A hepatite C é uma doença infecciosa viral, causada pelo vírus da hepatite C 
(HCV), altamente endêmica, contagiosa e um problema de saúde pública. O 
vírus acomete o fígado e em muitos casos evolui a cirrose e câncer hepático 
podendo levar ao óbito. Infelizmente, a maioria das pessoas com hepatite viral 
crónica não conhece o seu estado e não recebe tratamento apropriado. O 
objetivo deste trabalho é descrever a prevenção, diagnóstico e tratamento 
deste agravo. Trata-se de uma revisão de literatura, realizada mediante a 
busca online nas bases de dados SCIELO, Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial da Saúde. Não existe vacina para a prevenção da 
hepatite C, mas existem outras formas de prevenção que visam à redução do 
risco de contágio da doença e, a interrupção da progressão da doença. Para 
tanto é necessário o acesso a informações sobre as formas de contágio e 
transmissão e que os gestores invistam em estratégias para prevenção, 
diagnóstico precoce, tratamento e controle da doença. 

Palavras chave: Hepatite C, Cirrose, HCV. 

 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA – UMA ABORDAGEM 

Autor: 

Rubens Barbosa Rezende 
rubensrezende420@gmail.com 

Roldão Roosevelt Urzedo de Queiroz 
 roldaoqueiroz@hotmail.com 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS), também conhecida como pressão alta, 
é uma doença crônica não-transmissível e por muitas vezes assintomática. 
Afeta cerca de 1/3 da população mundial e, no Brasil, de acordo com o estudo 
Vigitel, do Ministério da Saúde, o diagnóstico de HA aumentou 14,2% nos 
últimos 10 anos, principalmente entre mulheres. Um dos principais fatores 
responsáveis pelo índice é a obesidade. A HAS é uma condição clínica 
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multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão 
arterial. Associa-se frequentemente a alterações funcionais e, ou estruturais 
dos órgãos-alvo e a alterações metabólicas, com expansão do risco de eventos 
cardiovasculares fatais e não-fatais. Tem-se por objetivo, a revisão literária de 
artigos, livros e fontes como Scielo, SBH (sociedade brasileira de hipertensão) 
e Ministério da Saúde para se compreender o que é a HAS, sua classificação, 
possíveis causas e tratamentos. 

Palavras chave: Hipertensão arterial sistêmica, doença crônica, fatores 
contribuintes. 

 

ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS DA HOMEOPATIA  

Autores: 

Brunna Caroline do Carmo 
brunnacaroline461@gmail.com 

Maria Fernanda Batista Barbosa 
mf2013790@gmail.com 

Mateus Henrique Ferreira 
mhenriqueferreira2015@bol.com.br 

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

A homeopatia abrange um método de tratamento que consiste na 
administração de doses mínimas de medicamentos, fortalecendo o sistema 
imunológico, prevenindo doenças agudas, facilitando o tratamento das doenças 
crônicas, justificando assim, este estudo. Objetiva-se conhecer e descrever os 
benefícios da homeopatia, esclarecendo o método e suas particularidades. 
Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura, de cunho qualitativo, 
descritivo e exploratório. Espera-se com este estudo delinear sobre a 
homeopatia, elucidando seus benefícios, ressaltando a medicação alternativa 
para tratamentos naturais. Conclui-se que a homeopatia possui benefícios 
relevantes para a saúde, consistindo na preparação de medicamentos 
extraídos da natureza, substâncias naturais, preparadas e administradas de 
forma cuidadosa. 

Palavras chave: Benefícios, Doenças, Medicação Alternativa. 
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HORMÔNIO DO CRESCIMENTO NO TRATAMENTO DA 

OBESIDADE 

Autores: 

Bianca Kellen Resende 
biancaresende671@gmail.com 

Maria Luíza Santos Fernandes 
luhhteodoro@hotmail.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

Muito se tem discutido, sobre o uso do hormônio do crescimento (HC) em 
pacientes com obesidade, já que hormônios participam do metabolismo 
corporal. Um dos efeitos desse hormônio está relacionado com menores níveis 
de gordura corporal e maiores níveis de massa magra, sendo a sua 
manutenção essencial para o emagrecimento. O objetivo é revisar a literatura 
atual sobre estudos que correlacionemos efeitos e a segurança do hormônio do 
crescimento em indivíduos no tratamento. Trata-se de estudo descritivo 
utilizando artigos pesquisados nas bases de dados Scielo, Lilacs e Medline 
com os descritores obesidade, hormônio do crescimento, emagrecimento. Com 
base nas evidências espera-se conhecer mecanismos de ação do HC no 
organismo. É imprescindível que o paciente saiba do tratamento e dos efeitos 
do HC, pois podem gerar efeitos colaterais,daí a importância do uso controlado. 

Palavras chave: Obesidade, Hormônio do Crescimento, Emagrecimento. 

 

HORTALIÇAS COMO ALIMENTO FUNCIONAL. 

Autores: 

Daiane Vieira Martins 
daianevmartins@outlook.com 

Hellen Cristina Calixto Almeida 
hellenalmeida18@hotmail.com 

Mauro José de Resende 
maurinhojoseresende@yahoo.com.br 

Lorena Cristina Lana Pinto 
lorenafasar@gmail.com 

As hortaliças são componentes importantes da dieta pois fornecem nutrientes e 
possuem compostos funcionais, além de fibras e amido resistente, que 
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favorecem a ingestão de níveis elevados de micronutrientes. A inclusão de 
hortaliças no cardápio é de suma importância para uma dieta rica em 
vitaminas, sais minerais, fibras e fotoquímicos. Tem-se como objetivo 
apresentar opções de hortaliças como alimento funcional, levantando 
informações sobre compostos funcionais que beneficiam uma ou mais funções 
orgânicas além da nutrição básica. As informações serão obtidas por meio de 
revisão bibliográfica exploratória. A não ingestão de hortaliças em uma dieta 
pode levar o indivíduo a ter prejuízos nutricionais, acredita-se que o consumo 
regular além de garantir seus benefícios auxilia na prevenção de doenças 
crônicas. 

Palavras chave: hortaliças, compostos funcionais, nutrição, dieta, benefícios. 

 

HUMANIZAÇÃO EM UTI NEONATAL 

Autores: 

Danubia Roberta de Oliveira 
danubiaoliveira45@gmail.com 

Laiane Caroline de Carvalho 
laianecaroline17@yahoo.com.br 

Alessandra Ferreira de Souza 
alessandra-leonel@hotmail.com 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal(UTIN) é voltada a realização de 
procedimentos, atendimentos de urgência e emergência, monitorização, 
terapêutica clínica e patológica do recém-nascido(RN),o que torna o cuidado 
difícil e pouco afável, então, faz-se necessária a humanização, para o 
aprimoramento da qualidade ao atendimento do RN, unindo os 
avanços tecnológicos ao acolhimento e destacando o processo subjetivo do ato 
de cuidar. O estudo teve como objetivo identificar o conhecimento dos 
profissionais de enfermagem que trabalham em UTIN sobre o cuidado 
humanizado, ao RN. Foi realizada uma pesquisa nas bases científicas da 
Scielo, onde foi observado que a internação implica tratamento 
especializado com uso de complexas tecnologias, marcada por sentimentos de 
medo, insegurança e tensão. Diante de tais fatos, a equipe de Enfermagem 
deve oferecer apoio , para amenizar os conflitos e o estresse. O profissional 
dever ter responsabilidade, respeito e compromisso em prol do ser cuidado. 

Palavras chave: UTI Neonatal, Humanização da Assistência, Neonatologia. 
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IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PORTADORES DE DIABETES 

PELO MÉTODO DE DETECÇÃO DE AÇÚCARES REDUTORES 

NA URINA EM UMA POPULAÇÃO DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE- MG 

Autores: 

Maria Eduarda Dutra da Fonseca 
madu_fonseca99@hotmail.com 

Thaís Hataka Barbosa 
thaizinha-hataka@hotmail.com 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2017), no país há cerca de 13 
milhões de portadores da doença. Apesar dessa importância epidemiológica, 
fatores como a dificuldade de reconhecer os sintomas e o tempo para seu 
diagnóstico levam às suas complicações. Logo, a aplicação de testes de 
triagem rápida que possibilitem a detecção de sinais clínicos, permitem 
identificar possíveis portadores da doença a fim de melhorar o prognóstico. 
Este trabalho buscou identificar possíveis portadores da diabetes por meio de 
um teste de triagem rápida. Foram coletadas amostras de urina de adultos de 
Conselheiro Lafaiete com idade de 18 a 45 anos e submetidas 
experimentalmente ao teste de Benedict para açúcares redutores. Espera-se 
ampliação do uso desse teste como ferramenta no diagnóstico inicial da 
doença, tanto no âmbito laboratorial e hospitalar. Assim este teste pode ser 
eficiente na confirmação de glicossúrias, além de ser barato, rápido, de fácil 
execução; reduzindo o tempo de diagnóstico.  

Palavras chave: Diabetes, teste de Benedict, Açucares redutores. 

 

IDENTIFICAÇÃO SEGURA DO PACIENTE 

Autores: 

Anne Carolline Silva 
carol_04-11@hotmail.com 

Cristina Augusta dos Santos 
cristinac830@yahoo.com.br 

Gleidyene Erly Pinheiro Ferraz 
g.e.pinheiro@hotmail.com 
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A identificação do paciente é prática indispensável para sua segurança nos 
ambientes de cuidado à saúde. A falha na identificação do paciente pode 
acarretar em erros graves que podem trazer implicações ao paciente. Justifica-
se o estudo por ressaltar a importância dos protocolos institucionais voltados 
para a identificação do paciente. O trabalho tem como objetivo destacar o ato 
de identificação segura como forma de prevenção de futuros erros na execução 
da assistência ao paciente. Trata-se de uma revisão bibliográfica de aspecto 
descritivo, exploratório e de abordagem qualitativa. Pretende-se referir que a 
identificação segura do paciente visa prevenir anos decorrentes de erros 
durante a assistência a saúde, sendo linha de frente para a prevenção de 
incidentes que podem ocorrer ao paciente, acarretando um aumento no tempo 
de hospitalização, lesões temporárias ou permanentes e até mesmo o óbito. 

Palavras chave: Segurança, Identificação, Paciente, Gestão de qualidade. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONSULTÓRIO EM UMA FARMÁCIA 

COMUNITÁRIA PRIVADA PARA REALIZAÇÃO DA ATENÇÃO 

FARMACÊUTICA 

Autores: 

Carolina Ferrugini Lazzarini 
carolfl9@hotmail.com 

Leonardo Felipe Cunha Barbosa 
leo.felipe23@yahoo.com.br 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

Nos últimos anos, a atuação farmacêutica ampliou as áreas de atuação, entre 
elas o cuidado farmacêutico. Neste contexto, justifica-se uma abordagem dos 
serviços ofertados no consultório farmacêutico, como promoção do uso racional 
de medicamentos e mudanças na vida do paciente. O presente trabalho tem 
como objetivo abordar os benefícios da realização do cuidado farmacêutico em 
farmácias comunitárias privadas, explorando aspectos que norteiam a 
implementação do consultório farmacêutico. Será realizada uma revisão 
bibliográfica sobre o tema, através de legislações e artigos em português 
disponíveis no LILACS e SciELO dos últimos 10 anos. Com a implementação 
dos consultórios ponderar a redução dos tratamentos farmacológicos 
interrompidos e o comprometimento dos pacientes com o mesmo. A 
implantação do consultório farmacêutico possibilita um novo olhar ao cuidado 
no exercício da profissão, permitindo a identificação, prevenção e resolução de 
problemas relacionados aos medicamentos. 

Palavras chave: Consultório farmacêutico, Atenção farmacêutica, Uso racional 
de medicamentos. 
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IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA CRIANÇAS E 

JOVENS  

Autores: 

Emanuelly Victória Caetano Rodrigues 
rodrigues.emanuelly@yahoo.com.br 

João Paulo Henriques Barbosa Almeida 
jpbarbosa.43tg@gmail.com 

Zaira Martins da Silva 
zairamartins1@hotmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

Atualmente a tecnologia oferece o conforto facilitando a vida, com a redução do 
esforço corporal ou manual. Este conforto reduz a quantidade de movimentos 
corporais diminuindo o interesse de crianças e jovens em praticar atividades 
físicas. O objetivo deste estudo foi analisar como a prática da atividade física é 
importante para crianças e jovens. Para isso foi realizado um levantamento 
bibliográfico em artigos da base de dados Scielo relacionado ao tema. Como 
resultados observou-se que crianças e jovens que praticam atividades físicas 
diariamente apresentam maiores possibilidades de obterem um corpo mais 
saudável e uma mente mais sã. Além de proporcionar benefícios físicos, 
fisiológicos, motores, cognitivos, sociais e afetivos. Contudo concluiu-se que, 
atividade física está diretamente ligada a suas práticas diárias e suas condutas. 
Recomenda-se que as famílias e pais estimulem a realização da prática da 
atividade física de seus filhos como rotina diária em busca de tais benefícios. 

Palavras chave: Atividades Física, Crianças, Jovens, Tecnologia. 

 

IMPORTÂNCIA DA FIBRA NO PLANO ALIMENTAR 

Autores: 

Camila Mara Tavares 
camilamara18.ct@gmail.com 

Iala Lorena Moreira e Silva 
ialahta27@hotmail.com 

Renata de Lourdes Cordeiro Prado 
renataprado206@yahoo.com.br 
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Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

Uma dieta rica em fibras é de suma importância para se ter uma vida saudável. 
O seu consumo reduz drasticamente a incidência de determinadas doenças, 
dentre elas o câncer. A Organização Mundial de Saúde recomenda a inserção 
de fibras em uma dieta equilibrada e balanceada, uma vez que os benefícios a 
saúde são inúmeros, como o controle do colesterol e glicemia, dentre outros. O 
presente trabalho tem por objetivo informar a importância do consumo de 
alimentos que possuam fibras, visando as suas vantagens dentro do organismo 
humano. Para isso, será realizada uma pesquisa qualitativa em bases de 
dados Scielo, Lilacs, Medline de artigos dos últimos 10 anos, visando mostrar 
os alimentos com maior teor de fibra e quais seus benefícios à saúde e ao bem 
estar físico. Comer mais fibras parece diminuir a taxa de mortalidade, 
independente da causa. É por isso que é importante esclarecer os benefícios 
da dieta rica em fibras para a saúde. 

Palavras chave: Fibras, Dieta, Vida Saudável. 

 

IMPORTÂNCIA DA GINÁSTICA LABORAL NO TRABALHO 

Autores: 

Charles Henrique Serafim de Oliveira 
charlim_bike@hotmail.com 

Gabriel de Oliveira Cassemiro 
g_cassemiro@yahoo.com.br 

Larissa Caroline Marinho Gomes 
larissa_carolyne@hotmail.com 

Amarildo de Sousa 
profedamarildo@viareal.com.br 

A ginástica laboral é uma prática que busca prevenir patologias relacionadas às 
atividades laborais. O objetivo deste estudo foi apresentar a importância da 
ginástica laboral nos postos de trabalho e os benefícios na prevenção às 
doenças ocupacionais. Como metodologia, foi realizada uma revisão de 
literatura atráves de artigos relacionados ao tema. Como resultados, observou-
se que a indisposição e improdutividade no ambiente de trabalho é de grande 
preocupação, tendo em vista que os cargos ocupados nos postos de trabalho 
com postura estática durante determinado período, pode ocasionar doenças 
ocupacionais, dentre as mais conhecidas destaca-se a Lesão por Esforço 
Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 
(DORT). Concluiu-se que a Ginástica laboral é fundamental na melhoria da 
qualidade de vida do funcionário, entretanto para que seja realizada 
corretamente, deve ser instruída por um educador físico. 
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Palavras chave: Ginástica Laboral, Trabalho, Doenças Ocupacionais. 

 

INFECÇÕES NA CORRENTE SANGUÍNEA RELACIONADO A 

PUNÇÃO DE CVC NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

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 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

As Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde (IRAS) tem sido alvo de 
discussões em prol da qualidade do cuidado, destacando-se a implantação de 
dispositivos invasivos, como o cateter venoso central. O objetivo deste trabalho 
é enfocar a incidência de infecções na corrente sanguínea associadas ao uso 
desse cateter em Unidade de Terapia Intensiva, com o auxílio da hemocultura 
para detecção de bactérias e fungos. A pesquisa foi realizada mediante a 
busca online em duas bases de dados PUBMED e SCIELO. Considera-se que 
todos os clientes internados ou admitidos no setor de terapia intensiva estão 
susceptíveis há adquirir infecção na corrente sanguínea, devido ao tempo 
prolongado e manipulação, conforme a necessidade diária da assistência. 
Sugere-se a formação de um grupo multidisciplinar para padronizar rotinas 
relacionadas ao uso dos cateteres no intuito de reduzir o período de internação 
e custos hospitalares. 

Palavras chave: Enfermagem, Terapia Intensiva, Infecção, Cateter. 

 

INFERTILIDADE MASCULINA COM ÊNFASE NA VARICOCELE. 

Autores: 

Aline de Fatima Liberato 
alineliberato1993@gmail.com 

Ana Lucia Aparecida de Andrade 
analuciadestmg@hotmail.com 
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Kelfa Maria de Moura 
kelfa_maria@hotmail.com 

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

Segundo o Ministério da Saúde é considerado infértil o casal que após um ano 
tendo relações sem uso de nenhum método contraceptivo e mesmo assim não 
consegue engravidar. Estima-se que 30% dos casos de infertilidade nos casais 
é causada apenas por fatores masculinos sendo, 40% dos casos provocados 
pela Varicocele. O objetivo deste estudo é identificar a relação entre a 
Varicocele e a infertilidade masculina, apresentar as principais causas e 
tratamento para a doença. Foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória e 
descritiva em fontes bibliográficas e publicações científicas na BVS Biblioteca 
Virtual de Saúde. Espera-se identificar os fatores que reduzam a incidência da 
infertilidade causada pela varicocele. Observou-se que a infertilidade causa um 
forte transtorno emocional nos casais e que nos últimos anos houve um 
aumento nos casos de homens com varicocele. O diagnóstico precoce contribui 
para evitar a infertilidade tendo como sugestão de tratamento a 
varicocelectomia. 

Palavras chave: Infertilidade Masculina, varicocele, varicocelectomia. 

 

INFLUÊNCIA DA BIOMECÂNICA NA MELHORIA DE 

PERFORMANCE NO NADO CRAWL 

Autores: 

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

Priscila Sara Ferreira 
priscilas2_93@hotmail.com 

Ubiratan Hernandes Menezes Bebiano 
birabebiano@gmail.com 

Ricardo Luiz Pace Júnior 
ricardo_pace@yahoo.com.br 

A Biomecânica é a ciência que estuda e faz análises de movimentos do corpo 
humano. Seu conhecimento proporciona, nas atividades esportivas a 
caracterização e melhoria das técnicas de movimento proporcionando maior 
performance aos atletas. Atualmente, esta ciência tem muita importância e trás 
muitas contribuições para o esporte, dentre estas contribuições podemos citar 
a análise e melhoria da técnica e performance desportiva, prevenção de 
lesões, desenvolvimento de equipamentos esportivos. O objetivo do presente 
estudo é avaliar parâmetros biomecânicos de nadadores do nado crawl afim de 
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verificar sua influência na performance, sendo feito uma revisão de bibliografia 
nas bases de dados Scielo e Lilacs com estudos a partir de 2010. Os 
resultados preliminares apontam que mudanças de técnicas proporcionam sim 
maior performance. Conclui-se que com o conhecimento da biomecânica 
educadores físicos podem otimizar o rendimento de seus atletas. 

Palavras chave: natação, nado, crawl, performance. 

 

INSEGURANÇA ALIMENTAR EM FAMÍLIAS COM CRIANÇAS 

MENORES DE 2 ANOS MATRICULADAS EM CRECHES 

MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO LAFAIETE, MINAS GERAIS 

Autor: 

Deysiane Grazielle Pereira Romualdo 
deysiane.grazielle30@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A classificação da segurança alimentar é utilizada para o controle da 
vulnerabilidade nutricional em caráter complementar aos indicadores 
antropométricos e socioeconômicos. Também usada para verificar grupos 
populacionais que convivem com a apreensão de disporem regularmente de 
alimentos. O objetivo do estudo é avaliar a (in)segurança alimentar em famílias 
com crianças menores de 2 anos matriculadas em creches municipais de 
Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Serão aplicados aos pais ou responsáveis 
um questionário sócio demográfico e a Escala Brasileira de Insegurança 
Alimentar. Espera-se encontrar elevada prevalência de famílias em 
insegurança alimentar. Essa pesquisa apontará famílias que necessitam de 
acompanhamento evitando-se que a insegurança alimentar observada reflita no 
estado nutricional das crianças. 

Palavras chave: Crianças, Escolares, Segurança alimentar. 

 

INTERVENÇÃO DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO PARA A 

REDUÇÃO DO USO INDISCRIMINADO DE 

BENZOADIAZEPÍNICOS 

Autor: 

Mariana Aparecida de Souza 
mariianadesouza@hotmail.com 
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Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

A utilização de benzoadiazepínicos tem crescido nas últimas décadas. Este 
acréscimo de pacientes em uso da medicação, muitas vezes está relacionado 
com a facilidade em adquirir o medicamento. A presente pesquisa se justifica 
pela necessidade de apresentar propostas que contornem a problemática do 
uso indiscriminado de benzoadiazepínicos. O objetivo do trabalho é elaborar 
uma proposta de intervenção do farmacêutico na redução ao uso 
indiscriminado de benzodiazepínicos. Este trabalho tratar-se-á de uma revisão 
da literatura, considerando publicações no período de 2007 a 2017 acerca do 
tema. A busca do material ocorrerá em bibliotecas, bem como através da 
BIREME, LILACS e SCIELO. Como resultados, apresentar uma proposta de 
intervenção, onde buscará estratégias para aprofundar o conhecimento a 
respeito do consumo abusivo de benzoadiazepínicos. 

Palavras chave: Uso indiscriminado de medicamentos, Atuação do 
farmacêutico, Benzodiazepínicos. 

 

INTOLERÂNCIA A LACTOSE E ALERGIA A PROTEÍNA DO 

LEITE: CONCEITOS, DIFERENÇAS E MERCADO. 

Autores: 

Gabriella Alessandra Oliveira Braga 
gabriellaoliveirabraga@gmail.com 

Thais Crislayne Rodrigues 
cthaisrodrigues@outlook.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

O leite é um produto da secreção da glândula mamária de mamíferos. Estudos 
evidenciam que a prevalência de intolerância à lactose chega a 75% da 
população mundial, e a alergia à proteína do leite (APLV) pode atingir até 17% 
das crianças em idade pré-escolar. Este trabalho justifica-se pelos crescentes 
quadros de intolerância a lactose e APLV, e pela dificuldade da população em 
reconhecer as diferenças entre os conceitos. Desta forma, objetiva-se 
esclarecer a diferença no desenvolvimento e tratamento da APLV e da 
intolerância a lactose. Será realizada uma revisão de literatura com base em 
artigos publicados entre os anos de 2012 a 2017. Espera-se esclarecer as 
diferenças entre as situações clínicas, além de orientar sobre os produtos 
disponíveis no mercado, adequados para as duas condições. Apesar de ambas 
serem resultado da reação do leite no organismo, conclui-se que acometem 
faixas etárias diferentes possuindo também fisiopatologias diferentes, o que 
torna o diagnóstico mais eficaz. 



260 
 

Palavras chave: Leite, Lactose, Intolerância, Proteína do Leite. 

 

INVESTIGAÇÃO SOBRE O CONHECIMENTO DA PROFILAXIA 

PÓS-EXPOSIÇÃO (PEP) POR ESTUDANTES DE CURSOS DE 

SAÚDE NO ENSINO SUPERIOR 

Autor: 

Natânia Scarlet Baêta 
natscarletbaeta@gmail.com 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

Os acidentes de trabalho são imprevistos provocados por adversidades em 
locais de execução das tarefas diárias; dos quais, aqueles envolvendo agentes 
biológicos são os mais comuns entre os profissionais de saúde. A profilaxia 
pós-exposição (PEP) ao vírus do HIV/AIDS, é uma medida preventiva da 
infecção causada por ele se instale no corpo. É importante que o profissional 
de saúde tenha conhecimento sobre essa terapia, visto que os mesmos se 
expõem a este risco diariamente. Este trabalho visa identificar o entendimento 
desses profissionais em formação sobre a PEP. Foi aplicado um questionário 
semiestruturado para alunos dos cursos de Biomedicina, Enfermagem e 
Farmácia do primeiro e sétimo período em uma Instituição de Ensino Superior 
de Minas Gerais. Espera-se que a maioria desses alunos tenham informações 
sobre a PEP, bem como de sua importância. Logo é preciso ressaltar que os 
profissionais devem ser dotados desse conhecimento, que é relevante em 
casos de acidentes ocupacionais. 

Palavras chave: Conhecimento, Profilaxia, Saúde. 

 

KEFIR: UMA REVISÃO DE SUAS PROPRIEDADES 

PROBIÓTICAS 

Autores: 

Laryssa Louise Cardoso da Cunha 
Laryssacardosocunhalo@Gmail.com 

Leandra de Paula Gonçalves 
leandrapaula76@yahoo.com 

Nayara Luana Machado da Silva 
nayaraluana34@yahoo.com.br 
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Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

Os probióticos são produtos alimentares que contém microrganismos vivos e 
que realizam fermentação, na qual a acidez propicia condições para o 
crescimento saudável da flora bacteriana intestinal. O kerfir é uma bebida 
probiótica que contém uma microbiota diversificada. Por ser pouco conhecida, 
cabe destacar sobre seu consumo e suas propriedades no controle da flora 
intestinal. Este estudo busca apresentar os benefícios do kerfir e seu valor 
nutricional, sua propriedades probióticas benéficas à saúde. Estudos 
demonstraram que a fermentação do kerfir gerou um ambiente desfavorável a 
Salmonella typhimurium e Salmonella enteritidis após 24 de fermentação. Além 
disso, a bebida estimula o sistema imune equilibra a microbiota intestinal e tem 
ação antitumoral. O kerfir contém cerca de 30 microrganismos diferentes, 
tornando-se uma fonte de probióticos mais potente do que outros produtos 
lácteos fermentados. Assim, o kerfir e suas propriedades devem ser divulgados 
para o consumo pela população. 

