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ANÁLISE DO DESEMPENHO RECENTE DO SETOR TERCIÁRIO DO MUNICÍPIO
DE TAIÓ - SC
Alessandra Aline de Souza
alessandra.souza@unidavi.edu.br
Carla Rosa Tamanini
carla.tamanini@unidavi.edu