Palavras chave: Probióticos, Kefir, propriedades, Microbiota. 

 

LEITURA CORPORAL SEMIÓTICA COMO MEIO DE 

PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES EM ACADEMIAS 

Autores: 

Ailton Vicente da Silva Júnior 
avsjoficial@gmail.com 

Frankylin Machado Gonçalves 
frankylin.machado@gmail.com 

Samuel Alexandre Coelho Farinha 
tuta154@gmail.com 

Paulo Roberto Antunes 
profprantunes@gmail.com 

Estudos semióticos facilitam a leitura corporal do ser humano visando à 
identificação do estado de ânimo. Essa tendência interpretativa do corpo como 
um texto não verbal facilita o trabalho de preparadores físicos para se 
comunicarem com os clientes e melhor lhes atender conforme a disposição 
cotidiana. Este trabalho de cunho bibliográfico objetiva elucidar a questão da 
leitura corporal para se entender o estado psicológico das pessoas no dia a dia 
e auxiliar os profissionais físicos a adequarem os exercícios ao comportamento 
do cliente almejando se evitar desvios de conduta que resultem em acidentes. 
Justifica-se o trabalho o fato de que as pessoas, especialmente os prestadores 
de serviço, hão de estar vigilantes em relação aos clientes para adequarem as 
atividades de acordo com o estado psicológico destes. As considerações finais 
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confirmarão que a leitura corporal semiótica é eficiente e eficaz para se evitar 
danos à integridade física dos que frequentam academias de ginástica. 

Palavras chave: Leitura Corporal, Estado de Ânimo, Acidentes, Academias. 

 

 

LESÕES MÚSCULO ESQUELÉTICOS EM ACADEMIAS 

Autores: 

Dênis Coutinho Amaro de Oliveira 
denis_coutinho21@yahoo.com.br 

Jessica da Silva Lima Costa 
jessilimacosta@gmail.com 

Renan Carlos Dias da Silva 
renan02mec@gmail.com 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

As lesões músculo esqueléticos são lesões causadas por traumas repetitivos 
ou agudos. O estudo faz se relevante devido à literatura escassa sobre a 
relação existente entre lesões músculo esqueléticas em academias. O objetivo 
do estudo é verificar fatores que contribuem para lesões em praticantes de 
exercícios físicos em academias e alertar sobre possíveis causas. Foi realizado 
um levantamento bibliográfico sobre excesso de treinamento e lesões 
musculares. Sabe-se que a prática de exercício físico é importante para a 
saúde de qualquer indivíduo, quando realizadas em condições apropriadas, de 
maneira correta e sob orientação. A literatura nos mostra que fatores como 
idade, sexo e condição física do indivíduo praticante podem contribuir, 
dependendo da intensidade do exercício, sendo que a lesão mais recorrente é 
a distensão muscular. Conclui-se que é de extrema relevância praticar 
exercícios físicos com acompanhamento e segurança para obter bons 
resultados sem prejudicar a saúde. 

Palavras chave: Lesões, Academias, Traumas, Músculo Esquelético. 

 

MALEFÍCIOS DA TOXOPLASMOSE DURANTE E APÓS A 

GESTAÇÃO PARA O FETO 

Autores: 
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Diego Sebastião da Silva Rezende 
diegorezende05@gmail.com 

Scarlet Naiara Chagas 
scarletnaiara@yahoo.com.br 

Tamires Lorrane de Oliveira 
tamireslorrane10@gmail.com 

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

A Toxoplasmose é a infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondiie, 
conhecida por “doença do gato”, pelo fato do animal ser o hospedeiro definitivo 
do patógeno. Neste estudo serão apresentados as características principais e 
gerais da patogenia, para prevenção e cuidados durante a gestação, o objetivo 
desse estudo foi apresentar os riscos da contração da doença durante a 
gravidez, pois na maioria dos casos é assintomática para a mãe e 
extremamente prejudicial ao feto; também pode não ser detectada no momento 
do nascimento, podendo se manifestar meses ou até anos depois. Para tal, foi 
realizada uma revisão bibliográfica em artigos científicos nas bases de dados 
(SCIELO, PUBMED, LILACS), publicados entre 2012 a 2018 na língua 
portuguesa. Verificou-se que os riscos que ocorrem durante e após a gestação. 
Como, aborto espontâneo, parto prematuro, cegueira, microcefalia e 
malformações do feto. 

Palavras chave: Toxoplasmose, Gravidez, Pré- Natal, Microcefalia. 

 

MAPEAMENTO GENÉTICO DOS GENES BRCA1 E BRCA2 

COMO FATOR PREDITIVO DE CÂNCER DE MAMA E OVÁRIO 

Autores: 

Alice Costa Mariano 
alicemcosta2@gmail.com 

Ramon Júnior Martins de Lima 
ramom.pharmavty@outlook.com 

Nivea Cristina Vieira Neves 
niveacvn@gmail.com 

Os genes BRCA1 e BRCA2 são caracterizados como supressores tumorais, 
isto é, codificam proteínas nucleares que exercem suas funções na 
manutenção do ciclo celular. Quando ocorre mutação nestes genes, há uma 
instabilidade genômica e o reparo da dupla fita de DNA fica comprometido, 
favorecendo o surgimento de cânceres. Sabe-se que existem diferentes 
polimorfismos descritos nestes genes e estes variam em diferentes 
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populações, de acordo com sua região e etnia. O objetivo deste estudo é 
demonstrar como o mapeamento genético destes genes pode auxiliar no 
aconselhamento genético, baseado em risco de suscetibilidade para câncer de 
mama e ovário. Será realizado um levantamento bibliográfico nas bases de 
dados Scielo, BVS e LILACS, e selecionados artigos publicados entre 2004 a 
2018, em português. Estudos demonstram que o sequenciamento do gene 
BRCA orienta na vigilância e tratamento preventivo, baseado no risco de 
suscetibilidade para o câncer de mama. 

Palavras chave: Câncer, Marcador tumoral, BRCA. 

MECANISMOS DE AÇÃO GERADORES DE HIPERTROFIA E A 

RELAÇÃO DO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COMO 

INDUTOR DESSA AÇÃO. 

Autor: 

Pedro Henrique Francisco Nascimento 
pedro-fnascimento@hotmail.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

A hipertrofia muscular esquelética pode ser definida como o aumento da área 
de secção transversa do músculo ocasionada por uma série de mecanismos. O 
objetivo deste estudo foi apresentar as ações metabólicas que desencadeiam a 
hipertrofia muscular trazendo alterações individuais. Foram pesquisados artigos 
científicos na área da educação física com foco na fisiologia do exercício. 
Como resultados, observou-se que as ações da testosterona são mediadas 
principalmente através de sua ligação a um receptor intracelular de andrógenos 
que atua como um fator de transcrição no núcleo da célula, permitindo à 
transcrição gênica. A síntese proteica envolve vários mecanismos de 
sinalização molecular, destes a via sinalizada pela serina/treonina quinase 
apresenta um papel chave no processo. Concluiu-se que o treinamento 
prescrito de forma eficaz é capaz de gerar alterações fisiológicas, metabólicas 
e visuais. Cabe ao profissional adequar o treinamento ao praticante através de 
conhecimento adquirido. 

Palavras chave: Hipertrofia muscular, mecanismos hipertróficos, síntese 
proteica, profissional especializado. 

 

METILFENIDATO E AS CONSEQUÊNCIAS DO USO OFF LABEL 

Autores: 

Dielly Monteiro Guedes 
didih_monteiro@hotmail.com 
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Letícia Maria Almeida Morais 
letciamorais@hotmail.com 

Mike Soares Metz 
mmetzz@hotmail.com 

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

O metilfenidato, composto nootrópico, tem por função tratar o TDAH e 
narcolepsias, este medicamento vem sendo utilizado erroneamente afim de 
potencializar os neurotransmissores da aprendizagem e concentração. O 
objetivo desse trabalho é realizar uma revisão bibliográfica acerca dos riscos 
do uso off label do fármaco metilfenidato. Como metodologia foi revisado 
artigos do ano de 2010 a 2017 na base de dados SciElo. Os dados da literatura 
demonstram os riscos do uso off label do metilfenidato como a redução do 
apetite, insônia, irritabilidade, ansiedade, depressão, alterações 
comportamentais, além de esclarecer seu correto uso, já que o mesmo, vem 
sendo utilizado de forma incontida nos meios acadêmicos. Em conclusão o 
metilfenidato pode acarretar danos ao homem normal irreversíveis levando-o a 
dependência física e química, além dos vários distúrbios citados, que comprova 
a balança desfavorável no seu uso off label. 

Palavras chave: Metilfenidato, off label, nootrópico, uso indevido. 

 

MOTIVAÇÃO DA GINÁSTICA AERÓBICA PARA IDOSOS 

Autores: 

Adriene Aparecida Soares 
adrienesoares3@gmail.com 

Brenda Maria Pereira Leonardo 
brendach95@yahoo.com.br 

Cristiane Lobo Testoni Neiva 
cristianetestoni@hotmail.com 

Fabrício de Paula Santos 
fabricio_fps@yahoo.com.br 

O envelhecimento ocasiona várias mudanças no organismo do indivíduo, como 
a perda de elasticidade da pele, perca de massa óssea, diminuição da 
capacidade dos órgãos internos e capacidades físicas. Pesquisas apontam que 
foram ampliadas as referências acerca da motivação dos idosos para o 
exercício físico, relacionando-as a programas de exercício físico e promoção da 
saúde, além de favorecer a permanência na atividade por mais tempo, 
exercitando-se regularmente, além de melhorias consideráveis na qualidade de 
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vida dos idosos. Ciente que a população idosa está crescendo 
consideravelmente, o objetivo do presente estudo é verificar os fatores 
motivacionais que levam os idosos para prática de atividade física. Será feita 
uma revisão bibliográfica do tema. Espera-se encontrar, através de estudos já 
realizados, os fatores motivacionais que levam os idosos para atividade física. 
O estudo pretende contribuir com novos estudos nesta temática. 

Palavras chave: Idosos, atividades, aeróbicas, motivação. 

  

NANOTECNOLOGIA APLICADA AO TRATAMENTO DO 

CÂNCER 

Autores: 

Luana Inês Barbosa Silva 
luanaibarbosa@yahoo.com.br 

Mércia Aparecida da Silva Costa 
merciaasc@yahoo.com.br 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

Existem inúmeras pesquisas sobre nanotecnologia na área da saúde, das 
quais o desenvolvimento de medicamentos constituídos de polímeros têm 
demonstrado benefícios no tratamento de doenças. O câncer, atualmente, é 
um grande causador de morte e as limitações das terapias estimulam novas 
pesquisas para o seu tratamento. O objetivo deste trabalho é apresentar os 
avanços da nanotecnologia para o tratamento do câncer. Será feita uma 
revisão bibliográfica, utilizando-se artigos científicos a partir de 2010. O desafio 
no tratamento do câncer é direcionar o fármaco apenas para o tumor. Assim, 
há várias pesquisas sobre os sistemas de entrega de fármacos, permitindo o 
controle da sua taxa de liberação no sítio de ação e direcionamento específico 
ao tecido alvo, minimizando efeitos colaterais oriundos de tratamentos 
convencionais. Ou seja, a aplicação da nanotecnologia em medicamentos é um 
tratamento inovador que proporciona melhores condições de tratamento ao 
paciente com câncer. 

Palavras chave: Nanotecnologia, tratamento, câncer, medicamentos. 

 

O ENFERMEIRO FRENTE À PREVENÇÃO E O CUIDADO DE 

CRIANÇAS PORTADORAS DE QUEIMADURAS 

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

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

As queimaduras em crianças são, na maioria das vezes, provenientes de 
acidentes domésticos envolvendo agentes térmicos. Este estudo se justifica 
pela necessidade de evidenciar os fatores que previnam os acidentes que 
provocam queimaduras em crianças. Objetiva-se enumerar os meios utilizados 
como prevenção da queimadura em crianças, bem como apresentar os 
métodos utilizados pela enfermagem para prestar assistência a estas crianças. 
Trata-se de uma revisão literária de aspecto descritivo e exploratório. Espera-
se com esta pesquisa conscientizar a população sobre os perigos domiciliares 
para crianças além de, sensibilizar o profissional de saúde acerca da 
importância de escolher o método mais adequado para prestar uma assistência 
humanizada. Conclui-se que a assistência às crianças com queimaduras é bem 
delicada e de difícil execução, já que os procedimentos são dolorosos, cabendo 
ao enfermeiro criar metodologias que incentivem a criança a aceitar o 
tratamento e minimizar seu sofrimento. 

Palavras chave: Prevenção, Queimaduras, Crianças, Assistência. 

 

O ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES DO TRATO 

URINÁRIO. 

Autores: 

Claudia Marcia Lima 
claudiamarcia1419@gmail.com 

Daiana Mendes dos Santos 
daianamendes563@gmail.com 

Pamela Soares Nogueira 
pamelasoares30@yahoo.com.br 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

A infecção do trato urinário (ITU) é a presença de microrganismos patogênicos 
no trato urinário, que migraram de uma área contaminada até a bexiga, que é 
estéril. O enfermeiro tem o papel de trabalhar medidas preventivas à infecção. 
O trabalho justifica-se em discussões sobre o conceito de ITU e relações com o 
papel do enfermeiro na prevenção, objetivando-se analisar e conhecer melhor 
a relação enfermagem e ITU, descrevendo as orientações de prevenção e 
cuidados aos pacientes. o método de pesquisa foi exploratório descritivo, 
através de analises de artigos científicos no site Scielo acerca do tema. 
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Conclui-se que o enfermeiro tem um papel importante na prevenção da 
infecção urinária, já que lida com os pacientes na assistência da saúde com 
métodos de orientação e prevenção, fora e dentro do ambiente hospitalar, 
como por exemplo, na inserção do cateter urinário, que é uma das causas da 
ITU, e orientando quanto a ingestão de líquidos e higiene pessoal. 

Palavras chave: Prevenção, ITU, Enfermagem. 

 

O ENFERMEIRO NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA 

NA SAÚDE PÚBLICA 

Autores: 

Angelica Margarete da Silva 
angelkss@bol.com.br 

Juliana Souza Pinto Pereira 
julianapodologia@hotmail.com 

Patrícia Michelle de Souza Veríssimo 
patricia-verissimo@hotmail.com 

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

O papel do enfermeiro na Saúde Pública é reconhecido pela capacidade de 
compreender o ser humano holisticamente, pela integralidade da assistência e 
pela capacidade de acolher e identificar as necessidades da comunidade. Este 
trabalho justifica-se pela necessidade do enfermeiro na qualidade da 
assistência, com preparado para desenvolver ações de promoção, prevenção e 
reabilitação na Saúde Pública. Objetiva-se descrever o papel do Enfermeiro na 
qualidade da assistência prestada na Saúde Pública. Trata-se de uma pesquisa 
de revisão bibliográfica de caráter qualitativo, descritivo e exploratório. Espera-
se demonstrar que a qualidade na assistência deve ser uma rotina a se seguir 
e não uma meta a ser alcançada, conscientizando sobre a importância do olhar 
holístico na sua integralidade, apontando as necessidades de forma ampliada. 
Contudo, observa-se que a melhoria da qualidade da assistência de 
enfermagem é necessária para satisfação do paciente e desenvolvimento da 
profissão. 

Palavras chave: Enfermeiro, Qualidade, Assistência, Saúde pública. 

 

O PAPEL DO EDUCADOR FÍSICO NA FASE INFANTIL 

Autores: 
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Gabrielly Joana Godoy 
godoygabrielly01@gmail.com 

Pedro Bavuso Barbosa 
pedrobavuso15@gmail.com 

Ricardo Luiz Pace Júnior 
ricardo_pace@yahoo.com.br 

Inúmeros estudos foram realizados nos últimos anos visando demonstrar a 
importância da prática da educação física na Educação infantil (3-5 anos). 
Desta forma torna-se necessário verificar como as aulas de educação física 
estão sendo ministradas: por professores de educação física ou não. Assim 
como estas estão ocorrendo: abordagens e estratégias. O objetivo do presente 
estudo será verificar quais cidades de nossa região possuem Professores de 
Educação Física na rede pública trabalhando com educação infantil e quais os 
tipos de abordagens e estratégias são utilizados. Sabendo que estímulos 
adequados possibilitam um melhor desenvolvimento motor e mental. A 
metodologia utilizada será o estudo de campo onde serão analisadas 
legislações de 4 cidades de nossa região e será enviado um questionário 
semiestruturado para identificação dos tipos de aula. Espera-se que as cidades 
que tem professores de educação física nesta faixa etária tenham abordagens 
e estímulos mais adequados. 

Palavras chave: Educador Físico, Educação Infantil, Legislação, Faixa Etária. 

 

O USO DE “ANABOLIZANTES” PARA FINS NÃO 

TERAPÊUTICOS EM ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA NA 

CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Autor: 

Tátila Emannuele Rezende 
tatila_emannuele@hotmail.com 

Gilberto Martins 
 martins.gilberto4@hotmail.com 

Os anabolizantes são derivados sintéticos do hormônio testosterona, utilizados 
para tratamentos terapêuticos. O consumo de forma ilícita, sem 
acompanhamento terapêutico e em quantidades excessivas causa grande 
toxicidade ao indivíduo. O consumo vem aumentando entre um grupo 
específico de usuários para fins estéticos e por uma melhor performance 
esportiva. O presente trabalho tem por objetivo verificar a prevalência do uso 
de anabolizantes entre estudantes do 3º ano do ensino médio em uma escola 
pública de Conselheiro Lafaiete. Será aplicado um questionário estruturado aos 
alunos para verificar a utilização dos anabolizantes e o conhecimento acerca 
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dos efeitos dessa substância. Cabe ao farmacêutico e as demais equipes 
multidisciplinares de saúde apresentar a esses indivíduos os principais efeitos 
adversos e toxicológicos, quando em uso de forma irregular, assim adquirindo 
resultados positivos ao uso racional destes compostos. 

Palavras chave: Anabolizantes, Toxicidade, Saúde, Prevalência. 

 

O USO DO CANABIDIOL NO CONTROLE DAS CRISES DE 

EPILEPSIA REFRATÁRIA 

Autores: 

Flávia Aparecida da Costa Rodrigues 
flaviapcr@gmail.com 

Tais Bruna Reis de Lima 
taisreisdelima@gmail.com 

Ana Paula Alves André 
anapaulaalvesandre@gmail.com 

O canabidiol (CBD), é um componente da planta Cannabis sativa conhecida no 
Brasil pelo nome de maconha. Tem a característica de não ser psicoativo e 
apresentar baixa toxicidade e alta tolerabilidade. Sendo a epilepsia uma 
doença crônica que resulta em irregularidades das redes neuronais no cérebro 
que podem surgir de várias regiões do mesmo, o presente trabalho propõe o 
estudo da importância de utilização de medicamentos à base de canabidiol nas 
crises de epilepsia refratária. Trata-se de uma revisão descritiva baseada no 
levantamento bibliográfico de dados extraídos de artigos científicos datados de 
2003 a 2016. Espera-se resultados que demonstrem que o tratamento à base 
de canabidiol para fins inibitórios de crises de epilepsia mostrem grande 
potencial terapêutico efetivo na redução e até extinção destas. O grande 
obstáculo de sua ascensão é o fato das pesquisas relacionadas a este tema 
não serem permitidas em muitos países tendo em vista o paradigma imposto 
pelo seu uso recreativo. 

Palavras chave: Canabidiol, Epilepsia, Crises, Controle de Crises. 

 

OBESIDADE INFANTIL E O IMPACTO CAUSADO NO 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

Autores: 

Bruno Ribeiro Resende 
bruunoreesende@gmail.com 



XII Simpósio de Iniciação Científica – 3, 4, 5 e 6 de setembro de 2018 / FASAR  

271 
 

Lara Beatriz de Oliveira Rocha 
lararocha64@gmail.com 

Yara Assis Armando 
yayaassis27@hotmail.com 

No Brasil, verifica-se um número crescente de obesidade infantil, tanto em 
meninas quanto em meninos. Os maus hábitos alimentares são responsáveis 
pela gênese da obesidade. Por isso, o objetivo desta pesquisa é analisar, a 
partir de gráficos de pesquisas nacionais relacionados à obesidade, a influência 
da atuação da mídia para essa faixa etária. Tais pesquisas postulam que o 
aumento da obesidade, possivelmente, pode ser o resultado da modernidade 
no cotidiano do público infantil, pois as preferências por alimentos 
industrializados tendem a serem mais atraentes pelo paladar do público 
mencionado. Assim sendo, espera-se que a conscientização acerca desse 
problema tenha como consequência a implementação de medidas 
intervencionistas no controle da propaganda de alimentos não saudáveis, 
dirigidos ao público infantil, atuando no incentivo de consumo de alimentos 
saudáveis. Esta pesquisa será realizada por meio de revisão bibliográfica. 

Palavras chave: Obesidade Infantil, Hábitos Alimentares, Alimentação 
Saudável. 

 

ORIENTAÇÃO, MANIPULAÇÃO E DESCARTE DE 

PERFUROCORTANTES 

Autores: 

Fabíola Aparecida Queiroz de Resende 
billaqueiroz@hotmail.com 

Letícia Tamires da Silva 
lehtamires28@gmail.com 

Marina Luiza da Silva Gomes 
marinaluizasilva@hotmail.com 

José Augusto Zorel 
joseazorel@gmail.com 

O descarte e a manipulação inadequada de materiais perfurocortantes é 
responsável pela ocorrência de acidentes ocupacionais em profissionais da 
área da saúde, uma vez que esses profissionais manuseiam frequentemente 
esses materiais. De acordo com pesquisas realizadas entre 2002 e 2014, sob 
registro da fonte Sêcco, Leuroux e Santos e a SBPC/ML, os acidentes 
associados por puncturas com agulhas são responsáveis por 80 a 90% das 
transmissões de doenças infecciosas. O manejo e descarte adequado dos 
materiais, ocorre de acordo com o real potencial de contaminação, o 
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acondicionamento em recipientes padronizados, sendo descartado 
imediatamente, evitando acidentes com agulhas contaminadas. Diante do 
exposto, este estudo tem como objetivo orientar o manejo e descarte adequado 
dos materiais perfurocortantes, visando a proteção dos trabalhadores, a 
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

Palavras chave: Descarte, Manipulação, Perfurocortantes. 

 

OS BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO NA 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA: 

REVISÃO DE LITERATURA 

Autores: 

Lair Lage Gonçalves 
lair.lage@yahoo.com 

Pamela Priscila de Assis 
pamelapriscila9231@gmail.com 

Rafaela Deolinda Silva Oliveira 
Rafaelaoliveirak01@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

O leite materno é o mais completo em nutrientes essenciais, contendo 
aproximadamente 150 fatores bioativos, antimicrobianos, agentes anti-
inflamatórios, enzimas digestivas e vários tipos de hormônios. Dada a 
relevância do tema, justifica-se o estudo, que objetivou realizar uma revisão de 
literatura sobre os benefícios do aleitamento materno (AM). Foi realizado um 
levantamento de artigos cientifícos nacionais publicados na base de dados 
Scielo nos últimos dez anos. Os benefícios do AM incluem, além da nutrição, 
satisfatório desenvolvimento psicossocial e cognitivo. O AM diminui a gravidade 
ou incidência da diarreia, infecções respiratórias baixa, otite, meningite 
bacteriana, infecção urinária e enterite necrotizante. Alguns estudos mostram 
possível efeito protetor do AM contra síndrome da morte súbita infantil, 
diabetes mellitus, colite ulcerativa, doença de Crohn, linfoma e doenças 
alérgicas. Conclui-se que a amamentação é fundamental para a saúde e o 
desenvolvimento da criança. 

Palavras chave: Aleitamento Materno, Criança, Nutrientes, Efeito Protetor. 
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OS RISCOS DO USO CONTÍNUO DE OMEPRAZOL 

Autor: 

Kechilley Lorrayne das Chagas 
kechilleylorrayne@outlook.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

O omeprazol é o principal fármaco usado para inibir a enzima H+, K+ ATPase 
(ou bomba de prótons), realizando a supressão da secreção de ácido gástrico 
pelas células parietais do estômago. Seu uso em curto prazo pode causar 
lesões leves e reversíveis, porém, o uso contínuo pode levar à reações 
adversas preocupantes e desconhecidas pela população. O objetivo é orientar 
a população sobre o risco do uso contínuo e/ou indiscriminado de omeprazol. O 
trabalho será desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica nas bases de 
dados Scielo, Portal Anvisa, Lilacs, usando artigos publicados nos últimos sete 
anos. Por se tratar de um medicamento isento de prescrição e 
consequentemente de fácil acesso, a falta de informação faz com que as 
pessoas utilizem medicamentos de forma indiscriminada, sem perceber que 
outros problemas de saúde podem estar sendo desenvolvidos, agravados ou 
mascarados por esta conduta. O profissional da saúde na intervenção desse 
ato é de suma importância. 

Palavras chave: Omeprazol, Uso Indiscriminado de Medicamentos, Reações 
Adversas. 

 

PERFIL DA AUTOMEDICAÇÃO EM ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS DE UMA FACULDADE NO INTERIOR DE 

MINAS GERAIS 

Autor: 

Thaísa de Paula Miranda 
thaisa_miranda02@hotmail.com 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

O uso de medicamentos sem prescrição médica pode trazer riscos à saúde, 
como agravamento de doenças, intoxicação e até a morte. Pesquisas 
demonstraram existir uma correlação entre o consumo de medicamentos, com 
áreas específicas de graduação, tendo em vista que os indivíduos com maior 
grau de instrução geralmente recorrem à automedicação, por se sentirem mais 
confiantes com relação às informações sobre os medicamentos. O objetivo do 
trabalho será identificar o perfil da automedicação entre universitários em 
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diferentes áreas de uma instituição de ensino superior no interior de Minas 
Gerais. Será realizado um estudo do tipo transversal descritivo com aplicação 
de questionário estruturado, para estudantes das áreas de exatas e da saúde. 
Dessa forma espera-se conscientizar os alunos sobre os riscos da 
automedicação através de campanhas de uso racional dos medicamentos. 

Palavras chave: Automedicação, Universitários, Uso racional de 
medicamentos. 

 

PERFIL DO USO DE MEDICAMENTOS DE PACIENTES 

SUBMETIDOS A EXAMES BIOQUÍMICOS EM UM 

LABORATÓRIO DE OURO BRANCO/MG 

Autores: 

Franciane Rosane Diogo 
franciane.rosane@gmail.com 

Lucielle Ribeiro Teixeira de Oliveira Azevedo 
lucielleazevedo@yahoo.com.br 

Bruno Cesar de Albuquerque Ugoline 
brunougoline@hotmail.com 

Os exames laboratoriais bioquímicos são realizados para detectar e dosar 
elementos químicos específicos no organismo. Algumas alterações 
inesperadas nesses exames podem estar relacionadas a uma interferência 
medicamentosa, que pode gerar laudos e até diagnósticos equivocados. Este 
trabalho busca identificar os medicamentos que provocam essas alterações. 
Serão analisados, entre junho e agosto de 2018, prontuários de anamneses de 
pacientes submetidos a exames bioquímicos no período de julho de 2017 a 
julho de 2018, na cidade de Ouro Branco. A partir desse levantamento sobre os 
medicamentos, os mesmos poderão ser relacionados aos fatores de risco 
implicados nessas alterações nos exames. Assim, em estudos futuros, essas 
informações podem contribuir na minimização de erros em laudos ou 
diagnósticos dos pacientes e consequentemente na maior segurança quanto à 
rotina no laboratório clínico. 

Palavras chave: Medicamentos, Interferências, Exames bioquímicos. 

 

PERFIL PSICOMOTOR DE CRIANÇAS PRATICANTES DE 

CAPOEIRA. 

Autor: 
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Said Lucas da Silva Nicacio 
said_capoeira@hotmail.com 

Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

A capoeira, arte marcial brasileira, originada pelo negro escravo é um esporte 
de caráter cultural e educativo reconhecida mundialmente, que permite 
trabalhar diversas ações motoras durante sua prática. Sendo assim, o objetivo 
deste estudo foi analisar o perfil psicomotor de crianças capoeiristas com idade 
entre seis e dez anos. A metodologia adotada foi à revisão bibliográfica de 
artigos acadêmicos relacionados aos termos capoeira e psicomotricidade. 
Como resultado foi possível observar que crianças praticantes de capoeira 
possuem as variáveis psicomotoras mais desenvolvidas que crianças não 
praticantes, como a lateralidade resultado dos golpes utilizados e a variável 
espaço temporal, resultado das esquivas e distanciamento dos golpes. A 
prática da capoeira para crianças é de extrema importância, pois contribui 
diretamente para o seu desenvolvimento, abrangendo as variáveis 
psicomotoras. 

Palavras chave: Capoeira, Psicomotricidade, Crianças, Artes Marciais, Perfil. 

 

PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS NO TRATAMENTO DA 

CANDIDÍASE 

Autores: 

Alessandra Pereira dos Santos 
alessandrapereira2202@gmail.com 

Daiany Matos Luna 
lunadaiany@gmail.com 

Natália Anne dos Santos 
nataliaanne1912@gmail.com 

Lorena Cristina Lana Pinto 
lorenafasar@gmail.com 

A Candidíase é uma micose causada por leveduras do gênero Cândida. Pode 
acometer a pele, cavidade oral, esôfago e trato genito-urinário. Espécies de 
Cândida compõe a microbiota humana. Entretanto tornam-se patogênicas 
quando há comprometimento imunológico. O objetivo foi estudar tratamentos 
alternativos para combate da candidíase. Observa-se, principalmente em 
ambiente hospitalar, o aumento da candidíase resistentes aos antifúngicos 
convencionais. Estudos mostram a eficácia de fitoterápicos como 
Cinnamomum zeylanicum (canela), C. citratus (cidreira), C. aromaticus (cravo), 
E. citriodora (eucalipto) e O. vulgare (orégano) no tratamento de candidíase. 
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Esse trabalho foi realizado com base em artigos levantados no PUMED 
e  SCIELO. Tendo em vista o surgimento de resistência aos antifúngicos 
convencionais, torna-se necessário o desenvolvimento de novos fármacos de 
maior eficácia para tratamento de candidíase. Dentre estes, os fitoterápicos. 

Palavras chave: Candidíase, Fitoterápicos, Tratamento, Antifúngicos. 

 

PNEUMOCONIOSE: UMA DOENÇA INVISÍVEL 

Autores: 

Diego Lourdes Ferreira 
diegoferreiratog@hotmail.com 

Ederson Manoel Pinto 
edermanoel@yahoo.com.br 

Juliana Aparecida Severiano 
Julianaaseveriano@hotmail.com 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

A pneumoconiose é uma doença respiratória ocupacional causada pela 
inalação de partículas de pó mineral (carvão, sílica, talco, cimento). Atinge 
especialmente pessoas que trabalham na mineração, metalurgia, construção 
civil entre outros profissionais que atuam expostos a poeira sem proteção. Nos 
últimos anos houve um grande aumento nos casos de pneumoconiose 
relacionada a exposição ocupacional.  O objetivo do estudo é identificar o que 
causa a progressão da pneumoconiose. Foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica na base de dados do Scielo. A pneumoconiose é uma doença 
grave e que pode levar a fibrose pulmonar, expansão do lado direito do 
coração, insuficiência respiratória, câncer de pulmão entre outras 
complicações. É fundamental mostrar a importância de medidas preventivas no 
ambiente laboral e informar as pessoas sobre sinais e sintomas da 
pneumoconiose. Conclui-se que priorizando a prevenção a prevenção essa 
doença ocupacional poderá ser erradicada. 

Palavras chave: Pneumoconiose, fibrose pulmonar, doença ocupacional. 

 

PRÁTICAS EDUCATIVAS NA ENFERMAGEM PARA 

PUÉRPERAS: UM RESGATE A AUTO-ESTIMA  

Autores: 
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Alexandra França de Souza Rezende  
xandra.issa@gmai.com 

Karine de Fátima Machado 
karinehipmachado@gmail.com 

Leonora Cristina Vieira Gonçalves 
leonoracristina19@gmail.com 

Sonia Terezinha de Albuquerque Nascimento 
sotalbuquerque@gmail.com 

As práticas educativas em saúde são medidas a serem adotadas pelo 
enfermeiro e transmitidas as puérperas para potencializar o cuidado, beneficiar 
a saúde materno-infantil e recuperar a autoestima perdida neste período 
repleto de modificações. O objetivo do presente estudo é elucidar que o 
diálogo, como ação educativa, acolha mulheres sensibilizadas pelo estado 
gravídico-puerperal, minimizando suas dúvidas e compreendendo suas 
transformações de forma holística. Foi realizada uma pesquisa exploratória e 
descritiva em fontes bibliográficas nas redes LILACS e SCIELO. Constatou-se 
através de relatos de puérperas que as orientações dadas pelo enfermeiro 
estão voltadas especificamente para atenção a criança e não para suas 
necessidades de autocuidado. Através do estudo pode-se observar a 
necessidade de reorientar as práticas educativas desenvolvidas junto as 
puérperas a fim de aumentar a estima das mulheres nesse período, 
melhorando seus aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais. 

Palavras chave: Puérpera, Ações Educativas, Autoestima, Enfermeiro. 

 

PREPARAÇÕES DE ALIMENTOS ISENTOS DE LACTOSE PARA 

PESSOAS INTOLERANTES 

Autor: 

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

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabiana.nupeb@gmail.com; fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

A lactose é um carboidrato dissacarídeo composto por glicose e galactose 
presente no leite e derivados. A intolerância à lactose é a incapacidade que o 
organismo tem em digerir a lactose, devido à deficiência ou ausência da 
enzima lactase. Esse trabalho justifica-se pela importância de oferecer 
preparações utilizando outros recursos para substituição do leite. O objetivo 
será realizar preparações sem lactose, utilizando extratos vegetais (aveia, 
coco, arroz). Serão elaboradas preparações sem lactose, utilizando extratos 
vegetais de acordo com as fichas técnicas de preparo, onde serão avaliados: 
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peso bruto e líquido, modo de preparo, valor nutricional, dentre outros recursos 
e posteriormente será realizado o registro fotográfico dessas preparações. 
Espera-se alcançar uma boa aceitação das preparações elaboradas a partir 
dos extratos vegetais. É importante desenvolver preparações alternativas sem 
lactose para diversificar o cardápio de pessoas que sofrem com esse tipo de 
intolerância. 

Palavras chave: Lactose, Lactase, Intolerância, Extratos Vegetais. 

 

 

PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA: ANÁLISE DO CONHECIMENTO 

POPULAR E A BUSCA PELA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO. 

Autores: 

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 prescrição é considerada o elo inicial entre os profissionais da saúde e 
pacientes buscando a proteção, promoção e recuperação da saúde. Muitas 
vezes, o Farmacêutico representa o primeiro ou o mais fácil acesso das 
pessoas ao cuidado à saúde. Visto isso, o Conselho Federal de Farmácia 
(CFF) regulamentou a prescrição farmacêutica (Resolução 586/2013). Os erros 
em prescrições são a principal razão para um tratamento ineficaz. Este trabalho 
visa identificar o conhecimento dos pacientes em um farmácia privada e 
pública, e dos graduandos em farmácia sobre a prescrição farmacêutica. Será 
aplicado um questionário semiestruturado para estas amostras entre Junho e 
Agosto de 2018. Espera-se que os estudantes de farmácia conheçam sobre a 
prescrição farmacêutica que pode englobar medicamentos e terapias não 
farmacológicas e outras intervenções, e assim, obter uma maior valorização da 
profissão farmacêutica, já que ele pode auxiliar na prevenção de qualquer 
desfecho negativo na saúde do paciente. 

Palavras chave: Prescrição farmacêutica, promoção, proteção, recuperação à 
saúde, Farmacêutico. 
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PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS EM PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS) 

Autores: 

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

Júlia Beatriz Guilhermino Coelho 
Ju.koelho@outlook.com 

Philipe Matheus Fernandes 
philipematheus@hotmail.com 

Patrícia Gonçalves Prates Barbosa 
patriciaprates1@hotmail.com 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como hipertensão arterial, 
diabetes e obesidade são desenvolvidas ao longo da vida e produzem graves 
complicações, tendo como responsáveis diversos fatores condicionantes, como 
dieta pouco saudável, sedentarismo, consumo de álcool entre outros. Esse 
trabalho justifica-se na gravidade das DCNT e suas associações à altas taxas 
de morbimortalidade, sendo assim tem-se como objetivo investigar a 
prevalência de DCNT em pacientes de diferentes faixas etárias do Sistema 
Único de Saúde (SUS) da cidade de Ouro Branco-MG e identificar os fatores 
que determinaram o surgimento e desenvolvimento dessas doenças. A 
metodologia utilizada será revisão bibliográfica, aplicações de questionários e 
entrevistas com profissionais da área da saúde. Por fim, pretende-se informar 
às pessoas envolvidas na pesquisa quais medidas podem ser tomadas para 
prevenir o aparecimento e as possíveis complicações das DCNT, trazendo, 
assim, informação à comunidade envolvida. 

Palavras chave: Doença, Fatores, DCNT, Ouro Branco. 

 

PREVALÊNCIA DE HIPOVITAMINOSE D EM CRIANÇAS DE 0 A 

10 ANOS CADASTRADAS EM UM DETERMINADO 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE – MG 
 

Autor: 

Ariany Bittencourt Baeta 
arianybaeta@outlook.com 
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Patrícia Gonçalves Prates Barbosa 
patriciaprates1@hotmail.com 

A vitamina D é considerada um hormônio lipossolúvel e tem como principal 
função a homeostasia do cálcio. A síntese ocorre principalmente por meio da 
exposição da pele aos raios solares e sua deficiência está associada a várias 
doenças durante a infância devido sua atuação na fase do crescimento ósseo. 
Esta pesquisa justifica-se, pois, atualmente as crianças estão perdendo o 
hábito de brincar ao ar livre o que contribui para essa deficiência. Objetiva-se 
determinar a prevalência de hipovitaminose D em crianças até 10 anos 
cadastradas em um laboratório de análises clínicas de Conselheiro Lafaiete e 
abordar a importância de hábitos que favoreçam sua síntese. A metodologia 
será a coleta de dados indiretos onde serão analisadas as dosagens de 
vitamina D em crianças cadastradas no ano de 2017. Pretende - se com esse 
trabalho verificar a deficiência de vitamina D na população estudada bem como 
a conscientização da população sobre a hipovitaminose D para a elaboração 
de medidas preventivas. 

Palavras chave: Hipovitaminose D, Vitamina D, Crianças, Dosagens. 

 

PREVENÇÃO DE ARBOVIROSES COM SABÃO DE CITRONELA 

Autores: 

Geraldo Mauricio Martins 
Alquimiaprodutosdelimpeza@yahoo.com.br 

Jean Frejat Santos de Jesus 
jeanfrejatts@gmail.com 

Lázaro Luiz Vieira 
lzarovieira@yahoo.com.br 

Patrícia Gonçalves Prates Barbosa 
patriciaprates1@hotmail.com 

O aumento da incidência de arboviroses, doenças causadas por arbovírus 
transmitidas por insetos, exigem implantações de projetos e campanhas de 
combate a essas doenças. Entre as alternativas, está à utilização da citronela, 
planta medicinal com propriedade repelente de insetos. Este trabalho justifica-
se na necessidade de prevenir endemias como dengue, Zica, Chikungunya 
com a utilização de citronela, insumo de baixo custo e de fácil aquisição. O 
objetivo desse trabalho é realizar uma revisão da literatura sobre arboviroses e 
citronela bem como preparar um sabão líquido a base de citronela no intuito de 
promover limpeza e assepsia bem como atuar como repelente. A metodologia 
utilizada será revisão bibliográfica e produção do sabão de citronela. Pretende-
se com esse trabalho a obtenção de um sabão líquido de citronela além de 
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mostrar que o sabão de citronela pode ser produzido em casa com baixo custo 
além de poder ser utilizados em locais públicos. 

Palavras chave: Arboviroses, Citronela, Sabão, Repelente. 

 

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OBESIDADE ATRAVES DA 

ATIVIDADE FÍSICA. 

Autores: 

Amanda Fantoni Ribeiro Silva 
amandinhafantoni.af@gmail.com 

André Luiz Assis Moraes 
assisandre2015@gmail.com 

Kaoany Taymara de Melo 
kaoanytaymara@bol.com.br 

Aellanene Luiz Rosa Guimaraes 
lanna_efi@yahoo.com.br 

A obesidade é definida como aumento do peso corpóreo em relação ao peso 
ideal devido ao excesso de tecido adiposo no organismo. O objetivo deste 
estudo foi analisar a importância da realização de atividade física como 
tratamento e/ou prevenção da obesidade. Para isso foi realizado um 
levantamento bibliográfico através de artigos científicos na base de dados do 
portal da CAPES. Foi observado que a prática de atividade física apresenta 
múltiplos fatores positivos no controle da obesidade, como: redução do apetite 
e diminuição do peso, queima de calorias, prevenção de doenças como a 
diabetes, hipertensão arterial e colesterol, redução do estresse e da depressão, 
melhora da aparência e da auto estima, melhora das funções cardíacas e 
pulmonares, manutenção da tonificação dos músculos, entre outros. Concluiu-
se que, com aproximadamente uma hora de prática de atividade física diária, 
consegue-se reduzir a obesidade e os males provenientes dela de forma 
saudável e segura. 

Palavras chave: Atividade física, Obesidade, Saúde. 

 

PRINCIPAIS DIFICULDADES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

FRENTE A PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA  

Autores: 
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Arthur Rezende Gonçalves 
danilorrgo@hotmail.com 

Lucas de Souza Henriques Magela 
Lucasshenriquesm@gmail.com 

Pablo Henrique Leandro Carvalho 
pablohenriqueleandro39@gmail.com 

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

A Parada cardiorrespiratória (PCR) constitui uma situação de severa de 
emergência, que se caracteriza pela interrupção dos movimentos respiratórios, 
e consequentemente a parada do miocárdio. Desta forma, este estudo se 
justifica, pela necessidade da equipe de enfermagem estar preparada frente a 
PCR para atuar com destreza, segurança e sincronia. Objetiva-se assim, 
descrever as principais dificuldades da equipe de enfermagem diante a Parada 
Cardiorrespiratória. Trata-se de uma revisão de literatura, de caráter descritivo 
e exploratório sobre a abordagem proposta. Espera-se poder delinear as 
possíveis dificuldades da equipe de enfermagem frente a PCR, identificando 
protocolos e procedimentos recomendados. Contudo, a assistência de 
enfermagem necessita de atualizações, condutas uniformes a partir da 
utilização de protocolos, com treinamentos dinâmicos e frequentes, visando 
combater as dificuldades frente a PCR. 

Palavras chave: Dificuldades, Enfermagem, Parada Cardiorrespiratória. 

 

PRINCIPAIS LESÕES NO FUTEBOL RELACIONADA A 

ARTICULAÇÃO DE JOELHO 

Autor: 

Marcos Henriques Heleno Dutra 
marcoshenriquedutra96@yahoo.com.br 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

Atualmente, o futebol -arte em nível mundial está dando lugar ao futebol – 
força. O esporte mais popular do mundo tem se apresentado com mais força e 
tática do que técnica. Essa mudança exigi mais fisicamente dos atletas do que 
tecnicamente, o que os obriga a trabalharem em seus limites físicos, com maior 
predisposição as lesões. O Objetivo deste estudo foi identificar as principais 
lesões envolvendo a articulação do joelho e quais as suas principais causas. 
Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico em artigos científicos 
relacionados ao tema. Como resultados observou-se que a lesão mais grave 
dessa articulação é a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), provocada 
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por impactos e níveis altos de desgaste físico, muitas vezes por falta de 
preparo físico adequado para a prática do futebol. Concluiu-se que um bom 
preparo físico desde o início da prática de futebol, e a procura de atendimentos 
especializados pode diminuir significativamente a ocorrência dessas lesões. 

Palavras chave: Lesão, Ligamento Cruzado, Futebol, Joelho.  

 

PROBIÓTICOS E OS BENEFÍCIOS DO KEFIR: REVISÃO DE 

LITERATURA 

Autores: 

Fernanda de Oliveira Bernardes Moreira 
fernandamoreira070494@gmail.com 

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 

O leite fermentado com Kefir é uma bebida láctea com poder probiótico e alto 
valor nutricional, estando associada ao controle de diversas doenças. 
Atualmente é comum a busca por uma alimentação saudável almejando o 
equilíbrio através dos alimentos funcionais, por isso faz se necessário 
esclarecer os benefícios do kefir, justificando o estudo. Objetivou-se apresentar 
os benefícios do kefir por meio de uma revisão de literatura. Foi realizada uma 
busca de artigos científicos publicados nos últimos 10 anos na base de dados 
SCIELO. O consumo do kefir colaborará na promoção da saúde e na 
prevenção das doenças, como constipação, até o câncer intestinal, devido aos 
probióticos. Este alimento nutritivo pode ser preparado em casa, oferecendo 
vários benefícios funcionais. Pode ser consumido por várias faixas etárias e por 
todos aqueles que “procurem alcançar uma melhor saúde”. Assim, é preciso 
incentivar o consumo deste, através da divulgação das informações e dos 
benefícios à saúde do kefir. 

Palavras chave: Alimentos funcionais, Probióticos, Leite. 

 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

Autor: 
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Fabio Roberto da Silva 
fabinhopsf@hotmail.com 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

O Programa Saúde na Escola foi criado no ano de 2007 pelo Ministério da 
Saúde com o intuito de trabalhar questões relativas à saúde de crianças e 
adolescentes no âmbito escolar. Este estudo se justifica pela importância da 
promoção à saúde e prevenção de agravos como estratégia na melhoria da 
qualidade de vida. Os objetivos são identificar e descrever as ações 
desenvolvidas pelas Equipes de Saúde da Família (ESF), juntamente com 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), nas escolas das áreas de 
abrangência e conhecer a importância da prevenção das doenças e dos 
agravos na saúde pública. A pesquisa bibliográfica conta com material do 
Ministério da Saúde, portarias e artigos científicos da base BVS. Entende-se 
que o conhecimento do programa favorece a atuação do enfermeiro no 
planejamento das atividades, buscando estimular o interesse das crianças e 
adolescentes pelo autocuidado e bons hábitos de vida. 

Palavras chave: Vias de Informação, Conscientização, Conhecimento, Hábitos 
de Vida 

 

PROTOCOLO DE MANCHESTER: UMA ANÁLISE DAS 

EVIDÊNCIAS DAS CLASSIFICAÇÕES REALIZADAS PELO 

ENFERMEIRO 

Autores: 

Higor Magalhães Silvano 
higormagalhaes19@gmail.com 

Mara Regina Santana Messias 
mararsmessias@gmail.com 

Natália Ferreira Gonçalves Perdigão de Castro 
natalia_perdigao@hotmail.com 

Alessandra Ferreira de Souza 
alessandra-leonel@hotmail.com 

O Sistema de Triagem de Manchester (STM) é um método de classificação de 
risco para pacientes que buscam assistência em pronto atendimento. É 
privativo do enfermeiro, a qual demanda capacitação científica, ética e 
resolutiva. Seu principal objetivo é priorizar o atendimento de acordo com a 
gravidade do caso, diminuindo a retenção e o fluxo dos mesmos. O STM já é 
utilizado em 11 países, sendo implantado no Brasil em março de 2011. Este 
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estudo justifica-se em identificar as principais dificuldades encontradas pelo 
enfermeiro em sua implantação, os erros de classificação mais ocorridos e 
suas consequências para a qualidade do atendimento. Foi realizada uma 
pesquisa exploratória e descritiva em publicações científicas da Scielo, Revista 
Brasileira de Enfermagem, Ministério da Saúde. Através desta, observou-se a 
superlotação das unidades, a busca por atendimentos de usuários em 
condições clínicas não urgentes e a falta de articulação da rede de atenção às 
urgências com a atenção primária. 

Palavras chave: Classificação de risco, Protocolo de Manchester, Enfermeiro, 
Evidências. 

 

 

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE LEITE CRU E 

PASTEURIZADO DE LATICÍNIOS DA REGIÃO DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE 

Autores: 

Andressa Alvim de Souza 
andressa.alvimm@outlook.com 

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

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

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

Por sua composição, o leite é considerado um dos alimentos mais completos 
em termos nutricionais e fundamentais para dieta humana, mas pela mesma 
razão, constitui um excelente substrato para o desenvolvimento de uma grande 
diversidade de microrganismos, inclusive os patogênicos. Estes 
microrganismos podem contaminar o homem através da ingestão de leite e 
interferir na qualidade deste produto e seus derivados. O objetivo do presente 
trabalho será avaliar a qualidade microbiológica de leite cru e pasteurizado 
produzido por laticínios da região de Conselheiro Lafaiete. As amostras serão 
submetidas à pesquisa de Salmonella sp., determinação do Número Mais 
Provável de Coliformes fecais e totais, segundo recomendado pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Normativa 51. A avaliação da 
contaminação microbiológica de alimentos é um dos parâmetros importantes 
para determinar sua vida útil e também para que os mesmos não ofereçam 
riscos à saúde dos consumidores. 
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Palavras chave: leite, qualidade microbiológica, segurança alimentar. 

 

REABILITAÇÃO DE PESSOAS QUE TIVERAM AVC  

Autores: 

Camila Helena Pereira Moraes 
Camilahelena_@hotmail.com 

Camila Rodrigues Oliveira Morais 
camilarodriguesoliveiramorais@yahoo.com.br 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

O acidente vascular encefálico é um tipo de doença cardiovascular que afeta 
as artérias cerebrais. É considerada uma das maiores causas de sequelas 
neurológicas e morte no mundo moderno, onde de acordo com o ministério da 
Saúde 6 milhões de pessoas morrem por ano. Diante disso, o objetivo do 
estudo é relacionar a importância do diagnóstico precoce e início do processo 
de reabilitação na qualidade de vida desses indivíduos. Quanto mais rápido 
detectado, maiores as chances de o paciente evoluir sem sequelas, ter um 
tempo menor de internação e depender menos de recursos terapêuticos. A 
recuperação ocorre nas primeiras semanas após o AVC, é individual e 
depende da severidade, sabe-se que quanto mais precoce for iniciado o 
processo de reabilitação, mais rápido haverá a reaquisição das capacidades 
perdidas e melhor será sua qualidade de vida. Conclui-se que a recuperação 
de um acidente vascular cerebral é um processo lento e gradual onde as 
sequelas de um AVC podem ficar para o resto da vida. 

Palavras chave: AVC, Reabilitação, Sequelas, Qualidade de Vida. 

 

RELAÇÃO DA DANÇA COM A QUALIDADE DE VIDA E 

AGILIDADE DE IDOSOS  

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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Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

 
A procura pela prática de exercício físico está aumentando cada vez mais entre 
os idosos, e a dança é considerada uma excelente alternativa para esse 
público, pois proporciona benefícios físicos e psicológicos, levando assim a 
uma melhora na qualidade de vida. A população de idosos tem aumentado nos 
últimos anos. Diante disso, o objetivo do estudo é investigar a relação da dança 
com a qualidade de vida e a agilidade de idosos. Será realizado um estudo 
transversal, onde serão incluídos e comparados idosos participantes do Projeto 
100% Saúde e idosos sedentários, sendo todos cadastrados no Programa de 
Saúde da Família. Esses idosos serão submetidos ao Timed Up and Go (TUG) 
e ao questionário de qualidade de vida. Espera- se que os participantes do 
projeto se sobressaiam quando comparado com os sedentários. Após estudo 
poderemos afirmar se a dança proporciona melhoras na qualidade de vida e 
agilidade dos idosos do grupo 100% Saúde e assim poderão ser desenvolvidas 
novas estratégias. 

Palavras chave: Dança, Qualidade de Vida, Idosos, Time Up and Go. 

RELAÇÃO DA VITAMINA D COM DOENÇAS AUTOIMUNES. 

Autores: 

Jennefer Camila de Sena Silva 
jennefersenna17@gmail.com 

Marilia Marina de Oliveira Silva 
mariliamarina96@gmail.com 

Pricila Maria Vieira 
pricilavieira1@outlook.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

A vitamina D é um hormônio esteroide cuja forma circulante é 25 (OH)D e a 
ativa é 1,25 (OH)2D3. Estudos recentes tem relacionado seu uso com doenças 
autoimunes. Justifica-se uma vez que a vitamina D tem sua importância na 
homeostase do organismo e tem sido alvo de pesquisas recentes para sua 
utilização no tratamento/prevenção de doenças imunes. Objetiva-se verificar a 
associação entre vitamina D e sistema imunológico. Para tal foi realizada uma 
revisão da literatura usando os descritores doenças autoimunes, absorção e 
vitamina D de forma isolada e combinada através da leitura de artigos 
científicos da base de dados Scielo publicados nos anos 2010 a 2018. 
Evidências apontam que absorção da vitamina D pode influenciar diretamente 
em algumas doenças, evidenciando que os níveis dessa vitamina podem 
reduzir o risco de desenvolvimento de doenças autoimunes. Mas a reposição 
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da vitamina D é uma dúvida clinica que requer mais estudos para melhor 
caracterizar essa associação. 

Palavras chave: Vitamina D, Absorção, Doenças Autoimunes. 

 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A COMPULSÃO 

ALIMENTAR 

Autores: 

Elidiane Maria de Oliveira 
elidiane.oliveira@ymail.com 

Joice Miriam de Jesus Rodrigues 
joicemiriam98@hotmail.com 

Thamy Aparecida Miranda Bastos Alcântara 
thamybastosbastos@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A compulsão alimentar é um distúrbio mental que afeta homens e mulheres de 
todas as idades. Caracteriza-se pela ingestão de uma grande quantidade de 
alimentos em um curto espaço de tempo. Esse transtorno pode gerar 
consequências graves à saúde, como a depressão, justificando o estudo. 
Objetiva-se realizar revisão de literatura sobre a compulsão alimentar. Foi 
realizado um levantamento de artigos científicos nacionais publicados nos 
últimos dez anos na base de dados SciELO. Estudos demonstram que a 
pessoa compulsiva sente a necessidade de comer mesmo sem fome e 
continua a se alimentar mesmo satisfeita. Alguns fatores contribuem para seu 
desenvolvimento como realização de dieta restritiva e questões emocionais, 
dentre outros. Conclui-se que para prevenir a compulsão é preciso estar 
sempre atento ao comportamento alimentar, como sentir vontade de comer 
sem estar com fome, comer rápido, não se sentir saciado. O nutricionista é 
importante na prevenção e tratamento da compulsão alimentar. 

Palavras chave: Compulsão Alimentar, Dieta, Transtorno Alimentar. 

 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A DESNUTRIÇÃO 

GESTACIONAL 

Autores: 
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Kamila Maria Vieira Duarte 
kamilacomkduarte@hotmail.com 

Karine Juliane Silva Vieira 
karine-350@hotmail.com 

Luísa Oliveira Azevedo 
luisaoazevedo96@hotmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A desnutrição é a carência de macro e micronutrientes necessários ao 
organismo. A mesma vem sendo estudada com mais atenção nos últimos 
anos, justificando o presente estudo, que teve por objetivo realizar uma revisão 
sobre a desnutrição gestacional. Para tanto foi realizado um levantamento de 
artigos científicos nacionais publicados nos últimos dez anos nas bases de 
dados SciELO e LILACS. Os estudos demonstraram que na gestação, a 
desnutrição tem uma resposta ainda mais preocupante, pois prejudica o 
desenvolvimento fetal. Fatores como condições sócio-econômico-culturais, 
idade materna, peso pré-gestacional, idade gestacional, patologias, tabagismo, 
alcoolismo e uso de drogas na gestação podem influenciar o crescimento 
intrauterino e pós-natal. A desnutrição materna também pode alterar a 
composição do leite. Conclui-se que a desnutrição materna tem etiologia 
multifatorial e pode prejudicar o crescimento fetal, permanecendo algumas 
dessas alterações na vida adulta do bebê. 

Palavras chave: Desnutrição, Gestação, Recém-nascido. 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A DESNUTRIÇÃO NA 

ATUALIDADE 

Autores: 

Anapaula Clementina Assunção Santos 
anapaulasantos6@yahoo.com.br 

Fabiane Marcela da Silva 
Fabimarcelaa@outlook.com 

Rebeca Larissa Pacheco de Almeida 
sirealmeida@hotmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A desnutrição pode ser definida como uma condição clinica decorrente de uma 
deficiência de um ou mais nutrientes. Este trabalho justifica-se pela 
necessidade de apresentar a influência de fatores sociais ou patológicos que 
podem afetar a saúde do indivíduo. O objetivo desse estudo é realizar uma 
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revisão de literatura sobre a desnutrição. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica de caráter qualitativo, no qual foi realizado um levantamento de 
artigos científicos publicados nos últimos dez anos no SciELO. A desnutrição 
ainda é um problema frequente na sociedade atual, associada à ingestão 
insuficiente de calorias e proteínas devido à baixa renda das famílias. Mas 
pode estar associada também com uma doença de base e sua gravidade. 
Conclui-se que a desnutrição é um problema ainda presente na sociedade. Não 
é somente a fome o fator predominante, existem outros fatores etiológicos 
envolvidos no seu desenvolvimento. 

Palavras chave: Desnutrição, Fome, Nutrientes, Alimentação. 

 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A OBESIDADE NA 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

Autores: 

Daniela Custódio Silva 
danielasilva1625@outlook.com 

Larissa Nayara Maia Costa 
lari-nayara@bol.com.br 

Leidiane Carvalho Mendes 
leidianecarvalhomendes@yahoo.com.br 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A obesidade é geralmente definida como uma condição de acúmulo excessivo 
de gordura no corpo, o que pode colocar em risco à saúde. Inquéritos 
populacionais demonstram aumento da prevalência da obesidade entre 
crianças e adolescentes, justificando o estudo, que objetivou realizar uma 
revisão de literatura sobre o tema. Foi realizado um levantamento de artigos 
científicos publicados nos últimos anos no SciELO. Nas últimas décadas, a 
obesidade tem-se destacado entre os maiores problemas de saúde. A 
obesidade na infância e na adolescência está associada a inúmeros problemas 
de saúde e ao risco de doenças crônicas, incluindo cardiovasculares e diabetes 
mellitus. É considerada uma doença crônica influenciada por distintos fatores: 
genéticos, metabólicos, fisiológicos, ambientais, psicológicos e 
comportamentais, que devem ser alvo dos esforços de prevenção e de 
intervenção. Conclui-se que é necessário tratar a obesidade nessas fases, 
evitando-se que tornem-se adultos obesos. 

Palavras chave: Obesidade, Crianças, Adolescentes, Doenças Crõnicas. 
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REVISÃO DE LITERATURA SOBRE AS DOENÇAS 

TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

Autores: 

Julia Egg Rodrigues Resende 
juliaegg478@gmail.com 

Leidiane Silva Domingos Fonseca 
leidiane_leidi@yahoo.com.br 

Luiza Maria Maximiano Bedran 
lubedran@yahoo.com.br 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são causadas pela ingestão de 
alimento e/ou água contaminados. Grande parte dessas contaminações ocorre 
por bactérias, vírus e parasitas. Perante a facilidade de veicular DTAs, justifica-
se a realização do estudo. Objetivou-se realizar uma revisão de literatura sobre 
o tema, de modo a conscientizar quanto à higienização das mãos. Para tanto 
foi efetuado um levantamento de artigos nacionais e materiais disponibilizados 
por órgãos governamentais, como o Ministério da Saúde, sobre as boas 
práticas na higienização das mãos. Estudos abordam que as mãos são uma via 
importante para transmissão de doenças já que são o principal meio pelo qual 
microorganismos (MO) são transferidos para outras pessoas. A higienização de 
forma correta das mãos, com água e sabonete bactericida, é uma das formas 
mais seguras para evitar a contaminação dos alimentos por MO patógenos e, 
por consequência, diminuir o número de casos DTAs. 

Palavras chave: Doenças Transmitidas por Alimentos, Higienização, 
Prevenção, Microrganismos. 

 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE CARACTERÍSTICAS 

GERAIS DOS LIPÍDIOS 

Autores: 

Jenifer Marcelle Silveira Campos 
jenifermarcele@hotmail.com 

Letícia Geordana Souza Pena 
leticiapenarad@gmail.com.br 

Nayane de Paula Rocha 
nayanedepaularocha12@gmail.com 
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Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

Os lipídios englobam os óleos e as gorduras. Consistem de um grande grupo 
de compostos geralmente solúveis em solventes orgânicos e insolúveis em 
água. Podem ser classificados em lipídios simples, compostos e derivados. 
Dada a importância dos lipídeos na atualidade, justifica-se o estudo. Objetivou-
se pesquisar as características dos lipídios. Foi realizado um levantamento de 
artigos científicos nacionais publicados nos últimos dez anos na base de dados 
SciELO. Os lipídeos apresentam diversas funções, sendo fonte e reserva de 
energia, componentes estruturais de membranas, isolante térmico, transportam 
vitaminas lipossolúveis, precursores de hormônios e vitamina D. Os ácidos 
graxos, que são unidades dos lipídeos simples, podem ser classificados de 
acordo com o grau de saturação. Os ácidos graxos saturados são encontrados 
nas gorduras de origem animal e os insaturados nos vegetais. Considerando o 
exposto, os lipídeos são fundamentais para o funcionamento do nosso 
organismo. 

Palavras chave: Gorduras, Lipídios, Óleos vegetais. 

 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE DOENÇAS TRANSMITIDAS 

POR ALIMENTOS E A IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO DE 

FRUTAS E HORTALIÇAS 

Autores: 

Gabriela Tomás Gama do Vale 
ggvale_17@outlook.com 

Raquel Augusta Ribeiro Diniz Nascimento  
raqueldiniznascimento@yahoo.com.br 

Renata Rosa Xavier  
renata2010x@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) podem causar náuseas, 
nêmese, diarreia, cefaleia e febre. Sendo as crianças, idosos, grávidas e 
pessoas doentes, considerados grupos de risco. Para evitar as DTAs alguns 
cuidados devem ser tomados desde a aquisição dos alimentos até o consumo. 
Assim, a higienização adequada dos alimentos é uma das etapas importantes 
para se evitar as DTAs, justificando o estudo. Objetivou-se revisar os 
procedimentos de higienização das frutas e hortaliças de modo a orientar 
adequadamente as pessoas. Para tanto foi realizado um levantamento de 
artigos científicos publicados na base de dados SciELO nos últimos anos e 
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livros sobre o tema. As etapas de higienização das frutas e hortaliças são 
simples e compreendem na lavagem em água potável, seguida da sanitização 
(deixá-los imersos em sanitizante específico) e enxágüe. Conclui-se que a 
conscientização sobre a higienização adequada das frutas e hortaliças pode 
prevenir DTAs contribuindo para a saúde populacional. 

Palavras chave: Frutas, Higienização, Hortaliças, Saúde Populacional. 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O ALEITAMENTO 

MATERNO 

Autores: 

Karine Ramos Pereira 
karineramos33@gmail.com 

Rafaela Santos da Silva 
santos.rafaela82@yahoo.com.br 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

O leite materno é importante para o crescimento e desenvolvimento do recém-
nascido. A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno 
exclusivo até os 6 meses de idade e complementar até os 2 anos ou mais, pois 
ele contém os macro e micronutrientes necessários a nutrição do bebê, 
justificando o estudo. Objetivou-se realizar uma revisão de literatura sobre o 
aleitamento materno. Foram realizados levantamentos bibliográficos de artigos 
disponíveis nos bancos de dados LILACS e SciELO, no período de 2008 a 
2018. Cada vez mais o leite materno está sendo substituído por outros tipos de 
leites e esta havendo a introdução precoce de alimentos industrializados, que 
são ricos em gordura, açúcar e sódio, sendo assim, as crianças estão 
apresentando carências nutricionais de micronutrientes e excesso de peso na 
infância. Conclui-se que a interrupção do aleitamento materno e a introdução 
precoce dos industrializados prejudicam o crescimento e desenvolvimento 
adequados da criança. 

Palavras chave: Amamentação, Leite materno, Nutrientes. 

 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O APROVEITAMENTO 

INTEGRAL DOS ALIMENTOS 

Autores: 
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Bárbara Maria Machado Souza  
barbarammsouza09@gmail.com 

Francielle Bruna Azevedo de Souza 
franciellebruna99@gmail.com 

Maria Clara Rodrigues de Freitas 
maria_clara_rodrigues_@hotmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

A alimentação é a base da vida e dela depende o estado de saúde do ser 
humano. O desperdício de alimentos é um sério problema, principalmente nos 
países em desenvolvimento, justificando o estudo. Objetivou-se realizar uma 
revisão sobre a utilização integral e consciente dos alimentos a fim de evitar o 
desperdício e aproveitar todos os nutrientes oferecidos. Para tanto foi realizado 
um levantamento bibliográfico de artigos na base de dados SciELO no período 
de 2013 a 2018, além do livro de receitas "Sabor Sem Desperdício" do projeto 
Mesa Brasil. Os estudos demonstram que as partes dos alimentos usualmente 
desprezadas (cascas, talos e sementes) possuem um alto teor de nutrientes 
que são benéficos para a nutrição do indivíduo, além de existir uma gama de 
receitas para incluí-las na alimentação. Portanto conclui-se que o 
aproveitamento integral dos alimentos é de suma importância, uma vez que 
evita o desperdício e contribui para uma nutrição corporal completa. 

Palavras chave: Aproveitamento integral dos alimentos, Desperdício de 
alimentos, alimentação. 

 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O TEOR DE SÓDIO EM 

ALIMENTOS PROCESSADOS E ULTRAPROCESSADOS  

Autores: 

Ivia Carla Fernandes Silva Resende 
rochedoaviamentos@hotmail.com.br 

Janaina de Souza Faustino 
janainafaustino86@gmail.com 

Leandro Júnior de Oliveira 
leandro19932010@gmail.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

O consumo excessivo de sódio está associado ao desenvolvimento de doenças 
cardíacas e hipertensão arterial. Assim, torna-se necessário reduzir a ingestão 
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de sódio pela população, justificando o estudo. Objetivou-se realizar uma 
revisão de literatura sobre o teor de sódio nos alimentos processados e ultra 
processados. Para tanto foi realizado um levantamento de artigos científicos 
publicados nos últimos dez anos na base de dados SciELO e em sites de 
órgãos oficiais como Ministério da Saúde. Inquéritos populacionais demonstram 
aumento do consumo de alimentos processados e ultra processados pelos 
brasileiros. Esses alimentos são ricos em sódio, além de serem ricos em 
gorduras e açúcares também. Conclui-se quanto à necessidade de atividades 
de educação nutricional para orientar a população quanto ao consumo de 
alimentos processados e ultra processados. 

Palavras chave: Alimentos industrializados, hábitos alimentares, sódio. 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE OS ALIMENTOS 

TRANSGÊNICOS 

Autores: 

Isabela Letícia Mendonça Resende 
isabelaresende71@gmail.com 

Mirelly Cristina Rocha Vieira 
mvieira120@yahoo.com 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira 
coordenadoranutrifasar@gmail.com 

Devido aos avanços na tecnologia, engenharia genética e biologia molecular, 
os produtos transgênicos foram desenvolvidos, em função disso, o uso de 
alimentos transgênicos pode trazer risco à saúde da população e ao meio 
ambiente. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é revisar as informações 
científicas disponíveis quantos as vantagens e risco potenciais para a saúde 
humana associados as consumo de alimentos transgênicos. Métodos: Para 
tanto foi realizado um levantamento bibliográfico de artigos disponíveis nos 
bancos de dados SciELO no período 2008 a 2018. Resultados: Acredita-se que 
os alimentos transgênicos não sejam a solução para o problema da fome 
mundial, além de prejudicarem o meio ambiente e a saúde humana. No 
entanto, a avaliação dos riscos de uso dos transgênicos em longo prazo ainda 
são incipientes e controversos. Conclusão: Conclui-se que apesar dos 
alimentos transgênicos serem fruto da evolução tecnológica, seu conhecimento 
é incipiente e incompleto, gerando conflitos quanto ao seu consumo. 

Palavras chave: Alimentos Transgênicos, Fome, Saúde. 
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RISCO DO CONSUMO DE VITAMINA K EM PACIENTES EM USO 

DE ANTICOAGULANTES 

Autores: 

Larissa Assis Roque 
assislarissa01@gmail.com 

Schayrhany Pires de Jesus 
schayrhanypj@gmail.com 

Thaís de Oliveira Garcia 
othais41@yahoo.com.br 

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

A vitamina K é uma vitamina lipossolúvel que atua na coagulação sanguínea e 
por isso prejudica o efeito de anticoagulantes. É encontrada em maior 
quantidade nas hortaliças de cor verde escuro, preparações a base de óleos, 
kiwi, abacate, uva, ameixa e figo. É um assunto relevante pois falta 
informações na literatura e ao público dos riscos de interação dos 
medicamentos anticoagulantes orais e alimentos. O objetivo do trabalho é 
mostrar os riscos da ingestão de vitamina K em pacientes que fazem o uso de 
varfarina. Será realizada uma revisão nas bases de dados Scielo, Lilacs, 
Medline de publicações dos últimos 10 anos, utilizando os descritores: vitamina 
K, anticoagulantes orais, varfarina. Espera se que a população usuária de 
anticoagulantes se conscientize sobre a necessidade de informações acerca do 
conteúdo de vitamina K dos alimentos para que não haja uma interação 
medicamentos com alimento, levando a riscos de saúde. 

Palavras chave: Vitamina K, interação, anticoagulantes orais. 

 

ROTINA ALIMENTAR DE IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE 

LONGA PERMANÊNCIA  

Autores: 

Iracema Maria dos Santos Oliveira 
iracemamsoliveira@gmail.com 

Mariana Carolina de Souza Moreira Melo 
marianacsmmelo@hotmail.com 

Viviane Aparecida Veloso de Faria 
viviane-veloso46@hotmail.com 
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Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

O Brasil possui hoje 26 milhões de pessoas acima dos 60 anos e em 2027 
essa população dobrará. Os problemas na alimentação dos idosos são um dos 
maiores agravantes a saúde do mesmo em instituições de longa permanência. 
Isso ocorre devido à falta de conhecimento sobre os benefícios ou prejuízos 
que uma determinada alimentação pode causar. O objetivo do presente 
trabalho é avaliar a rotina alimentar de idosos em instituições de longa 
permanência (ILP) pública e privada. Para isso, será realizado uma entrevista e 
observação da alimentação dos idosos de duas ILPI. Serão avaliados o tipo de 
alimentação, intervalo de tempo entre as refeições, qualidade nutricional das 
preparações, interações dos idosos com a comida e com o próximo. É 
importante que os profissionais de saúde desenvolvam práticas que visam 
mostrar como uma alimentação saudável é importante para a saúde dos idosos 
e conhecer melhor a rotina dos institucionalizados. 

Palavras chave: Idosos, instituição de longa permanência, rotina alimentar. 

SANEAMENTO BÁSICO, PARASITOSES E SUA RELAÇÃO COM 

A SAÚDE PÚBLICA  

Autores: 

Grazielle Barros Rodrigues 
grazi3011@hotmail.com 

Marlucy Gomes dos Santos 
marlucysantos52@yahoo.com 

Vanessa Imaculada Bruno 
vanessaimaculadabruno@yahoo.com.br 

Lorena Cristina Lana Pinto 
lorenafasar@gmail.com 

Entende-se por saneamento básico um conjunto de medidas que visam 
preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de 
prevenir doenças e promover a saúde. O Objetivo do trabalho é demonstrar 
que, a falta de saneamento básico e a deficiência do mesmo tem como 
agravante as parasitoses. A pesquisa exploratória consistiu em dados 
disponibilizado pelo instituto Trata Brasil e artigos da SCIELO. Nos últimos três 
anos os estados que mais investiram em saneamento básico foram: Minas 
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia. No Brasil, as dez melhores 
cidades em qualidade de saneamento básico registraram uma taxa significativa 
na redução nos gastos públicos, com internações, ocasionadas por doenças 
parasitarias, apontando que o acesso aos serviços de água e esgotos 
realmente afastam grande parte das doenças. Segundo a organização mundial 
de saúde (OMS) a cada R$1 real investido em saneamento, economiza-se R$9 
reais em saúde. 
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Palavras chave: Saneamento, investimento, saúde, parasitoses. 

 

SAÚDE MENTAL E A ATENÇÃO BÁSICA  

Autores: 

Gabriela de Carvalho Lemos 
gabicarvalholemos@gmail.com 

Jullye Damasceno Gonçalves 
jullyed22@gmail.com 

Ana Claudia Moreira Gonzaga 
ana.claudiamg@hotmail.com 

A Atenção Básica é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, que tem 
como princípios a Universalidade, Equidade e Integralidade. A Reforma 
Psiquiátrica vem alterando conceitos e práticas na assistência aos portadores 
de transtornos mentais, desenvolvendo ações como as diretrizes propostas na 
Atenção Básica. Esse trabalho se justifica por demonstrar a importância da 
capacitação dos enfermeiros e outros profissionais da saúde frente à Saúde 
Mental na Atenção Básica. O objetivo deste estudo é demonstrar como a 
inserção de práticas de Saúde Mental na Atenção Básica podem contribuir para 
o alcance da universalidade da assistência e ampliação do acesso aos serviços 
de saúde, baseando-se em pesquisas nos artigos científicos dos sites Scielo e 
Google Scholar. A capacitação em Saúde Mental dos profissionais da Atenção 
Básica é de suma importância para que se possa promover a prevenção e 
promoção da saúde focados na integralidade. 

Palavras chave: Saúde Mental, Atenção Básica, Integralidade, Capacitação. 

 

SÍNDROME DE WOLFF PARKINSON WHITE 

Autores: 

Denise Alberti Saturnino 
denise19alberti@outlook.com 

Guilherme Balbino Gonçalves 
guilherme_goncalves011@hotmail.com 

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

A síndrome de Wolff Parkinson White é caracterizada por uma arritmia cardíaca 
devido à existência de uma via elétrica adicional no coração. Os pacientes que 
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apresentam esta síndrome devem tomar certos cuidados e estão proibidos de 
exercer algumas atividades. O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo 
geral sobre a patologia, apontando causas, sintomas, diagnóstico e tratamento. 
Trata-se de uma revisão de literatura, para a busca de artigos científicos, serão 
utilizadas as bases de dados da BVS, SciELO e orientações da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, publicados entre 2014 a 2017. Espera-se que com 
essa pesquisa os ouvintes tenham conhecimento sobre a doença, seus 
principais sintomas e saibam distinguir o melhor tratamento. Conclui-se que a 
síndrome de Wolff Parkinson White é uma das causas mais comuns de arritmia 
em crianças, jovens e atletas, podendo levar a morte súbita e seu diagnóstico 
precoce pode salvar a vida do paciente. 

Palavras chave: Síndrome de Wolff Parkinson White, diagnóstico, tratamento. 

 

SINTOMATOLOGIA INDICATIVA DE TRANSTORNOS 

ALIMENTARES E INSATISFAÇÃO CORPORAL EM 

ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO E ENGENHARIA CIVIL DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR 

Autor: 

Alan Samuel Ribeiro Costa 
alansamuel7@gmail.com 

Fabiana Aparecida Rodrigues Gomes 
fabianarodriguesbr@yahoo.com.br 

Transtornos alimentares (TAs) são desordens psiquiátricas que afetam a 
maneira de se relacionar com o alimento, com consequências negativas a 
saúde. O trabalho justifica-se pela possibilidade dos alunos de nutrição estarem 
mais predispostos a TAs devido a escolha pelo curso e a pressão por um 
estereótipo “saudável” comparado aos alunos de Engenharia Civil (EC). 
Objetiva- se avaliar comportamentos de predisposição a TAs entre estudantes 
de nutrição e de EC em uma instituição privada. Serão analisados estudantes 
de Nutrição e EC através dos questionários Eating Attitudes Test-26 para 
avaliar sinais característicos da anorexia e o Body Shape Questionaire para 
mensurar a satisfação corporal. Espera-se que os dados demonstrem sintomas 
indicativos de TAs e menor satisfação corporal nos estudantes de nutrição 
comparados aos de EC. Os alunos de Nutrição tendem a apresentar 
sintomatologia de TAs em maior proporção que os de EC, pelos fatores sociais 
e psicológicos apresentados. 

Palavras chave: Anorexia Nervosa, Insatisfação Corporal, Estudantes, 
Transtornos Alimentares. 
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TERAPIA ORTOMOLECULAR NO TRATAMENTO DO FIBRO 

EDEMA GELÓIDE ASSOCIADO A ELETROTERAPIA. 

Autor: 

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

Danielle Cristiane Correa de Paula 
daniufop@gmail.com 

O Fibro Edema Gelóide (FEG), conhecido como celulite, lipodistrofia ou 
infiltração celulítica, é uma afecção de alta incidência nas mulheres. Sua causa 
está associada a inúmeros fatores como a dieta alimentar inadequada, 
sedentarismo e características genéticas e provoca sérias complicações de 
caráter estético, psicológico e social, o que justifica estudos nessa área. O 
objetivo do trabalho é verificar a terapia ortomolecular no tratamento do FEG 
associado a cosmetologia ortomolecular e eletroterapia. Serão realizados os 
estudos de casos individualmente com 8 pacientes previamente avaliadas e 
acompanhadas durante e após o final do tratamento. O tratamentos serão 
realizados em 08 sessões e serão comparados as progressões do tratamento 
com e sem a cosmetologia ortomolecular. Espera-se alcançar um sucesso 
terapêutico com a eletroterapia, uma vez que as terapias combinadas têm 
apresentado inúmeros resultados satisfatórios como potencializador dos 
tratamentos estéticos. 

Palavras chave: Fibro Edema Gelóide, Celulite, Ortomolecular. 

 

TRATAMENTO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: 

TROMBÓLISE QUÍMICA X INTERVENÇÃO CORONÁRIA 

PERCUTÂNEA PRIMÁRIA 

Autor: 

Luciana Paula de Souza 
lucipsouza@outlook.com 

Maria Henriqueta Rocha 
mariahenriquetarsp@yahoo.com.br 

Uma das emergências cardiológicas mais graves acontece quando o 
eletrocardiograma revela supra desnivelamento do segmento ST em indivíduos 
com sinais e sintomas de Infarto agudo do miocárdio (IAM). O tratamento está 
consolidado no trinômio Trombólise química - Angioplastia primária - 
Angioplastia de resgate e baseia-se no tempo de chegada do paciente a 
unidade de urgência e o tempo gasto para iniciar o tratamento. O objetivo 
desse estudo é comparar a eficácia da trombólise química e da Intervenção 
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coronária percutânea primária no tratamento do IAM com supra de ST. Trata-se 
de uma revisão de literatura, para a busca de artigos científicos serão utilizadas 
as bases de dados da BVS, SciELO, Periodicos CAPES e orientações da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicados entre 2011 e 2018. Espera-se 
com os resultados alcançados, reforçar a importância do reconhecimento do 
quadro, prioridade de atendimento e a instituição do melhor tratamento a fim de 
reduzir as mortes por IAM. 

Palavras chave: Infarto do Miocárdio, Supra Desnível de ST, Fibrinolíticos, 
Intervenção Coronária Percutânea primária. 

 

TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE VS 

EMAGRECIMENTO 

Autores: 

Nayara Cristina Soares Marques 
nayaramarques999@gmail.com 

Talisson dos Reis Penha Melo 
tatianedosreis@hotmail.com 

Viviane Patricia Pinto  
vivianinha@icloud.com 

Josemara Fernandes Guedes de Sousa 
josemaraf48@gmail.com 

O HIIT é um treinamento elaborado com exercícios de alta intensidade e de 
curta duração, combinados com intervalos ativos ou passivos. Esses exercícios 
podem ser realizados das mais diversas maneiras, como por meio de corridas 
(pistas ou esteiras ergométricas), cicloergômetros (bicicletas ergométricas), 
exercícios com o peso do próprio corpo (calistenia), etc. O objetivo deste 
estudo foi analisar a eficácia do HIIT para o emagrecimento. Para isso, foi 
realizado um estudo de revisão de literatura utilizando artigos específicos ao 
tema. Como resultados, observou-se que o HIIT mostrou-se bastante eficaz no 
emagrecimento, mesmo não utilizando a gordura como principal fonte 
energética, pois tem um maior gasto energético total, influenciando o balanço 
energético negativo.  Concluiu-se que o método apresentou vantagens na 
economia de tempo na sessão de treinamento, teve um grande gasto 
energético total, junto ao acompanhamento nutricional é uma estratégia 
eficiente para o emagrecimento. 

Palavras chave: Treinamento Intervalado, Exercício, Emagrecimento. 
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ÚLCERA DE PRESSÃO EM PACIENTES CRÍTICOS 

HOSPITALIZADOS 

Autores: 

Amanda Moraes Bonoto 
bonoto.1991@gmail.com 

Fernanda Oliveira Martins Silva 
bjoao10@yahoo.com.br 

Maria Cecilia Teles 
maria_cecilia_teles@yahoo.com.br 

As Úlceras por Pressão (UP) são lesões decorrentes da hipóxia celular, 
levando à necrose tecidual, causada por pressão mantida sobre a superfície da 
pele. O tratamento de pacientes com UP é prolongado e oneroso. Diante disso, 
objetiva-se identificar e descrever as medidas preventivas e educativas 
associados à UP. Foi realizado um levantamento bibliográfico em periódicos de 
enfermagem indexados na LILACS e MEDLINE. Os conteúdos acerca da 
prevenção das UP estão relacionados a medidas preventivas mais adotadas 
por enfermeiros, como o exame físico diário e hidratação da pele, uso de 
coxins e de colchão piramidal ou caixa de ovo em gel e pneumático, além de 
suporte nutricional. Conclui-se que a medida mais simples e eficaz para 
prevenção das úlceras é a mudança de decúbito para alívio da pressão e que o 
profissional de enfermagem deve estar em constante processo de atualização, 
para apropriar-se de conhecimentos atuais relacionados prevenção e à 
assistência de enfermagem. 

Palavras chave: Ulcera por pressão, ferida, prevenção, UTI. 

 

VEGANISMO E DEFICIÊNCIAS DIETÉTICAS 

Autores: 

Thatyla Carolina de Castro Rezende 
thatyla_castro@hotmail.com 

Vanessa Paixão Ferreira 
vanibous@live.com 

Cristiane Vilas Boas Neves 
crisvilasboasneves26@gmail.com 

O veganismo é um estilo de vida no qual a recusa de consumo não é somente 
relativa a alimentos de origem animal e derivados, mas se fortalece no não 
consumo de qualquer alimento cuja produção ou distribuição resultem em 



XII Simpósio de Iniciação Científica – 3, 4, 5 e 6 de setembro de 2018 / FASAR  

303 
 

dano, sofrimento e exploração de animais. Esse tipo de alimentação pode gerar 
algumas deficiências sem acompanhamento de um nutricionista, por isso se 
justifica conhecer essas deficiências encontradas nesse grupo e propor 
melhorias. Para tal foi realizada uma revisão na literatura com base em artigos 
científicos nacionais publicados entre os anos de 2010 a 2017 na base de 
dados SCIELO®. As evidências científicas apontam para deficiências de 
vitaminas B12, vitamina D, cálcio, ferro e zinco. Diante desses resultados, faz-
se necessário criar ferramentas como registro fotográfico que auxilie esse 
público atender suas necessidades nutricionais através de uma alimentação 
completa e equilibrada. 

Palavras chave: Veganismo, Deficiências, Registro Fotográfico, Alimentação. 

 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E O DESRESPEITO AO DIREITO DA 
MULHER. 

Autor: 

Regiane Aparecida Fernandes Arruda 
regianecng@bol.com.br 

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

A violência obstétrica é a violação do corpo e dos direitos das mulheres em 
trabalho de parto nas unidades de saúde. O Brasil é o país que mais se realiza 
parto cesariana, prática que tornou-se uma opção das mulheres devido altos 
índices de relatos de sofrimentos evitáveis e de imposição de procedimentos 
sem consentimento no parto normal, justificando assim, este estudo. Objetiva-
se esclarecer sobre a violência obstétrica, conscientizando sobre o direito da 
mulher à informação e escolha dos procedimentos durante o trabalho de parto. 
Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, de revisão de literatura. 
Espera-se que os resultados revelem que a mulher não sente somente com as 
dores do parto, mas com possíveis formas de violência na assistência de parto. 
Contudo, queixas como a manobra de Kristeler, corte excessivo da episiotomia 
e o direito negado de acompanhante durante o parto e pós- parto, podem ser 
exemplos de violência obstétrica e desrespeito ao direito da mulher. 

Palavras chave: Violência Obstétrica, Direitos da Mulher, Parto, Corpo. 

 

VOLUNTÁRIOS NAS AÇÕES DE SAÚDE 

Autores: 
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Laricy Josiane da Silva 
laricyjsilva@hotmail.com 

Letycia Fajardo de Oliveira 
letycia_fajardo.oliveira@outlook.com 

Viwyan de Souza Silva 
souzavivwyan@gmail.com 

Daniela Rodrigues Fernandes 
rfdaniela@gmail.com 

O voluntariado possui um papel fundamental de contribuição social nas mais 
variadas áreas. Os serviços voluntários nas ações de saúde é uma participação 
ativa que visa uma ação responsável e humanizada no sentido de promover a 
qualidade da atenção em saúde, cujo objetivo é promover o acesso ao 
diagnóstico e tratamento das doenças. Trata – se de uma pesquisa descritivo-
explicativa, realizada durante a ação de saúde visão para o futuro na cidade 
Lamim. Evidencia-se que a ação comunitária saúde promoveu o acesso da 
população para o diagnóstico precoce das doenças oculares mais prevalentes 
sendo uma estratégia importante para melhoria da atenção em saúde. Para um 
bom desenvolvimento do trabalho voluntário faz-se necessário a existência de 
compromisso, responsabilidade e, a consciência da necessidade de fazer 
melhor para o próximo. 

Palavras chave: Voluntariado, Diagnóstico, Lamin, Ações, Saúde. 
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SOCIAIS APLICADAS 

 

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO DENTRO DAS 

ORGANIZAÇÕES 

Autores: 

Denise Maria Pereira Tavares 
denisetavares58@hotmail.com 

Paola de Paula Machado 
paola.machado90@gmail.com 

Silmara Silva Franca 
silfranca434@gmail.com 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

O treinamento é uma forma de padronização dos conhecimentos do 
profissional em relação ao seu trabalho dentro de uma organização. Serve para 
alinhar, orientar e desenvolver a capacidade, o conhecimento e as habilidades 
dos colaboradores nos procedimentos da empresa, por isso, a prática deve ser 
considerada um investimento, e não um custo para as organizações. A 
capacitação serve ainda para que a liderança possa multiplicar seus 
conhecimentos, desenvolvendo novas competências e relacionamentos 
interpessoais proveitosos. O treinamento de pessoas na organização deve ser 
uma atividade contínua e sem interrupções. Portanto, essa pesquisa 
bibliográfica é baseada em autores especializados no assunto e tem por 
objetivo mostrar a importância do treinamento no aumento da produtividade e 
otimização do trabalho. 

Palavras chave: Treinamento, Desenvolvimento, Capacitação, Conhecimento. 

 

COMUNICAÇÃO X MOTIVAÇÃO: UMA RELAÇÃO DE CAUSA E 

EFEITO 

Autores: 

Camila Catalano de Azevedo  
camila.catalano10@gmail.com 

Fernanda Manoele da Fonseca Leite 
fernanda-manuele@bol.com.br 
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Wanessa Rossi Rodrigues 
wannessarossi@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

A motivação e a comunicação se interagem em uma relação de causa e efeito. 
Em um ambiente em que a comunicação é eficaz e correta, o clima 
organizacional é bom e o grau de motivação para superar desafios e metas é 
significativo. Em uma interferência na atuação do funcionário numa crise, o 
diálogo aberto e a transparência são fundamentais para que ocorra a 
manifestação de ideias e sugestões, que possam trazer inovações e soluções 
rentáveis para a empresa como um todo. Visando isto, o trabalho, de cunho 
bibliográfico, tem por objetivo analisar a literatura publicada a respeito do tema. 
Espera-se apontar como se fundamentam estas interações, complementando, 
com uma análise crítica a respeito do tema, evidenciando, assim, a importância 
de uma comunicação empresarial de qualidade, com efetiva participação do 
gestor. 

Palavras chave: Comunicação Empresarial, Motivação, Clima organizacional. 

 

EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO 

Autores: 

Fernanda Marques Barboza Resende 
febombons@gmail.com 

Larissa Aparecida Pereira Benjamin 
larissa-benjamin@bol.com.br 

Rafaela de Oliveira Alves 
rafaelaalves_12@hotmail.com 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

O empreendedorismo corporativo é uma ação dentro de uma organização, 
visando potencializar resultados, diante da crescente competitividade 
econômica e da intensa mudança do mercado. Neste sentido essa pesquisa 
abordará a seguinte questão norteadora: como o empreendedorismo 
corporativo contribui para a organização? A justificativa se dá, pois, o 
empreendedor corporativo pode obter uma eficácia na execução do trabalho, 
sendo ele o dono da empresa, diretores ou funcionários. O principal objetivo 
será investigar a contribuição do empreendedorismo corporativo para as 
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 
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pretende-se apresentar um resumo crítico sobre a contribuição do 
empreendedorismo corporativo para as organizações. 

Palavras chave: Empreendedorismo Corporativo, Competitividade, 
Organizações. 

 

INSTRUMENTOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NO 

AMBIENTE DE TRABALHO 

Autores: 

Joyce Amanda Vieira 
joyceav@hotmail.com 

Rayane Sthefane de Faria Souza 
rasthefane@hotmail.com 

Stefany de Fátima Caetano 
stefany.fatimacaetano@gmail.com 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

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, fazendo um 
levantamento de informações, encontra-se maneiras de como selecionar o 
perfil adequado para organização, através de entrevista, questionário, 
observação pessoal e análise de documentos. Entende-se que o presente 
trabalho pode fornecer ao gestor, subsídios para que identifique qual a melhor 
maneira para selecionar e alcançar o resultado pretendido. 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 e gerando menor um 
custo. 

Palavras chave: Seleção de Pessoal, Departamento Pessoal, Planejamento. 

 

 

A ATUAÇÃO DO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO NO 

GERENCIAMENTO GOVERNAMENTAL 

Autores: 
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Charles Sacramento da Silva 
charles.sacramentosilva@yahoo.com.br 

João Victor Ferreira Moreira 
joaovictorferreira97@ferrous.com.br 

Pablo Wendell Nascimento Moreira  
pablowendell-1212@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

A má gestão governamental no Brasil é o principal fator que acaba impactando 
o desenvolvimento social (economia, educação, saúde, segurança, 
previdência, entre outros). Esse impacto evidencia cada vez mais o mau 
gerenciamento dos políticos. Por meio disso, a atuação de novos profissionais, 
como o Engenheiros de Produção, pode viabilizar estratégicas produtivas, com 
implementação de sistemas que envolvem pessoas e informações. O objetivo 
deste estudo bibliográfico é discutir a atuação do Engenheiro de Produção nos 
processos de gestão. Com base nas pesquisa e estudos desenvolvido conclui-
se que este profissional pode ser útil, agregando conhecimentos especializados 
em matemática, física e ciências sócias, em conjunto com análise e projetos. 
Tais predicados, aliados ao gerenciamento governamental, são de grande 
importância para a otimização dos processos, tornando-os mais produtivos e, 
consequentemente, dando o retorno positivo para sociedade. 

Palavras chave: Engenheiro de Produção, Gestão, Desenvolvimento Social. 

 

A EVOLUÇÃO DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO 

Autores: 

Ana Clara Tavares de Paula 
anac.tavares44@gmail.com 

Gleiciane Aparecida da Rocha Silva 
gleeice.s@gmail.com 

Joyce Ribeiro da Silva 
joyceribeirodasilva1@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

O objetivo desta pesquisa é analisar a evolução das mulheres ao longo dos 
anos dentro do mercado de trabalho. Pressupõe-se que, apesar das 
conquistas, as mulheres ainda não têm tantas oportunidades quanto os 
homens no âmbito profissional, porém, a tendência é o fim dessa desigualdade, 
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já que a inclusão das pessoas em seus empregos deva ser baseada na 
meritocracia e na capacidade para desempenhar determinado serviço. Para 
confirmar isto, através de abordagem bibliográfica, será avaliada e discutida a 
evolução da mulher como um todo, e dentro do mercado de trabalho 
especificamente. Com base nos resultados deste estudo, buscamos comprovar 
que as mulheres têm total capacidade de atuar e competir por oportunidades 
profissionais. Através destes fatores, conclui-se que o sexo não é um fator 
determinante para definir um bom profissional. Portanto, as mulheres não 
devem sofrer nenhum tipo de preconceito sexista, permitindo assim sua 
inclusão ainda maior no mercado de trabalho. 

Palavras chave: Mercado de Trabalho, Meritocracia, Evolução, Mulheres. 

 

A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA ENTREGUES AS 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE (OSS) 

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 abordar a gestão da saúde pública por 
meio das OSS (Organizações Sócias de Saúde), com intuído de mapear seu 
sistema de gestão, aliado ao gerenciamento dos custos hospitalares. Tornou-
se visível tal importância após pesquisas realizadas que frisam a carência 
apresentada pelos hospitais filantrópicos nesse tipo de gerenciamento. As OSS 
em parceria com o Estado definem as metas de produção, qualidade e garante 
os recursos orçamentários para custeio dos serviços, ficando responsável por 
todo gerenciamento e acompanhamento dos resultados. Seu foco é a 
consolidação do Sistema Único de Saúde conforme previsto em Lei nº 8080/90. 
Pesquisas e entrevistas realizadas na rede pública de saúde apontam grande 
satisfação por meio de seus usuários, uma vez que não só a questão 
financeira, mas também a importância humanitária é priorizada pelo modelo de 
gestão das OSS. 

Palavras chave: Gestão, Custos, Saúde, Transparência, Governo. 
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A IMPORTÂNCIA DA BOA CONVIVÊNCIA NO AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL 

Autores: 

Bianca Jaine Vieira Porto 
biancaporto29@hotmail.com 

Bruno Duque dos Santos 
Brunoduquesantos@gmail.com 

Priscila Moreira de Viveiros Santos 
primoreira1708@gmail.com 

Cândida Clara de Oliveira Pereira da Fonseca 
ccfonseca@uol.com.br 

A cada dia são maiores as pressões no trabalho; as tarefas devem ser 
realizadas no menor tempo possível, isso faz com que a convivência entre 
colaboradores e líderes gere conflitos, afetando o ambiente profissional e até 
mesmo as relações pessoais. O tema desse trabalho se justifica pela 
relevância de uma boa convivência nas equipes de trabalho, uma vez que o 
fluxo de demandas é pautado em prazos e a maioria das empresas trabalha 
com metas a serem cumpridas. Sem essa boa convivência fica muito difícil 
atingir o esperado. O objetivo do presente trabalho bibliográfico é apresentar e 
analisar alguns preceitos de boa convivência profissional, com base na 
psicologia do trabalho e nas teorias sobre clima organizacional. Os resultados 
esperados é que este estudo demonstre a importância da boa convivência e do 
trabalho em equipe nas organizações. 

Palavras chave: Clima organizacional, Trabalho em Equipe, Convivência no 
Trabalho. 

 

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO DURANTE AS CRISES 

EMPRESARIAIS 

Autores: 

Gabriel Augusto Henriques Baeta de Assis 
gabriel.assis@csn.com.br 

Gustavo Vieira Ferreira 
gustavovieiraferreira98@gmail.com 

Iago Luís Souza Teles 
iagoteles8@gmail.com 
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Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

Entende-se como comunicação empresarial, uma ferramenta estratégica 
utilizada por empresas de todos os portes, para atingir objetivos como: 
aumento de credibilidade, melhoria da imagem da corporação e de seus 
resultados e crescimento nos lucros. A comunicação exerce um extraordinário 
poder no equilíbrio, desenvolvimento e expansão das empresas. Assim, 
pretende-se nesta pesquisa bibliográfica apresentar ações que exemplificam a 
aplicação da comunicação em momentos de crise. Por meio deste trabalho, 
pretende-se, ainda, mostrar como a comunicação influencia, de forma positiva 
ou negativa, nas crises empresariais. Conclui-se que tal ferramenta exige uma 
ação integrada de meios, formas, recursos, canais e intenções. Se bem 
aplicada, a comunicação pode minimizar os prejuízos causados por uma crise, 
especialmente, se tal crise envolve a opinião pública. 

Palavras chave: Comunicação Empresarial, Crise, Estratégias de Gestão. 

 

A IMPORTÂNCIA DA EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO 

Autores: 

Gabriel Jose de Souza 
gabrielsouzza2@hotmail.com 

Marília de Souza Resende 
mariliasouza.96@hotmail.com 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

A boa qualidade do atendimento, principalmente dos vendedores diretos é de 
suma importância para a concretização da venda e satisfação do cliente. Este 
trabalho tem como principal objetivo, evidenciar a qualidade e excelência do 
atendimento nas empresas, visando a satisfação do cliente e efetivação da 
venda, seja ela de mercadorias ou na prestação de serviços. Uma estratégia 
utilizada pelos empresários é oferecer bonificações e comissões aos 
vendedores, estimulando a qualidade das apresentações do produto, visando 
bons resultados financeiros no período. Será realizada uma pesquisa através 
de dados bibliográficos e estudo de caso, avaliando pesquisas e entrevistas a 
consumidores e vendedores da região de Conselheiro Lafaiete. O resultado 
esperado é a demonstração, através de gráficos e tabelas dos dados coletados 
quanto ao bom atendimento. A boa qualidade do atendimento, principalmente 
dos vendedores diretos é de suma importância para a concretização da venda 
e satisfação do cliente. 

Palavras chave: Excelência, Qualidade, Atendimento, Bonificações. 
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A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NA REDUÇÃO DOS CUSTOS: 

ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA NO SETOR DE 

SERVIÇOS DA REGIÃO DO ALTO DO PARAOPEBA. 

Autores: 

Bárbara Mayara Aguilar Domingues 
barbaramayara_ita@hotmail.com 

Jucelia Pereira Ribeiro 
dalmobilecasadecor@hotmail.com 

Karolayne Fernandes Vieira 
karolaynevieira182@gmail.com 

Jana Paula Sampaio Botelho Alves Gomes 
janafasar@yahoo.com.br 

O presente trabalho visa analisar o impacto da aplicação da manutenção 
preventiva em veículos, máquinas e equipamentos de uma empresa do ramo 
de serviços, situada na região do Alto do Paraopeba. De acordo com Xavier 
(2016), manutenção preventiva é a atuação realizada para reduzir ou evitar 
falhas ou queda no desempenho, obedecendo a um planejamento baseado em 
intervalos definidos de tempo. Justifica-se pela importância na redução de 
custos com manutenção corretiva, redução do número de acidentes e aumento 
da vida útil das máquinas e equipamentos. A pesquisa será de natureza 
analítico-exploratória, sendo realizadas coletas de dados da empresa e revisão 
do referencial bibliográfico pertinente. Como resultamos, busca-se comprovar a 
importância da aplicação da manutenção preventiva na otimização dos 
resultados de uma empresa e gestão estratégica, contribuindo para a 
competitividade de mercado. 

Palavras chave: Manutenção preventiva, Redução de Custos, Gestão 
Estratégica, Competitividade. 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO. 

Autores: 

André Rosa de Paula 
andrerosadepaula@gmail.com 
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Márcia Thaís de Oliveira Amorim 
m.thaisamorim1990@gmail.com 

Marcos Paulo de Oliveira 
mpoliveira_paulo@hotmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

Atualmente no Brasil o crescimento das mulheres no mercado de trabalho é 
notório, porém existe ainda um grande preconceito em relação aos cargos e 
remunerações femininas comparado aos homens. Tal desigualdade inspirou a 
realização dessa pesquisa. O objetivo desse trabalho então mostrar essa 
desigualdade social, que por mais que seja divulgada pouco nela se avança. A 
metodologia foi baseada em fontes bibliográficas e cibernéticas (internet). Os 
resultados dessa pesquisa mostra que mesmo com apoio da mídia e da 
sociedade em relação ao combate desse preconceito social a mulher no 
mercado de trabalho não consegue se impor amparada em seus reais direitos 
conquistados. Ademais, as mulheres estão mais inseridas nas ocupações que 
apresentam remuneração menor, como no trabalho doméstico, especialmente 
o sem carteira. 

Palavras chave: Salário, Mercado de Trabalho, Desigualdade, Preconceito, 
Mulher. 

 

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS 

TOMADAS DE DECISÕES 

Autores: 

Carla Carolina de Souza 
souza.carla0611@gmail.com 

Fabiana Duarte de Souza 
fabianads92@hotmail.com 

Juliana Fernandes Meneses 
ju_fernandes93@hotmail.com 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

A Tecnologia da Informação (TI) pode ser definida como um conjunto de 
atividades que visam proporcionar recursos tecnológicos para produção, 
armazenamento de informações, e também para a tomada de decisões nas 
organizações. Neste sentido, esse estudo buscará responder a seguinte 
questão norteadora: qual a importância da TI nas tomadas de decisões? A 
justificativa se dá pois as empresas estão cada vez mais preocupadas com a 
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globalização que provoca mudanças em todos os setores da economia mundial 
e assim sentem a necessidade de modernizar seus processos. O objetivo 
principal é investigar e analisar o uso estratégico das TI nas 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 sobre a importância das TIs para a tomada de decisões nas 
organizações. 

Palavras chave: Tecnologia, Informação, Organização, Tomada de Decisão. 

 

A IMPORTÂNCIA DE UMA BOA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

Autores: 

Aline Aparecida da Silva 
silva_aline87@yahoo.com.br 

Eder Lopes Felisberto 
ederlopestg@gmail.com 

Marlene Aparecida Rodrigues Pereira 
marlenerodrigues92@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

Diante de grandes agrupamentos de pessoas tão diferentes, que compõem o 
interior de uma empresa, fazendo com que ela opere da melhor forma possível, 
a comunicação empresarial é extremamente importante. A relevância dessa 
ferramenta vai além do contato com os clientes, aparecendo também em 
grande significância no relacionamento interno, na parte coorporativa da 
empresa, não deixando de ser menos valoroso nas situações citadas. Neste 
estudo bibliográfico, pretende-se apresentar conceitos e ações propostas na 
Comunicação Empresarial. Conclui-se que ela pode assegurar que 
colaboradores atuem de forma alinhada e sincronizada aos objetivos da 
organização, acarretando o aumento de desempenho, maior criatividade e 
melhoria constante em seus propósitos. Assim, gestores devem investir, cada 
vez mais, em uma boa comunicação empresarial. 

Palavras chave: Comunicação Empresarial, Ferramenta de Gestão, 
Relacionamento Interno. 

 

A IMPORTÂNCIA DO MARKETING PESSOAL 

Autores: 
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Lorrany Stéfani Pereira Pedro 
lorranyspp@bol.com.br 

Poliane Ingrid Pinto 
polianeingrid@gmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

O Marketing Pessoal busca agregar maior valor a imagem da pessoa que o 
utiliza, para que um determinado objetivo seja alcançado. Ter domínio e saber 
utilizá-lo é importante para se diferenciar dos demais no mercado de trabalho, 
fazendo com que as pessoas vejam de maneira mais positiva e acreditem na 
capacidade pela imagem que é transmitida. Objetiva-se nesse trabalho 
demonstrar a importância da imagem pessoal, da postura, da conduta e de 
saber expressar o conhecimento, para ganhar uma imagem mais consistente e 
coerente, ganhar mais visibilidade para ganhar referência e aumentar sua 
relevância no mercado. A metodologia aplicada nessa pesquisa foi amparada 
em fontes bibliográficas e fontes cibernéticas (internet). Os resultados 
esperados apontam que as empresas apostam muito nesse segmento porque 
beneficia os empresários, visto que trabalha suas ações, características, 
competências e habilidades, construindo uma propaganda positiva da sua 
imagem. 

Palavras chave: Marketing Pessoal, Mercado, Imagem, Propaganda Positiva. 

 

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO PARA O 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

Autores: 

Helton Francisco Lima Zacaroni 
helton.dismove@gmail.com 

Mary Aparecida Fernandes Rodrigues 
maryapfernandes43@yahoo.com.br 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

O treinamento é uma ferramenta usada em empresas para alinhamento de 
informações e aperfeiçoar as habilidades dos colaboradores nos seus mais 
diversos cargos. Esse recurso contribui para aprimorar e desenvolver 
competências dos colaboradores, visando objetivos e expectativas nas 
organizações, além do crescimento profissional, resultando em melhor 
qualidade dos trabalhos realizados. O conhecimento adquirido nos 
treinamentos possibilita a replicação do aprendizado para outras pessoas 
interessadas do setor. Dessa maneira, a presente pesquisa objetiva apontar os 
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ganhos da organização, quando oferecem treinamentos para seus 
colaboradores. A metodologia é baseada em pesquisa bibliográfica de autores 
diversos, bem como estudos de casos retirados de artigos e monografias. 
Verificou-se que o treinamento quando implantado de forma correta, acarreta 
vantagens, como análise das necessidades de cada departamento, buscando 
sempre evoluir, a fim de alcançar as metas estabelecidas pelas organizações.  

Palavras chave: Competências, Aperfeiçoamento Profissional, Organização, 
Treinamento. 

 

A IMPORTÂNCIA DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

Autores: 

Fernanda Ingrid Silva 
fehingrid@gmail.com 

Joyce Maria Ferreira Teles 
joyceteles97@yahoo.com.br 

Karla Thayrine de Carvalho Canuto 
karlathayrine@yahoo.com.br 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

Este estudo tem como objetivo apresentar os meios de comunicação que as 
organizações utilizam para alcançar seu público alvo. Estudiosos da linguagem 
reconhecem que a comunicação tem um papel relevante. Segundo Bueno, a 
comunicação funciona como um espelho, que reflete culturas e tendências. 
Então, é essencial para as organizações ter um bom relacionamento e 
assertividade em diversos canais para um grupo diversificado. Na pesquisa, de 
cunho bibliográfico, pretende-se priorizar os meios ideais para uma boa 
comunicação, apontando, ainda, os obstáculos que podem interferir na 
transmissão da mensagem. Espera-se concluir que a utilização de ferramentas 
corretas, quando se deseja transmitir uma mensagem, é fundamental para que 
as organizações consigam um bom relacionamento com seu público, 
alcançando, ainda, a reciprocidade entre transmissor e receptor. 

Palavras chave: Comunicação Organizacional, Públicos-Alvo, Transmissão de 
Mensagens. 
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A INFLUÊNCIA DA CARGA TRIBUTÁRIA NO 

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

Autores: 

Bruna Miranda Souza 
souza19brumi61@gmail.com 

Daniel Eduardo Pinheiro Magalhães 
daniel.edu@outlook.com 

Nathália Ferreira Paula 
879685472513a@gmail.com 

Gilberto Martins 
martins.gilberto4@hotmail.com 

Os impostos cumprem uma importante função social na sociedade moderna, 
pois através deles o Estado provém os bens e serviços públicos a população, 
porém no Brasil a alta carga tributária e a dificuldade burocrática para se 
empreender vem se tornando um forte obstáculo para o surgimento dos novos 
negócios no país. O objetivo deste trabalho será apresentar os impactos 
negativos causados pela alta tributação na criação e desenvolvimento de novos 
produtos e serviços. O excesso de impostos, inclusive sob os lucros 
empresariais reduzem a capacidade de reinvestimento das empresas, afastam 
os consumidores e geram enormes custos burocráticos, visto que hoje no país 
temos 94 modalidades de impostos, em nível de comparação os Estados 
Unidos que estão entre as nações com maior liberdade econômica contam com 
4 impostos sendo que, estes derivam principalmente sobre renda e propriedade 
e não sobre o consumo como no caso brasileiro. 

Palavras chave: Impostos, Carga Tributária, Empreendedorismo. 

 

A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA ESTRATÉGICA NO 

DESEMPENHO DAS ORGANIZAÇÕES 

Autores: 

Guilherme da Silva Dias 
guidasilvadias@hotmail.com 

Pedro Henrique Oliveira Vieira 
pedro-801@live.com 

Gilberto Martins 
martins.gilberto4@hotmail.com 
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A Liderança Estratégica é a capacidade que a direção da organização tem em 
prover visão e inspiração aos seus liderados, alinhar e mobilizar as pessoas em 
torno de metas comuns, e desenvolver forte comprometimento à ação e 
determinação. Provê direção, apoio, capacitação e poder (autonomia e 
autoridade) às pessoas, capacita pessoas a fazerem atividades de maneira 
correta assegurando o funcionamento, a prosperidade e a renovação da 
empresa. Entre suas virtudes estão cuidar não apenas dos negócios, mas 
também da aprendizagem e desenvolvimento contínuo dos seus 
colaboradores, dos relacionamentos entre chefes e subordinados; funcionários 
e seu trabalho/atribuições; dos próprios funcionários e colaboradores entre si; 
dirigentes/líderes da empresa e os seus diversos grupos de interesse 
(stakeholders). Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho é mostrar de que 
maneira a liderança estratégica influencia no desempenho das organizações e 
para isso será feito um estudo de cunho bibliográfico. 

Palavras chave: Liderança, Capacitação, Organizações, Colaboradores. 

 

A INFLUÊNCIA DA MOTIVAÇÃO NOS RESULTADOS 

PRODUTIVOS 

Autores: 

Ariane Paixão Rodrigues 
rodrigueesariane@gmail.com 

Jaqueline Chaves Oliveira 
jaquedeoliveira47@hotmail.com 

Priscila Helena Moraes de Souza 
priscilamoraes-h@hotmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

A motivação do trabalho também denominado como QVT (qualidade de vida no 
trabalho). Trata-se de uma relação harmoniosa entre gestores e colaboradores 
que resultam em uma melhor produtividade empresarial. O objetivo, aqui então, 
é demonstrar como empresas operam esse fator. A metodologia aqui é 
baseada em uma revisão bibliográfica. Os resultados esperados apontam que 
o departamento de RH das empresas modernas investe muito nesse 
segmento. O trabalhador dará o melhor de si com foco nos resultados, 
impulsionando a produtividade, quando houver incentivos motivacionais. O 
reconhecimento e recompensa fazem parte da estratégia de várias empresas 
que buscam alcançar excelentes resultados, formando assim um compromisso 
entre a organização e o empregado. A empresa precisa manter um trabalho 
constante para acompanhar o nível de satisfação de seus funcionários, 
considerando que esse grau de entusiasmo pode mudar com frequência. 
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Palavras chave: Motivação, Influência, Desempenho, Investimento.  

 

ANÁLISE DA DISCRIMINAÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE 

TRABALHO 

Autores: 

Gabriela Marinho de Oliveira 
gabriela.marinho1@gmail.com 

Jefferson Felipe dos Reis Silva 
jeffersonfilipe@yahoo.com.br 

Mariane Aparecida da Silva 
marianne.silva1@gmail.com 

Claudia Mércia Valadares 
valadaresclaudia@gmail.com 

A mulher sempre sofreu com a opressão e discriminação em razão do gênero, 
sendo preparada pela sociedade/cultura para ser dona de casa, esposa e mãe. 
Contudo, nas últimas décadas, a mulher vem sendo destaque no mercado de 
trabalho, e a cada dia conseguindo seu espaço em diversos setores. Porém, 
ainda é vítima do preconceito. Dessa maneira, a presente pesquisa objetiva 
mostrar a situação das mulheres no mercado de trabalho atual. Como 
metodologia foi utilizado material bibliográfico, retirado de revistas e trabalhos 
acadêmicos que tratam do assunto. Os resultados encontrados foram que a 
situação feminina no mercado de trabalho ainda não é das melhores, pois 
trabalham tanto quanto os homens e recebem cerca de 30% a menos, sendo 
os melhores cargos para os homens. Uma das causas dessa desigualdade é 
que muitas empresas preferem contratar um homem, pelo fato de que a mulher 
pode engravidar, e se ausentar do trabalho por conta da licença maternidade. 

Palavras chave: Mercado de Trabalho, Mulher, Discriminação, Preconceito. 

 

 

ASPECTOS DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

Autores: 

Ana Luisa Costa Silva 
analuisa.costasilva@yahoo.com 
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Erica Aparecida Martins Rocha 
ericaamartinsr@gmail.com 

Raíssa Mara Tavares Ribeiro 
raissamara26@gmail.com 

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

Este estudo tem como objetivo apresentar a evolução da participação feminina 
no mercado de trabalho, ocupações, e os meios utilizados para alcançar 
igualdade perante a sociedade. O número de mulheres inseridas neste 
mercado vem crescendo gradativamente. Elas deixaram de realizar atividades 
exclusivamente domésticas e passaram a trabalhar em diversos setores, 
inclusive aqueles ditos anteriormente como masculinos. Apesar de 
significativas conquistas, a inserção da mulher no mercado de trabalho vem 
acompanhada por alguns obstáculos, como a desigualdade salarial comparada 
ao homem.Trata-se de uma pesquisa qualitativa e foi utilizada a técnica de 
documentação bibliográfica. Espera-se alcançar com esse estudo, maior 
conhecimento a respeito do assunto, para que se atinja a valorização 
adequada às mulheres. 

Palavras chave: Mercado de trabalho, Mulher, Igualdade Salarial, Conquistas. 

 

A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Autores: 

Ana Karina Vieira de Melo 
aninhavieiramelo@hotmail.com 

Camilla Amorim da Silva 
Silvaamorim.camilla@gmail.com 

Letícia Cristina Rodrigues Pinto  
leticiacristinar2018@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

A qualidade de vida no trabalho é um tema cada vez mais discutido nas 
organizações. Entende-se que essa prática pode trazer benefícios como: Bem-
estar dos colaboradores e aumento da produtividade nas empresas, já que os 
funcionários se sentem mais satisfeitos e inúmeras oportunidades são criadas 
para melhorar o clima da organização. Logo, o estudo, de cunho bibliográfico, 
tem objetivo de discutir a posição de alguns autores e ações que potencializam 
a qualidade de vida no trabalho, reforçando seu aspecto determinante no 
desempenho organizacional. Conclui-se então que esse novo modelo de 
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trabalho, o qual ressalta a satisfação de pessoas em desenvolver sua carreira e 
vida pessoal através do ambiente profissional, está se tornando elemento de 
grande significância nas estruturas organizacionais. 

Palavras chave: Clima organizacional, Qualidade de vida, Organizações, 
Recursos Humanos, Trabalho. 

 

A RESILIÊNCIA COMO FATOR DE SUCESSO 

ORGANIZACIONAL 

Autores: 

Ana Maria Salvador Pereira Leite 
anasalvador20@yahoo.com.br 

Pollyana Camila Silva Sousa 
Pollycamila14@gmail.com 

Sabrina Silva Sidney Rômulo 
sabrina.sidney@hotmail.com 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

A capacidade do indivíduo se adaptar positivamente às adversidades, desafios 
e mudanças a fim de atingir e manter a eficácia pessoal é tratada como 
resiliência, assim se define o tema a ser estudado. Diante disso, justifica 
entender o motivo que levaram as empresas a buscar melhorias em seus 
processos, mudando dessa forma atitudes e comportamentos. Assim é 
importante descrever como foi o comportamento destes indivíduos nas 
empresas X e Y que conseguiram alcançar o sucesso diante de adversidades 
ocorridas. A metodologia a ser utilizada será bibliográfica e em estudos de 
caso. Pretende-se desta forma demonstrar o sucesso das organizações que 
através da resiliência alcançaram o sucesso esperado. A resiliência se torna a 
palavra chave a ser utilizada nas organizações para que haja sempre a busca 
do sucesso diante das adversidades ocorridas pelo mercado, auxiliando desta 
forma os gestores e líderes nas tomadas de decisão. 

Palavras chave: Resiliência, Sucesso Organizacional, Processos, Adaptação. 

 

A VIABILIDADE DE CRIAÇÃO DE UM APLICATIVO DE VENDAS 

NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE  

Autor: 
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Evandro Júnior Pereira da Silva 
evandrojrps@gmail.com 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

As compras por meios eletrônicos, principalmente por smartphones, estão se 
tornando diariamente parte do nosso cotidiano. Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE em 2016, 94,6% das pessoas entrevistadas 
utilizam a internet por meio de aparelhos celulares. Dessa forma percebe-se a 
necessidade de novas plataformas aderentes aos aparelhos portáteis, como os 
aplicativos, para proporcionar formas práticas de visualização e negociação de 
produtos e serviços. Será utilizado para mensurar por meio de pesquisa 
quantitativa a opinião do público alvo sobre a viabilidade da criação do 
aplicativo. Portanto, este trabalho tem por finalidade analisar a possibilidade de 
criação de um aplicativo de vendas na cidade de Conselheiro Lafaiete. As 
vendas por aplicativos tendem a se tornar a principal plataforma de vendas no 
decorrer dos anos e, dando oportunidades a micro e pequenos 
empreendedores competirem no mercado com grandes empresas varejistas. 

Palavras chave: Vendas, Aplicativos, Tecnologia, Empreendedorismo, 
Conselheiro Lafaiete. 

 

ADMINISTRANDO RELACIONAMENTOS, DESENVOLVENDO A 

LIDERANÇA E TRABALHANDO A MOTIVAÇÃO 

Autores: 

Álvaro Farley de Sousa Cardoso 
alvarofarley1995@gmail.com 

Layla Caroline Vieira Borges 
laayla.caroline@hotmail.com 

Matheus de Oliveira Neto 
matheusoliveiraneto@hotmail.com 

José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

A Gestão de Pessoas, assim com a Administração, não é uma ciência exata 
por se tratar do ser humano, onde suas questões tendem a ser mais complexas 
e menos exatas. Este trabalho tem como objetivo entender como a forma de 
tratamento para com as pessoas, sendo clientes ou colaboradores, proporciona 
às organizações melhores condições para vencer seus desafios, baseado em 
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perspectivas administrativas, favorecendo uma nova postura gerencial de 
liderança no exercício do pensamento estratégico, na humanização, motivação 
e na crescente busca de melhores níveis de qualidade e produtividade. A 
metodologia usada será um estudo bibliográfico para identificar causas, 
importâncias e forma de aplicação. Espera-se com isso, uma formação 
diferente de líderes dentro das empresas, com uma nova visão de consciência 
nos negócios, de seus funcionários e da liberdade corporativa para a 
delegação planejada de metas. 

Palavras chave: Liderança, Motivação, Gestão de Pessoas, Recursos 
Humanos. 

 

ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO E FEEDBACK UTILIZANDO A 

JANELA DE JOHARI 

Autor: 

Maria Berenice Baêta Silva 
mariaberenice.1972@gmail.com 

José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 

A humanidade utiliza-se do processo de comunicação a fim de se fazer 
entendida ao longo os séculos. Um dos aspectos mais importantes de uma boa 
comunicação é saber se o fluxo da comunicação será alcançado. Esse trabalho 
busca compreender o nível de comunicação e feedback utilizando ferramenta 
de pesquisa qualitativa como método de avaliação de feedback. Para isso, 
essa pesquisa irá de encontro a esta metodologia de Luft e Ingham e 
procurará, como objetivo geral, identificar os perfis de empresários e 
funcionários de organizações comerciais de Conselheiro Lafaiete em relação 
ao processo de Feedback. Será utilizado a metodologia denominada Janela de 
Johari que se utiliza de anseios sociológicos a fins de reconhecer o feedback 
organizacional Busca-se com esse estudo, compreender qual é o perfil de cada 
sujeito pesquisado, além de conhecer como cada um dá e recebe Feedback. 

Palavras chave: Feedback, Comunicação, Janela de Johari, Organizações 
Comerciais. 

 

ANÁLISE DO MIX DE MARKETING EM UM SISTEMA DE 

FRANCHISING: UM ESTUDO SOBRE AS GRANDES EMPRESAS 

DE TELEFONIA MÓVEL 

Autor: 
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Larissa Mendes Silva Dutra 
dutralarissa3@gmail.com 

José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 

No Brasil, o sistema de franquias cresceu cerca de R$ 163 bilhões em 2017, 
segundo o levantamento da Associação Brasileira de Franchising. Um aumento 
de aproximadamente 8% em relação a 2016. Através disso, analisando a 
expansão do sistema de franchising em um país onde a taxa de mortalidade de 
algumas empresas é consideravelmente alta, esta pesquisa cientifica tem o 
objetivo de compreender a utilização do mix de marketing e suas 
potencialidades em franquias. Busca-se através da pesquisa bibliográfica e 
documental estudar dois sistemas de franquia focado em telefonia móvel, as 
quais mais impactam em números de aparelhos vendidos nos últimos anos. 
Busca-se compreender como essas empresas trabalham o seu portfólio de 
produtos, seu mercado de atuação, estratégias de mercado e apontar as 
diferenças relacionadas ao preterido cliente. 

Palavras chave: Empreendedorismo, Sistema de franchising, Mix de 
Marketing, Telefonia Móvel. 

 

APLICABILIDADE DO ENDOMARKETING NAS EMPRESAS  

Autores: 

Ana Carolina Silva Miranda 
acmiranda224@gmail.com 

Ana Caroline Rodrigues Gomes 
anacrg2808@gmail.com 

Joice de Freitas Domingos 
joicedfd@hotmail.com 

José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 

Atualmente, as empresas vêm se engajando na busca de comprometimento e 
fidelização dos clientes internos utilizando as tecnologias e os processos que 
competem ao endomarketing. Neste trabalho de cunho bibliográfico, objetiva-se 
analisar o uso do endomarketing para identificar os pontos positivos, as falhas 
no seu processo, os principais problemas e as ferramentas utilizadas para 
promover sua prática, para, assim, entender de que forma o endomarketing 
influencia o comprometimento e o aprimoramento dos colaboradores. Justifica-
se a pesquisa a importância de se perceber quais estratégias as empresas 
estão utilizando para se adaptar a essa nova modalidade de marketing interno 
com as novas tecnologias e suas interfaces. As considerações finais 
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demonstrarão como o endomarketing é introduzido no clima organizacional, 
indicando, assim, seus fatores benéficos, suas estratégias motivacionais e suas 
possíveis falhas. 

Palavras chave: Endomarketing, Comprometimento, Tecnologia, Clima 
Organizacional. 

 

ASSÉDIO MORAL NAS EMPRESAS  

Autores: 

Eliete Roseneia Cassiano dos Santos 
elietemix@yahoo.com.br 

Letícia Amanda Ferreira Rodrigues 
leticiarodrigueslafr15@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

O assédio moral é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações 
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante a jornada 
de trabalho e no exercício de suas funções. Predominam condutas negativas, 
de um ou mais chefes, dirigida a um ou mais subordinado(s), desestabilizando 
a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a 
desistir do emprego. Este é o tema da pesquisa, de cunho bibliográfico. Ao 
estudar o assunto, apontando, ainda, o que diz a legislação, pretende-se 
estimular o debate sobre essa importante questão. Muitas vezes, ocorre da 
vítima ser isolada do grupo sem explicações, passando a ser ridicularizada, 
inferiorizada e desacreditada. O assédio moral deve ser debatido, e, sua 
prática, combatida nos ambientes de trabalho. Trata-se, pois, de uma violência 
psicológica, causando danos à saúde física e mental, não somente daquele 
que é excluído, mas de todo o coletivo que testemunha esses atos. 

Palavras chave: Assédio Moral, Relacionamento nas Empresas, Direitos dos 
Trabalhadores. 

 

 

AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

Autor: 

Karen Manuella Dutra Andrade 
manuelladutra1408@gmail.com 
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Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

A auditoria sobre as demonstrações financeiras é necessária para emitir a 
opinião ou o parecer do auditor sobre essas, informando a real situação da 
empresa dentro do período auditado, garantindo assim o bom andamento da 
empresa. Tal auditoria permite a verificação do balanço patrimonial, 
demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados, demonstração das origens e aplicações de recurso de um 
estabelecimento. O modelo de como a auditoria é feita despertou o interesse 
dessa pesquisa. O objetivo do trabalho presente é então mostrar como é 
efetivada a auditoria na empresa. A metodologia utilizada foi amparada por 
fontes bibliográficas e divulgações sobre o assunto por meio digital (Internet). O 
resultado esperado aponta que o fechamento contábil realizado após a 
auditoria coloca a empresa auditada em perfeitas condições de operações 
dentro de sua situação real. 

Palavras chave: Auditoria, Demonstração Financeira, Empresa, Contabilidade. 

 

AVALIAÇÃO DO PERFIL EMPREENDEDOR: UM ESTUDO 

COMPARATIVO ENTRE ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO 

ENTRE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS. 

Autores: 

Caroline Aparecida Silveira Brandão 
caroline.brandao16@yahoo.com.br 

Fernanda de Sousa Coelho 
coelhofernanda9@gmail.com 

Haecha Paula Oliveira Miranda 
haecha.oliveira@hotmail.com 

José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 

O empreendedorismo aponta como opção para muitos brasileiros o sonho de 
ter seu próprio negócio, além de cativar as pessoas, seja por necessidade 
circunstancial ou oportunidade de momento. Desse modo este trabalho irá 
traçar as características dos estudantes do curso de Administração da região 
do Alto Paraopeba/MG, quanto ao seu potencial perfil empreendedor. Justifica-
se a pesquisa pela vantagem competitiva gerada e que é adquirida aos alunos 
que possuem perfil empreendedor e que colaboram diretamente com o 
desenvolvimento econômico, social e tecnológico para as organizações. A 
metodologia utilizada será pesquisa de cunho quantitativa, descritiva e amostral 
em alunos finalistas do curso de Administração nas faculdades da região do 
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Alto Paraopeba utilizando questionário estruturado e adaptado do Carland 
Entrepreneurship Index (CEI). Busca-se com essa pesquisa aprimorar estudos 
sobre o empreendedorismo em outras áreas no sentido de estimular o espírito 
empreendedor dos estudantes. 

Palavras chave: Empreendedorismo, Administração, Empreendedor, Perfil, 
CEI. 

 

CAPITAL DE GIRO DENTRO DAS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

Autores: 

Matheus Bonato Gonçalves de Carvalho 
tecomatheus_20@hotmail.com 

Silvano Santos da Rocha 
diretoria@silvanotransportes.com.br 

Anderson Vinicius Borges Pereira 
anderson.pereira@gerdau.com.br 

O Capital de Giro é de extrema importância para uma empresa, já que o 
negócio precisa dele para nascer, manter-se e crescer, capital de giro significa 
capital de trabalho, ou seja, o capital necessário para financiar a continuidade 
das operações da empresa, como recursos para financiamento aos clientes 
(nas vendas a prazo), recursos para manter estoques e recursos para 
pagamento aos fornecedores (compras de matéria-prima ou mercadorias de 
revenda), pagamento de impostos, salários e demais custos e despesas 
operacionais. Conforme o próprio nome indica, o capital de giro está 
relacionado com todas as contas financeiras que giram ou movimentam o dia a 
dia da empresa. Espera-se com esse trabalho mostrar como é feita a gestão 
desses recursos financeiros para melhor funcionamento e lucratividade da 
empresa. 

Palavras chave: Capital de Giro, administração financeira, finanças. 

 

COMO A MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO INFLUENCIA NAS 

METAS DA EMPRESA 

Autores: 

Marcelo Alves Rodrigues de Oliveira 
marcelo.rodrigues98@hotmail.com 
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Raone de Souza Clemente 
raonesouzasud@gmail.com 

Wallace Alexandre Junior da Silva 
wallacealexandre87@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

O objetivo central desta pesquisa é propor um modelo para aprimorar 
programas de motivação no trabalho e analisar a co-relação com o alcance das 
metas e objetivos do colaborador e da empresa. Pressupõe-se que as 
estratégias de motivação são mais eficientes quando correspondem 
diretamente a metas do trabalhador. Para confirmar isto, serão discutidas as 
principais teorias sobre motivação no trabalho, bem como suas aplicações. 
Será levada em consideração a variedade de colaboradores, e de seus perfis 
heterogêneos, na análise de encontrar a melhor forma para motivar, de acordo 
com cada perfil. Com base nos resultados destes estudos, serão introduzidos 
conceitos de perfil motivacional do trabalhador e discutida a sua forma de 
avaliação nas organizações. Através destes fatores, conclui-se que o 
conhecimento do perfil motivacional do trabalhador possibilita o 
desenvolvimento de programas diferenciados de motivação dentro da 
organização, visando atender a metas de trabalhadores e da empresa. 

Palavras chave: Motivação, Organização, Colaboradores, Empresa. 

 

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

Autores: 

Gustavo Henrique Godoi da Silva 
ggodoi88@gmail.com 

Marcelo Rodriguês Gonçalves de Oliveira 
oliveiramarcelo91@hotmail.com 

Rodrigo Teodoro da Cunha 
rodrigoteodoroc@outlook.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

As empresas hoje, mais do que simples aglomerados de pessoas buscando 
lucro através de uma atividade, são como um organismo vivo, formado por 
diversas partes diferentes e interdependentes, que trabalham em conjunto. E 
nesse novo contexto, a comunicação empresarial é extremamente importante. 
Neste estudo, de cunho bibliográfico, pretende-se discutir a importância da 
comunicação empresarial, apontando, ainda, ferramentas que possam otimizá-
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la. Conclui-se que, com a popularização da internet e, principalmente, das 
redes sociais, as empresas não podem mais adotar o tipo de relacionamento 
frio e distante com os colaboradores e o público externo. Para que a 
corporação funcione, tanto em termos operacionais, quanto na parte de clima 
coorporativo, a comunicação empresarial é fundamental, e o uso de redes 
sociais pode ser uma boa alternativa. 

Palavras chave: Comunicação Empresarial, Meios de Comunicação, Redes 
Sociais.  

 

COMUNICAÇÃO ENTRE GESTORES E COLABORADORES: UM 

MECANISMO DE HARMONIA NO AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL 

Autores: 

Juliana Maria Lana Maciel 
jmlana.juliana@gmail.com 

Leiziane Silva de Rezende Chaves 
leiziane10.s2@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

A comunicação no ambiente organizacional entre gestores e colaboradores 
torna-se eficiente quando os primeiros a empregam de forma concisa e utilizam 
clareza nas palavras. Tal procedimento resulta em uma harmonia e melhor 
produtividade na empresa. Em face da obtenção de uma excelência na 
comunicação entre eles é interessante e oportuno o emprego de técnicas cujo 
cunho seja esclarecer, informar e enfatizar no colaborador clareza e sua 
importância no resultado operacional prospectivo, fortalecendo assim o 
trabalho em equipe. O objetivo do trabalho presente é mostrar os resultados 
positivos da comunicação empresarial e quão eficientes podem ser seu 
emprego nas organizações. Para tanto o trabalho está apoiado em uma revisão 
bibliográfica. Os resultados esperados aqui apontam para um melhor 
rendimento dos resultados operacionais de uma empresa quando é utilizado 
um bom sistema de informação no ambiente interno. 

Palavras chave: Comunicação, Gestores e Colaboradores, Ambiente 
Organizacional. 
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DÍVIDA PÚBLICA E SUA IMPLICAÇÃO NA VIDA ECONÔMICA 

NACIONAL 

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 

Paulo Roberto Antunes 
profprantunes@gmail.com 

A dívida pública (DP) é um desequilíbrio no lado real da economia: o governo, 
em suas instâncias, gastou mais do que arrecadou. Essa situação de despesa 
maior que receita gera um fluxo deficitário e alimenta o estoque da dívida. A DP 
é a soma das dívidas interna e externa. Para acompanhá-la, são realizados, 
pelo Banco Central, balancetes que medem sua variação e apontam um 
aumento da DP. Diz o tesouro nacional: em 2015 a DP alcançou R$2,6 trilhões. 
Ao encerrar 2017 acima de R$3,5 trilhões, deverá chegar ao fim de 2018 entre 
R$3,7 a 3,9 trilhões. Objetiva esta pesquisa descritiva esclarecer os motivos do 
crescimento. Justifica-se nela a relevância do fenômeno estudado afetar a 
escolha de investimentos dos empreendedores na economia nacional. As 
considerações finais informarão que o endividamento público vem crescendo 
muito nos últimos anos e, em questão da sustentabilidade da DP, observa-se 
que ela se encontra muito elevada se se tomar como referência padrões 
nacionais e internacionais. 

Palavras chave: Dívida pública, governo, empreendedores, externa e interna. 

 

EMPRESAS PRIVADAS E EMPRESAS ESTATAIS: UM ESTUDO 

SOBRE SUAS DIFERENÇAS. 

Autores: 

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

Hellen Gonçalves Gama 
hellenggama@yahoo.com.br 

Marcos Daniel Dutra Picoli 
marcospicoli@outlook.com.br 
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Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

A empresa estatal é muito criticada por ser do Estado, logo ineficiente, e as 
privadas criticadas devido sua ânsia de ser capitalista ao extremo, ou seja, 
colocando o valor monetário acima de tudo. Por outro lado as estatais são 
apoiadas por serem um patrimônio do país e as privadas apoiadas por ter 
administração eficiente. O objetivo do trabalho presente é demonstrar as 
características das duas empresas e verificar qual é a mais relevante e 
eficiente no quadro econômico nacional e será apresentado como poderia 
mudar a economia do país se caso todas as empresas estatais fossem 
privatizadas e mudando a visão internacional do Brasil. A metodologia dessa 
pesquisa foi efetivada por fontes bibliográficas e cibernéticas (internet). Os 
resultados esperados apontam que as empresas privadas contribuem mais 
com a economia do Brasil. 

Palavras chave: Economia, Privatização, Estatais, Empresas Privadas. 

 

ENDOMARKETING UMA FERRAMENTA DE GESTÃO  

Autores: 

Carla Isabela Martins Silva  
carla.isabela@outlook.com 

Jean Diego Rodrigues Cunha 
jeanrodrigues14199@gmail.com 

Larissa Regina Rodrigues Cunha 
larissarodrigues141@hotmail.com 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

O Endomarketing é uma ferramenta de gestão que se utiliza dos princípios e 
pilares do marketing tradicional atrelado à gestão estratégica de Recursos 
Humanos, voltado exclusivamente para o público interno das empresas. Assim, 
é importante para garantir uma parceria sólida e eficaz deste conjunto empresa 
e funcionário. O objetivo do trabalho é demonstrar os possíveis fatores que 
desencadeiam o processo de endomarketing como uma ferramenta de gestão, 
os problemas relacionados e sua aplicabilidade. O mesmo será realizado 
através de pesquisa bibliográfica. O processo de Endomarketing tornou-se 
pratica comum na tomada de decisão levando em consideração os interesses 
dos funcionários, considerando-os clientes internos da empresa. O resultado 
pretendido com este trabalho é evidenciar como o endomarketing auxilia no 
processo de gestão das organizações. O desenvolver da ferramenta permite 
que os funcionários realmente se sintam parte da organização favorecendo o 
marketing interno.  
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Palavras chave: Marketing Interno, Endomarketing, Ferramentas de Gestão. 

 

ESCOLHA DO INVESTIMENTO BASEADO NA 

CARACTERÍSTICA DO INVESTIDOR 

Autores: 

Rebecka Neres Guimarães Pignataro 
oieumechamorebecka@hotmail.com 

Samuel Ferreira de Mendonça 
samueelgalo13@gmail.com 

Thais Mayra de Almeida Araujo 
thaismayra15@hotmail.com 

Gilberto Martins 
martins.gilberto4@hotmail.com 

A Teoria das Finanças classifica os investidores em três tipos de perfis de 
acordo com o risco que estão dispostos a correr buscando maiores 
rentabilidades financeiras em suas aplicações. Os tipos de investidores são: 
Conservadores são aqueles que abrem mão de uma rentabilidade maior em 
seus investimentos, desde que o produto adquirido não lhe ofereça risco de 
perdas, já os moderados são aqueles que buscam o equilíbrio entre a 
segurança de seus investimentos e a busca por rentabilidade maiores, 
enquanto que os arrojados, são os investidores que aceitam maiores riscos, 
desde que a rentabilidade também seja maior. Sendo assim, o objetivo desse 
trabalho é mostrar as alternativas de investimentos viáveis para cada tipo de 
investidor. Para alcançar esse objetivo será realizada uma pesquisa 
bibliográfica. 

Palavras chave: Investimento, Rentabilidade, Investidor, Teoria das Finanças. 

 

 

 

GARGALOS SETORIAIS 

Autores: 

Alisson Clever Augusto Balbino 
alissoncleverba@gmail.com 
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Andresa Dutra de Pinho 
andresadutrapinho@hotmail.com 

Rayane Firmino do Nascimento 
Rwmsilva9@gmail.com 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

As empresas buscam cada vez mais a melhora da produção, minimização das 
falhas e consequentemente a melhora de produtos e serviços visando a 
satisfação de seus clientes. Define-se então "Gargalo como qualquer recurso 
cuja capacidade disponível limita a competência da organização de atender as 
exigências internas ou externas". Identificar Gargalos nos setores analisados: 
Industrial e Público. Assim sendo, justifica-se avaliar quais são os gargalos que 
mais ocorrem nos setores envolvidos, bem como a sua influência no processo 
organizacional. A metodologia utilizada será consultas a bibliografias, 
amparadas em processos organizacionais e a utilização de pesquisa de campo 
nos setores público e privado. Espera-se com este trabalho mostrar quais os 
principais gargalos existentes nos setores industrial e público que podem 
influenciar não só na qualidade de produtos e serviços prestados, mas também 
na organização, motivação e desempenho de todos os envolvidos. 

Palavras chave: Gargalos Setoriais, Setor Público, Setor Privado. 

 

GESTÃO DA QUALIDADE NAS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 

Autores: 

Isabel Pereira do Carmo 
isabeldocarmo09@gmail.com 

João Paulo Dias Lopes 
jpaulolopes784@gmail.com 

Rafaela Flávia Santos da Cruz Vitalino 
rafaelafsantosc58@gmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

O Sistema de Gestão da Qualidade é um mecanismo estudado pela ciência da 
Administração que permite às empresas que o aplicam maior competitividade 
no mercado. Tal sistema é utilizado pelas micro e pequenas empresas de 
Conselheiro Lafaiete fato esse que foi a motivação para elaborar este trabalho. 
O objetivo aqui então é analisar a aplicação de um Sistema de Gestão da 
Qualidade, baseado na norma ISO 9001, em micro e pequenas empresas de 
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Conselheiro Lafaiete. Tratando-se de um estudo de caso a metodologia 
aplicada foi baseada em pesquisas de campo, análises bibliográficas pertinente 
ao tema e também consulta de artigos disponíveis no meio digital. Diante desse 
contexto o resultado apresentado nesse trabalho apontou os benefícios 
atingidos pelas empresas que utilizam essa ferramenta de qualidade. 

Palavras chave: Gestão de Qualidade, Competitividade, Microempresas, 
Aplicação de Sistemas de Gestão. 

 

INCLUSÃO DE PCD NO MERCADO DE TRABALHO 

Autor: 

Nathália de Souza Vieira 
nathalia.vieira.adm@outlook.com 

Rodrigo Alejandro Cecin Barud Torres 
rodrigoalejandroconsultoria@gmail.com 

As pessoas portadoras de deficiência ainda é um tema problemático e pouco 
discutido na sociedade atual, devido a questões de não saber lidar com este 
assunto ou até mesmo da questão da acessibilidade a estas pessoas nas 
empresas. É direito do trabalhador com deficiência, seja congênito ou 
reabilitado ingressar no mercado de trabalho, cujo direito está previsto na Lei 
de Cotas. Atualmente as empresas são obrigadas a contratá-los não pelo fato 
da deficiência em si, mas sim por obrigação e pela questão da multa que é 
altíssima. 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. 
A organização ao contratar o PCD só tende a ganhar com esta iniciativa, ganha 
isenção no Imposto de Renda, torna-se mais produtiva e é vista com bons 
olhos diante da sociedade. 

Palavras chave: Inclusão, PCD, Lei de Cotas, Mercado de Trabalho. 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO DO PETRÓLEO BRASILEIRO  

Autores: 

Gabriel Ataíde da Rocha Vilela 
gabriel.vile1.8@hotmail.com 

Igor Augusto de Souza Minas 
igoraugusto1996@hotmail.com 
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Thalita Gabriele Rodrigues Pereira 
gabi-pereira2009@hotmail.com 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

O processo de internacionalização de empresas vem se tornando um tema 
bem discutido nos países em desenvolvimento que enfrentam a competição 
global. Justifica dessa forma demonstrar a importância desse processo de 
internacionalização no meio acadêmico. Sendo assim, o objetivo geral da 
pesquisa será comparar quanto o Brasil perde ou ganha em relação ao 
processo de internacionalização de alguns produtos. Por mais que a produção 
estimule a exportação de matérias-primas, não se sobrepõem os setores 
industriais com produtores diferenciados e tecnologia avançada que importam 
para o Brasil com preços acima da expectativa do mercado consumidor. A 
metodologia a ser utilizada será bibliográfica e em sites especializados. Como 
resultado espera-se deixar evidente o quanto o processo de 
internacionalização é benéfico ou ruim para o Brasil. Contudo, quando as 
empresas possuem ideias e tecnologia inovadoras, conseguem um maior 
reconhecimento e importância na economia mundial valorizando seu produto. 

Palavras chave: Internacionalização, Petróleo, Economia Mundial. 

 

INVESTIMENTO EM MARKETING DIGITAL EM TEMPOS DE 

CRISE 

Autores: 

Luisa Karla Oliveira França 
lukarla12@hotmail.com 

Nikele Paula Teixeira 
nikeleteixeira@yahoo.com 

Roberta Samara Lobo 
loboroberta@yahoo.com.br 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

O marketing digital atinge o público em geral, contando que em média 65% da 
população possuem acesso a internet e também é muito mais fácil monitorar a 
atividade dos usuários na internet, do que no marketing off-line em que, muitas 
vezes, é impossível precisar exatamente para qual público você está falando, 
justificando que muitas vezes o possível interessado no produto não está 
sendo atingido pela propaganda realizada. Sendo assim, o objetivo é 
demonstrar o quanto é importante investir no marketing digital, principalmente 
em tempos de crise. As informações apontadas neste artigo serão baseadas 
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nos estudos e aprendizado em sala de aula, bem como em informações 
recolhidas de artigos de diversos sites referentes ao assunto e em estudos de 
caso sobre o tema abordado. Diante disso, deve-se deixar evidente a todos o 
quanto é importante no investimento em marketing digital, pois entender que 
ele não é custo e sim um investimento que visa gerar um retorno direto e 
indireto para a empresa. 

Palavras chave: Empreendedorismo, Crise, Marketing Digital, Aprendizado. 

 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM FÓRUM DE ESTUDOS 

Autores: 

Antonio Carlos Vieira 
acv1000@viareal.com.br 

Rodrigo Henrique Alvernaz de Souza 
rodrigo_henrique20@hotmail.com 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

Cada vez mais, vem aumentando o número de pessoas que trabalham em 
regime de turno e fazem faculdade. Diante das dificuldades dessa “dupla 
jornada”, é importante pensar em estratégias, que minimizem os impactos do 
excesso de atividades e da necessidade, muitas vezes, de faltar às aulas. 
Neste sentido, a pesquisa tem o objetivo de propor um fórum de estudos, que 
possa ser útil aos alunos que trabalham e estudam. Trata-se de um estudo 
experimental, com a criação de um protótipo, em princípio, de um grupo de 
WhatsApp, baseado em um fórum didático, através do qual sejam divulgados 
os conteúdos das aulas. Com base na pesquisa, espera-se verificar a eficácia 
do fórum e maneiras de aprimorá-lo, para que, no futuro, possa se tornar uma 
ferramenta efetiva, de auxílio para os alunos. 

Palavras chave: Educação, Fórum de Estudos, Ferramenta de Aprendizagem. 

 

LADO OPOSTO DA TEORIA - CONSUMISMO X PIRÂMIDE DE 

MASLOW 

Autores: 

Brenda Alice Marques Mendes 
breenda.poynter53@gmail.com 
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Rayane Firmino do Nascimento 
Rwmsilva9@gmail.com 

Vitória Lorraine de Oliveira Dias 
vitoriadiass@outlook.com 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

 
A hierarquia das necessidades ou pirâmide de Maslow, criada por Abrahan 
Harold, determinou condições essenciais para cada ser humano, assim 
buscando a realização do seu prazer, pessoal e profissional. A pessoa 
consumista tem o hábito exagerado de consumir produtos que não há 
necessidade, o consumidor deseja ter (status), ao invés de desejar, almejar, 
suas cinco necessidades que são relacionadas e apresentadas por Maslow, 
conforme sua pirâmide. Justifica-se falar sobre a teoria, devido ao pensar 
consumista que hoje temos. O objetivo desse trabalho é deixar explícito as 
cinco fases que regem esta teoria. Será utilizado referências bibliográficas e 
estudos de caso para embasar o conteúdo. O resultado esperado é que todos 
possam pensar de forma diferente deixando um momento de reflexão sobre o 
tema apresentado. O ser humano necessita conhecer mais de si, saber qual e 
sua essência, amor próprio, o ato de consumir obsessivamente é uma doença, 
que está totalmente ligada à teoria de Maslow. 

Palavras chave: Consumismo, Desejo, Pirâmide de Maslow, Hierarquia, 
Obsessão. 

 

A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DIGITAL  

Autores: 

Ana Elisa de Oliveira Spindola Couto 
aninha.oliveira2010@hormail.com 

Flaviano Augusto Geoffroy Cândido 
flavianogeoffroy@yahoo.com.br 

Isabelle Aparecida dos Santos 
Isabelleaparecidasantos@hotmail.com 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

Existem diversas formas de ganhar dinheiro na internet, e uma dessas formas 
é usando técnicas de marketing digital. Neste sentido, esse estudo buscará 
responder a seguinte questão norteadora: Como aplicar o marketing digital nas 
organizações? A justificativa se dá pois com o marketing digital é possível a 
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expansão dos negócios, tornando a empresa mais competitiva, conhecida e 
acessível ao seu público alvo. O objetivo principal é investigar a importância do 
marketing digital e das novas mídias para as 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 expor os benefícios e 
malefícios do marketing digital nas organizações. 

Palavras chave: Marketing Digital, Organizações, Internet, Novas Mídias. 

 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DO MARKETING DIGITAL 

Autores: 

Marilene Aparecida Costa 
marycosta27@live.com 

Rafaela Mara de Melo Souza 
rafaelamara03@hotmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

O Marketing Digital é um conjunto de informações e ações que podem ser 
feitas em diversos meios digitais com o objetivo de promover empresas e 
produtos. Justifica a escolha deste tema devido à internet ser uma plataforma 
acessível e que oferece oportunidades competitivas para todos os negócios. O 
objetivo do trabalho presente então é demonstrar o quão a internet está 
incorporada à nossa vida sendo uma estratégia de relacionamento mais direto 
com o consumidor. A metodologia está amparada em referências bibliográficas 
e cibernéticas (internet). Os resultados esperados demonstram como o 
marketing digital aumentaria a visibilidade de marcas, produtos e serviços 
construindo boas relações com os clientes e fidelizando-os. Conclui-se que, as 
empresas terão que adaptar-se as mudanças atuais e, continuar com 
estratégias ultrapassadas de marketing podem resultar em grandes prejuízos. 

Palavras chave: Marketing Digital, Concorrência, Mercado, Visibilidade das 
Marcas. 

MARKETING EMPRESARIAL 

Autores: 

Daniel da Silva Gonçalves 
danieldasilvagoncalves@yahoo.com.br 

Reginaldo Afonso de Resende 
reginaldoafr@hotmail.com 
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Thalmer Dias Meireles Costa 
thalmer_costa@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

O marketing empresarial é um conjunto de ações, com a proposta de captar 
possíveis clientes e continuar com um bom relacionamento com os atuais, 
ajudando a compreender os objetivos e necessidades dos seus consumidores. 
Este processo pode ser tanto online ou off-line. Neste estudo, de cunho 
bibliográfico, o objetivo é mostrar a importância de se preocupar com o 
marketing da empresa, pois ele é de forte ajuda para impulsionar o crescimento 
de um empreendimento. Conclui-se que o marketing empresarial exige um 
trabalho em conjunto e uma união entre os gestores e os funcionários, com o 
comprometimento de fazer com que a empresa alcance o patamar desejado. 
Contudo, o marketing empresarial é uma ferramenta importante na 
organização, para definir seus objetivos e utilizar a estratégia a fim de 
sobreviver no mercado, em tempos de grande competitividade. 

Palavras chave: Marketing Empresarial, Relacionamento com Clientes, 
Gestão Empresarial  

 

MARKETING NAS MÍDIAS SOCIAIS 

Autores: 

Isabela Rodrigues Dutra Gomes 
Isaahdutra18@gmail.com 

Mariana Souza da Costa 
marianacostas@outlook.com.br 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

Roberto Lessa de Carvalho 
rolessa123@gmail.com 

O marketing nas mídias sociais vem crescendo muito nos últimos anos e 
continua se expandindo até os dias de hoje. Esse crescimento está associado 
à um amplo aumento do número de usuários, fazendo com que se crie uma 
aliança de estratégias, relacionando serviços ou divulgação de produtos, com o 
objetivo de promover os produtos e serviços dentro de diversos canais, cada 
um com sua designação e público-alvo. Para isso será realizado um estudo 
bibliográfico sobre a temática de abordagem sobre as mídias sociais, e através 
de formações de redes sociais bem definidas, conseguem captar informações 
sobre seu público-alvo e definir sua estratégia de marketing podendo alavancar 
quaisquer mídias sociais, tendo em vista, um bom planejamento e ferramentas 
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adequadas para seu nicho específico. Podemos concluir que o crescimento 
positivo é certo.  

Palavras chave: Marketing, Mídias sociais, Redes sociais, Estratégias. 

 

MELHORIA CONTÍNUA POR MEIO DO MÉTODO KAIZEN 

Autores: 

Mayara Rosa Gomes 
mayarag67@gmail.com 

Regiene de Lourdes Resende 
regiane.redegminas@gmail.com 

Gilberto Martins 
martins.gilberto4@hotmail.com 

O Método Kaizen é uma filosofia japonesa voltada para a melhoria contínua, 
onde o essencial é que nenhum dia se passe dentro de uma empresa sem que 
alguma melhoria seja realizada. Estas melhorias do tipo “stepbystep” (ou uma 
etapa por vez) visam o aperfeiçoamento das pessoas e processos dentro da 
organização, tendo por características principais o baixo custo e o tempo 
reduzido de implementação. O presente trabalho tem por objetivo apresentar o 
método Kaizen e discutir sua viabilidade dentro das organizações. Justifica- se 
a escolha do tema haja vista o grande desperdício de tempo e alto custo de 
produção e operação das empresas. A expectativa é demonstrar que a 
implantação do método Kaizen proporciona desenvolvimento das pessoas, 
mudança significativa no ambiente, redução de custos e tempo. A pesquisa 
será baseada em artigos acadêmicos e pesquisa de campo. 

Palavras chave: Desperdício, Melhoria de Processos, Mudança, Organização. 

 

 

MELHORIA DO FLUXO DE LOGÍSTICA 

Autores: 

Anamélia Souza e Silva 
melinha.souza@gmail.com 

Celso de Andrade Coêlho Júnior 
djcelsojunior@yahoo.com.br 
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Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

A necessidade da busca por processos mais eficientes, redução dos custos e 
competitividade no mercado, as empresas estão motivando suas equipes a 
desenvolverem e implantar tecnologias mais eficazes. A questão é como 
desenvolver e implementar esses recursos tão importantes e de forma 
definitiva? Justifica-se dessa forma estudar maneiras ou formas adequadas 
para o alcance de melhorias no processo. Diante desta questão, o presente 
trabalho, visa demonstrar o que a automação do processo de logística trouxe 
de resultados positivos para a empresa. Será realizado um estudo de caso na 
área de logística em uma mineradora do Alto Paraopeba e pesquisas 
bibliográficas sobre o tema abordado. Dessa forma será demonstrado os 
resultados obtidos pelo processo de automação logística. Vale destacar que ao 
implantar processos de automação nas organizações a busca pela redução de 
custos e melhoria dos processos são peças fundamentais para o destaque da 
eficácia do processo. 

Palavras chave: Fluxos, Logística, Processo, Tecnologia, Melhorias. 

  

MODAIS DE TRANSPORTE – DUTOVIÁRIO 

Autores: 

Silvia de Assis Paula 
silvia.apaula@yahoo.com.br 

Thainara Cássia dos Santos Silva 
santosthainara@ymail.com 

Renata Giacomin Menezes 
renatinhagiacomin@gmail.com 

Os modais de transporte são indispensáveis no processo logístico. O 
transporte de produtos, por meio de dutos, é uma modalidade empregada há 
bastante tempo, e pode-se dizer que este modal é um meio seguro e 
econômico para o transporte de produtos específicos. As operações realizadas 
com o modal dutoviário são de alta confiabilidade. Funcionam sete dias por 
semana, 24 horas por dia. Porém, no Brasil está concentrado em poucas 
empresas e a linha de produtos atendidos é limitada. O objetivo deste trabalho 
é mostrar que a área dos dutos pode ser viável, mesmo com um custo alto para 
a implantação, pois feito o investimento inicial, o custo para mantê-lo é 
relativamente baixo. A metodologia usada será a pesquisa bibliográfica de 
cunho exploratório e espera-se mostrar que este é um modal que tem potencial 
para ser mais explorado no Brasil do que é atualmente e que ainda necessita 
de melhoras em sua infraestrutura. 

Palavras chave: Dutoviário, Transporte Logístico, Redução de Custos, Modal. 
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MUDANÇAS NAS CONFIGURAÇÕES DA COMUNICAÇÃO 

DIANTE DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

Autor: 

Adriano Luiz Murta Meireles 
meirelesadriano1@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

As redes sociais e outras ferramentas, possíveis graças à internet, vêm 
mudando as configurações da comunicação humana. Isso se reflete nas 
empresas, afinal, a comunicação é uma das principais ferramentas no meio 
organizacional, que deve ser utilizada pelo gestor, de modo eficiente e 
responsável. Atualmente, as empresas utilizam diversos modos de interagir 
com seus clientes, mas, será que a grande utilização da tecnologia é garantia 
de uma boa comunicação? Nesta pesquisa, de caráter bibliográfico, propõe-se 
debater a questão. A intenção é abordar autores que apontem os prós e os 
contras da comunicação através de ferramentas como redes sociais e e-mails, 
entre outras. Entende-se que o debate proposto poderá trazer importantes 
considerações a respeito da comunicação empresarial, das ferramentas virtuais 
e de sua melhor utilização. 

Palavras chave: Comunicação, Novas tecnologias, Comunicação Empresarial. 

 

NICHO DE MERCADO COMO OPORTUNIDADE EM POTENCIAL 

PARA NOVOS EMPREENDEDORES 

Autores: 

Amanda Almeida Amarante 
amanda131415@hotmail.com 

Christian Pablo Cunha Peixoto 
ChristianPablo.1996@hotmail.com 

Diego Antonio Mendes Pereira 
diegoamnds96@outlook.com 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

Durante uma crise econômica muitos empreendedores se perguntam como 
conseguirão sobressair em meio à crise, ou onde e como investir, ou ainda 
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como manter um negócio rentável. Neste sentido, esse estudo buscará 
responder a seguinte questão norteadora: como investir em um nicho de 
mercado pode ser uma oportunidade em potencial para novos 
empreendedores? A justificativa se dá pois contará com uma análise de 
segmentos de mercado na região de Conselheiro-Lafaiete. O objetivo principal 
é investigar fatores contribuintes para o sucesso de um segmento de mercado, 
qual e como escolher um público-alvo. 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 como um resumo de como 
um nicho de mercado pode ser uma oportunidade em potencial. 

Palavras chave: Nicho de Mercado, Empreendedorismo, Crise Econômica. 

 

O COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 

Autores: 

Clara Maria de Ávila Cordeiro 
claraavila038@gmail.com 

Leonardo Henrique Machado 
leo_henriquemachado@hotmail.com 

Samara Raquel da Silva 
samararaquel@icloud.com 

Elisa Cristina Gonçalves Tavares 
elisa_cgt@hotmail.com 

Os comportamentos grupais abrangem a dimensão coletiva do homem, visto 
que estas interações ocorrem nas relações entre pessoas com um objetivo em 
comum. A convivência no ambiente profissional é fundamental para o alcance 
dos objetivos organizacionais e pessoais para todos os colaboradores das 
organizações. O comportamento organizacional, segundo Chiavenato (2005), é 
uma área multidisciplinar do conhecimento humano extremamente sensível a 
certas características presentes nas organizações e no seu ambiente. Neste 
sentido, por meio de uma revisão bibliográfica acerca do tema comportamento 
organizacional, o objetivo do trabalho é estudar a importância do 
comportamento organizacional sob a ótica do relacionamento das pessoas no 
ambiente de trabalho. Espera-se com este trabalho, que os gestores e líderes 
empresariais conheçam e conscientizem-se sobre a importância do ambiente 
de trabalho e como este influencia na produtividade do colaborador e no 
alcance dos objetivos organizacionais. 

Palavras chave: Comportamento Organizacional, Convivência, Recursos 
Humanos, Gestão de Pessoas. 
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O JOVEM ADMINISTRADOR NO MERCADO DE TRABALHO  

Autores: 

Nayara Ribeiro Inacio 
Nayarainacioa@gmail.com 

Paula Émilie Vieira da Costa 
paula.emilie@yahoo.com.br 

Talita Ribeiro Coelho 
talitarc09@gmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

O mercado de trabalho hoje para os jovens administradores está sendo muito 
concorrido, devido as oportunidades de conhecimento, profissionalismo perante 
a formação de ensino. Dificuldades como salários defasados, concorrência e 
falta de oportunidades despertou o interesse de efetivar essa pesquisa. O 
objetivo do trabalho presente então é mostrar o que os jovens administradores 
e os postulantes à essa carreira tem como perspectivas futuras. A metodologia 
aplicada é um trabalho de campo, desenvolvido em uma faculdade de ensino 
superior localizada na cidade de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Os 
resultados esperados tendem a apontar que a oportunidade de estágios é um 
mecanismo prospectivo para a solução da situação presente. 

Palavras chave: Administrador de Empresas, Mecanismo Prospectivo, 
Mercado de Trabalho, Estágio 

 

 

 

O MARKETING ESPORTIVO COMO VIA DE COMUNICAÇÃO 

EMPRESARIAL 

Autores: 

Fabiano Felipe Abdalla 
abdal114@hotmail.com 

João Antônio da Silva Filho 
jaa1@hotmail.com.br 
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Lorran Marks Pio Rosa 
lorranmarks@hotmail.com 

Marcus Antônio Croce 
marcuscroce043@gmail.com 

O Marketing Esportivo é uma ferramenta usada para a comunicação com os 
telespectadores, clientes e colaboradores gerando assim um crescimento 
significativo de empresas que investem nesse ramo. O objetivo desse trabalho 
é mostrar a importância do marketing desenvolvido dentro das instituições 
esportivas, que compreende produtos e serviços ligados ao esporte. A 
metodologia dessa pesquisa está amparada em fontes bibliográficas e fontes 
cibernéticas (internet). O resultado do trabalho presente mostra que a relação 
existente entre o mundo esportivo e o mundo empresarial envolve bilhões de 
investimento a cada ano, fazendo com que essa relação alcance cada vez mais 
espaço. Para as empresas que trabalham com o setor esportivo e para os 
times, o marketing esportivo bem trabalhado pode ser a forma encontrada para 
atingir um futuro glorioso, com muito sucesso, tanto para as empresas como 
para os times. 

Palavras chave: Marketing Esportivo, Esporte, Comunicação, Mundo 
Empresarial. 

 

O MARKETING NA CONSTRUÇÃO DE VALOR PARA O 

CLIENTE 

Autores: 

Michelle dos Santos Andrade 
michelle.10andrade@hotmail.com 

Paula Karoline Batista Pereira 
paulaschneider.joy@gmail.comm 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 
ronan.loschi@gmail.com 

Este estudo, de cunho bibliográfico, tem como objetivo responder a seguinte 
questão norteadora: Como o Marketing pode conquistar o cliente? A 
justificativa se dá, pois a visão inicial do marketing é de que a empresa deve 
criar um produto ou serviço para vendê-lo, com o marketing tomando lugar no 
processo de venda. Segundo Kotler “O grande desafio de qualquer negócio é 
fornecer valor ao cliente, sem abrir mão do lucro”. Em meio a um mercado 
vasto e competitivo, a empresa que tem uma percepção de marketing holístico 
enxerga o processo de agregação de valor para o cliente como integração das 
atividades de exploração, criação e entrega de valor, com a finalidade de 
construir um relacionamento de longo prazo que sejam mutuamente 
satisfatórios. Conclui-se que o Marketing é fundamental em seu papel para que 
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se obtenha o sucesso em uma estratégia de criação de valor para o cliente, 
conseguindo satisfazer, mesmo que ocultas, as necessidades e desejos do 
consumidor. 

Palavras chave: Marketing, Valor, Cliente, Mercado. 

 

O MERCADO DE SMARTPHONES NO BRASIL 

Autores: 

Arthur Andrade Souza 
arthurandradesouza@gmail.com 

Edgar Milagres da Silva 
edgarmilagres@hotmail.com 

Henrique dos Reis Silva Passos 
henriquersp2010@hotmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

Conhecer novas tendências, estilos, preferências e exigências dos clientes é 
fundamental para se destacar nas vendas de smartphones no nosso país. No 
Brasil, vem aumentando a cada ano a venda de celulares, que se tornam cada 
vez mais necessários para as pessoas. Neste sentido, pretende-se realizar 
pesquisa descritiva, com levantamento de dados, através de questionário. O 
objetivo é colher informações sobre as preferências dos consumidores, por 
meio de questionário online, pela plataforma Google, durante o período de 40 
dias. Espera-se obter os dados sobre preferência, exigências e a relação com o 
estilo do cliente e o quanto as tendências afetam de fato na hora da compra. 
Portanto, a pesquisa buscará melhor entendimento sobre o mercado de 
smartphones no Brasil, ao levantar o que agrada o consumidor e o que o leva a 
fazer a aquisição. 

Palavras chave: Smarthphones, Pesquisa de Mercado, Consumidores, 
Tendências. 

 

O PAPEL DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NO 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DO 

ADMINISTRADOR 

Autores: 
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Ana Luiza da Conceição Costa 
aninha_luiza2006@yahoo.com.br 

Flaviany Alice Meireles de Souza 
flavianyalice@yahoo.com.br 

Poliane Ester de Morais 
ester.poliane@yahoo.com.br 

Rodrigo Alejandro Cecin Barud Torres 
rodrigoalejandroconsultoria@gmail.com 

O papel do estágio obrigatório no curso de Administração é determinação do 
Ministério da Educação (MEC) e, por sua natureza, requisito para a obtenção 
do título de bacharel em Administração. A iniciativa deste trabalho despertou a 
necessidade da realização de uma pesquisa sobre o papel do estágio na 
formação do administrador, o momento em que estará passando por uma 
avaliação crítica sobre o ensino adquirido no período do curso para se verificar 
se os ensinamentos são pertinentes e relevantes às necessidades das 
empresas atuais. O objetivo do trabalho presente é pesquisar a promoção do 
desenvolvimento de competências do estágio obrigatório dos alunos do curso 
de Administração. Para tanto a metodologia aplicada foi baseada em um 
trabalho de campo e efetivada através de um questionário em uma faculdade 
situada na região Central de Minas Gerais. Os resultados esperados apontam 
um grande questionamento e divisão de opiniões dos alunos entrevistados. 

Palavras chave: Estágio, Competência, Administrador, Ensino. 

 

O PERFIL DAS MICROFRANQUIAS NO BRASIL: UM ESTUDO 

DE CASO 

Autores: 

Fabiana do Carmo 
fabi821@Yahoo.com 

Juliana Assis Silva 
juliana-assis95@hotmail.com 

Polyana dos Santos Campos 
polyanacaampos@hotmail.com 

José Leonardo de Oliveira Rodrigues 
leofasar@gmail.com 

O empreendedorismo tem em sua vertente principal a estimulação à inovação 
e criatividade dentro da plataforma de mercado. Uma das possibilidades de se 
empreender nos dias de hoje é utilizando de empresas já existentes no 
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mercado, com enfoque as franquias. Para aquelas pessoas que interessam 
abrir uma franquia sem se preocupar com grandes gastos o perfil das micro 
franquias é um dos modelos ideias para se investir. Assim, este trabalho busca 
demonstrar o perfil das micro franquias no Brasil de acordo com a ABF e quais 
os modelos de negócio mais utilizados nessas empresas. A pesquisa terá uma 
abordagem de modo bibliográfico e documental a qual tentará demonstrar qual 
o principal perfil demográfico e econômico dessas empresas. Busca-se, então, 
conhecer um pouco mais sobre o perfil dos empreendedores de micro 
franquias e quais modelos de negócios se tornam mais atraentes para 
investimento de curto e médio prazo. 

Palavras chave: Empreendedorismo, Micro franquia, Negócio. 

 

O PERFIL DOS USUÁRIOS DE APLICATIVOS BANCÁRIOS 

Autores: 

Débora de Freitas Santos 
deborafreitasantos248@hotmail.com 

Raquel Aparecida da Rocha 
raquel.rocha805@gmail.com 

Gilberto Martins 
martins.gilberto4@hotmail.com 

O uso de tecnologias pelas organizações tem se tornado um diferencial. O 
setor bancário vem investindo fortemente em inovações tecnológicas para 
conquistar e manter clientes. As transações por atendimento pessoal nas 
agências vêm cedendo espaço a transações via internet e equipamentos 
móveis, onde grande parte delas podem ser realizadas 24 horas por dia. De 
acordo com (FEBRABAN, 2013) o Internet e o Mobile Banking já correspondem 
a mais da metade das operações bancárias realizadas no Brasil. Por meio de 
pesquisa em campo, este trabalho tem por finalidade identificar os fatores que 
influenciam clientes no momento de optar pelo uso do aplicativo bem como os 
principais benefícios e limitações percebidos pelos mesmos na utilização desse 
canal em relação ao atendimento pessoal. Justifica- se o trabalho devido a 
necessidade de se mostrar a percepção de clientes ao utilizarem o aplicativo, 
potencializar e aprimorar o atendimento por meio de canais digitais. 

Palavras chave: Banco, Aplicativo, Internet  

O SENSO DE DONO NAS ORGANIZAÇÕES 

Autor: 

Diogo Ferreira Queiroga Alves 
diogofqa@gmail.com 
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Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

As empresas nascem, muitas delas nas garagens, nas repúblicas de 
estudantes ou nas mesas de boteco. Neste momento há o desejo de ver a 
empresa prosperar, garantindo estabilidade, lucro e crescimento. Geralmente 
para os sócios é mais do que ganhar dinheiro, ter um negócio envolve realizar 
um sonho. Entretanto, com o passar do tempo, a empresa cresce e novos 
profissionais são incluídos. A cada rodada de novas contratações a relação 
entre as pessoas migra de “sócio/sócio” para “patrão/empregado”. A proposta é 
sensibilizar, difundir informações e analisar, com auxílio bibliográfico, as ações 
que podem ser tomadas ao lidar com este fato. Esse tema se faz necessário, 
uma vez que esse tipo de figura, o colaborador apático, que detesta o chefe e 
enxerga em seu trabalho apenas uma forma de pagar as contas ao fim do mês, 
torna-se cada vez mais comum dentro das organizações. Espera-se, com este 
trabalho, apontar as causas e reforçar a importância da valorização do 
funcionário nas organizações. 

Palavras chave: Senso de dono, Recursos Humanos, Clima Organizacional. 

 

ORIENTAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NA 

SUSTENTABILIDADE 

Autor: 

Ramires Carlos dos Santos Reis 
ramirescarlos08@hotmail.com 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

O empreendedorismo sustentável define empresas que realizam suas 
atividades baseadas em medidas que não prejudicam o planeta, ou seja, 
preocupando-se com os fatores ambientais e sociais acerca da necessidade de 
um determinado espaço, isto é empreender onde o empresário investe em um 
negócio que combina com a geração de riquezas, com o desenvolvimento 
responsável do meio social e ambiental. O objetivo do trabalho foi orientar para 
as pessoas sobre a importância do empreendedorismo na sustentabilidade. 
Com isso, o empresário que tenha a atitude de montar um bom negócio dessa 
natureza não deve pensar somente nos lucros e sim na área ambiental, social 
e econômica, com foco na criação de programas e projetos de causas 
ambientais e sociais. No entanto, torna-se necessário ter maiores estudos para 
que as empresas possam investir nos meios sociais e ambientais. 

Palavras chave: Empreendedorismo, Sustentabilidade, Meio Ambiente, Visão 
Social. 
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OS DIREITOS HUMANOS E OS REFUGIADOS  

Autores: 

Glauce Carolina Xavier Guerra 
galcarolina@yahoo.com.br 

Mariane Cristina da Rocha Alves 
mariane.cr.alves@gmail.com 

Rafael Gomes Gonzaga 
fael.gonzaga@gmail.com 

Erika Morais Cerqueira 
erika_mcerqueira@hotmail.com 

Os refugiados são pessoas de outros países que buscam abrigo no Brasil, em 
razão de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a 
determinado grupo social ou opinião política. Devido a estes temores, não 
podem ou não querem regressar ao país de origem, pois existe a grave e 
generalizada violação de seus direitos humanos. Por se tratar de povos de 
origens culturais diferentes da nossa, as relações podem ser de aceitação, 
tolerância, conflito e rejeição. O presente trabalho visa avaliar as Políticas 
Públicas propostas pelo município de Conselheiro Lafaiete visando a aceitação 
e a incorporação destes povos. Intenta-se analisar, inclusive, como a 
população lafaietense convive com a diversidade. A pesquisa será baseada em 
artigos acadêmicos, questionários e entrevistas Espera-se, com este trabalho, 
contribuir para a preservação dos direitos humanos e da cidadania como 
valores fundamentais em uma democracia. 

Palavras chave: Refugiados, Direitos humanos, Conselheiro Lafaiete, Políticas 
Públicas, Diversidade. 

 

 

OTIMIZANDO O ATENDIMENTO NO COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE: CURSOS DE CAPACITAÇÃO 

Autores: 

Larissa Oliveira Barbosa 
larissabarbosa04@hotmail.com 

Lídia Helen Dutra 
lidiadutrahelen@gmail.com 
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Vanessa Jaqueline de Andrade 
vanessaj08@yahoo.com.br 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

Conforme pesquisa divulgada em 2017, percebe-se uma demanda por 
capacitação de funcionários, na rede varejista de Conselheiro Lafaiete. No 
levantamento, cidadãos relataram sentir falta de uma conduta mais profissional, 
por parte de comerciários. O bom atendimento de clientes é fundamental para 
fidelizá-los, auxiliando, também, no aquecimento das vendas. Em meio a um 
mercado tão concorrido e competitivo, a capacitação deve ser constante. 
Diante disso, propõe-se a pesquisa, de cunho bibliográfico, a respeito da 
importância da capacitação no comércio, apresentando, ainda, ações positivas 
de capacitação. Conclui-se que, cada vez mais, comerciantes devem estar 
atentos às novas tendências de capacitação, privilegiando o bom atendimento 
de clientes. Este pode ser um fator fundamental para o sucesso do negócio. 

Palavras chave: Comércio Varejista, Atendimento ao Cliente, Capacitação. 

 

PDCA NO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Autores: 

Aline Fabiana França Barbosa de Oliveira 
alinefabiana19@gmail.com 

Ivânia Patricia de Souza Felisberto 
ivaniamix@gmail.com 

Larissa Aparecida Evangelista Dias 
larissaedias19@hotmail.com 

Rodrigo Castro Leite 
rodcleite@hotmail.com 

O PDCA é uma ferramenta de gestão muito utilizada pelas empresas do mundo 
todo. Seu principal objetivo é tornar os processos de gestão de uma empresa 
mais ágeis, claros e objetivos, atingindo ótimos resultados dentro do sistema de 
gestão do negócio. O objetivo deste trabalho é evidenciar como a ferramenta 
do PDCA pode ser utilizada na abertura de uma MEI. Isso é importante porque 
a intenção é deixar mais evidente a todos que o risco de um não planejamento 
adequado estabelecendo também os objetivos, os caminhos e os métodos a 
serem seguidos a empresa pode estar fadada ao fracasso. Assim sendo, a 
metodologia que será utilizada será uma pesquisa bibliográfica buscando sobre 
todos os parâmetros do PDCA a importância do planejamento. Como resultado 
pretende ser evidenciado como a ferramenta pode ser bem útil na abertura de 
uma MEI. 
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Palavras chave: MEI, PDCA, Planejamento, Empreendedorismo. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING FOCADO EM 

POSICIONAMENTO DE MARCA 

Autores: 

Anabela Maria Moreira da Cunha 
anabela.maria@hotmail.com 

Letícia Mara Silva dos Anjos 
leticiamara45@yahoo.com.br 

Rafael Alves de Oliveira da Cunha 
rafael21cunha@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

O Marketing é um conjunto de atividades que visa entender e atender às 
necessidades do cliente. Na área de Marketing, prefere-se o termo “cliente” aos 
termos consumidor, comprador ou usuário. Entender a necessidade do 
consumidor, o nivelamento de expectativa e a importância do marketing na 
satisfação dos clientes são o ponto de partida para o desenvolvimento do 
produto e são passos fundamentais para marcas que querem se manter nesse 
mercado competitivo. Assim, a presente pesquisa tem o objetivo de apresentar 
e discutir estratégias de posicionamento de marcas em diversos segmentos, 
voltados para clientes internos e externos. Com base neste estudo, que se 
configura como bibliográfico e estudo de casos, espera-se consolidar a visão 
positiva sobre a necessidade do marketing, aliado a planejamentos 
estratégicos de empresas. 

Palavras chave: Marketing, Posicionamento de Marca, Estratégia de Mercado. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 

Autores: 

Joice Jaqueline de Oliveira Pereira 
joice.jaqueline2011@hotmail.com 

Marcella Maciel Vieira de Souza 
marcellamvs20@gmail.com 
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Rafaela Roberta Pereira 
rafaela.robertta@gmail.com 

Darlan Roberto dos Santos 
fenixdr@gmail.com 

O Planejamento Estratégico é definido como o processo gerencial de 
desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos 
da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado. Usar os recursos 
disponíveis de forma eficiente, aumentando a produtividade da empresa, 
mediante a elaboração de um planejamento estratégico empresarial, é 
fundamental, em um mercado que está cada vez mais agressivo e competitivo. 
Assim, a pesquisa, de cunho bibliográfico, tem objetivo de apresentar conceitos 
e ações referentes ao planejamento estratégico empresarial. Com uma 
estratégia bem arquitetada, a empresa terá diretrizes estabelecidas de maneira 
coerente, além de ações pensadas e projetadas. Conclui-se que tal 
planejamento requer ininterrupta revisão de objetivos e ações. Assim, o 
planejamento e posterior execução da estratégia de negócio trará diversos 
benefícios. 

Palavras chave: Planejamento Estratégico, Administração de Empresas, 
Gestão. 

 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - QVT 

Autores: 

Diego Henrique Batista Cruz 
morfeucruz@gmail.com 

Maycon Leonel Silva 
maycon_d3@hotmail.com 

Ronaldo Saulo Maciel Brandão 
ronaldo-maciel94@hotmail.com 

Marcelino Milagre 
marcelinomilagre@ig.com.br 

Atualmente a sociedade encontra-se em mudanças contínuas no quesito 
qualidade de vida. A preocupação com o bem estar passa a ser de suma 
importância para as pessoas não só em suas vidas particulares, mas também 
profissionais. A Qualidade de Vida no trabalho (QVT) envolve tanto o aspecto 
físico e ambiental, quanto aspectos psicológicos do local de trabalho. Com a 
necessidade das organizações se tornarem mais competitivas no mercado, 
muitos administradores estão percebendo que melhorar a qualidade de vida de 
seus funcionários torna a organização mais saudável e produtiva, essas são as 
principais funções da QVT, sendo este um programa que visa também facilitar 



354 
 

e satisfazer as necessidades do trabalhador, tendo como ideia base o fato de 
que as pessoas são mais produtivas, quando as mesmas estão satisfeitas e 
envolvidas com o próprio trabalho. O objetivo do artigo é analisar a importância 
da qualidade de vida no trabalho, seus moldes e como pode ser implantado 
nas organizações. 

Palavras chave: Qualidade de vida, Trabalho, Comportamento Organizacional, 
Recursos Humanos. 

 

REDUÇÃO DO TEMPO DE SETUP COMO ALTERNATIVA PARA 

O AUMENTO DA CAPACIDADE EFETIVA 

Autor: 
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A capacidade produtiva de uma empresa é medida pela quantidade produzida 
em um intervalo de tempo fixo, podendo ser estratificada de acordo com a 
utilização. A capacidade efetiva avalia o que a empresa consegue produzir no 
intervalo de tempo, considerando todas as perdas de tempo previstas, como 
tempos de setup, tempos para manutenção preventiva, dentre outros. O 
aumento da capacidade efetiva favorece o grau de utilização, visto que este 
índice avalia o quanto a empresa está utilizando de sua capacidade disponível. 
O tempo de setup consiste de uma interrupção da produção para o preparo de 
uma unidade produtiva, representando um gargalo no planejamento da 
capacidade produtiva. Diante disto, o presente trabalho trata-se de uma revisão 
bibliográfica, cujo objetivo é estudar alternativas para aumento da capacidade 
efetiva de uma unidade produtiva, por meio da redução do tempo de setup. 
Espera-se que a partir deste estudo os gestores possam conhecer 
possibilidades de otimizar a produção. 

Palavras chave: Capacidade produtiva, Tempo de Setup, Otimização, 
Gargalos Produtivos. 

 

UM ESTUDO SOBRE MÉTODOS DE LIDERANÇA 

EMPRESARIAL 
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A liderança é um mecanismo que pode levar ao mesmo tempo uma empresa a 
um resultado positivo em sua operacionalidade como também a um negativo. O 
presente trabalho tem como objetivo abordar os modelos de gestão 
empresarial pautando no desenvolvimento da liderança. Para tanto foi 
observado algumas alterações ao longo dos anos onde diversos padrões de 
liderança foram impactados. A metodologia dessa pesquisa então baseada em 
um referencial teórico. Os resultados esperados levam a direção de que uma 
liderança bem sucedida é também uma ferramenta motivacional para os 
colaboradores. Acredita-se que um modelo de liderança maleável é uma boa 
opção e primeiro passo para obter um resultado de sucesso de toda e qualquer 
empresa. É importante pontuar todas as grandes transformações sofridas pelo 
conceito "Liderar" no meio empresarial. Bem como isso acarretou resultados 
positivos na produção e no convívio entre todos do meio. 

Palavras chave: Liderança, Gestão, Sucesso, Desenvolvimento, Padrões. 

 

VOLUNTARIADO NAS ORGANIZAÇÕES 

Autores: 
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O Voluntariado é um tema que está cada vez mais presente nas organizações. 
A prática voluntária traz benefícios para a empresa, como também para os 
funcionários. Logo, este estudo, de cunho bibliográfico, tem o objetivo de 
demonstrar a importância de se ter voluntários nas empresas, esse serviço 
social faz com que as pessoas desenvolvam trabalho em equipe, espírito de 
liderança, além de se tornarem pessoas mais comprometidas. No estudo, é 
abordada a visão de alguns autores, a respeito dessa prática nas 
organizações, além de exemplos bem sucedidos de iniciativas de voluntariado. 
Contudo, conclui-se que o Voluntariado promove a oportunidade dos 
funcionários desenvolverem competências que, às vezes, não são estimados 
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durante a rotina de trabalho no dia a dia, além de promover melhoria no clima 
organizacional e boa imagem da companhia. 

Palavras chave: Voluntariado, Organizações, Ação Social, Espírito de 
Liderança. 

 

 

 

 

 

 


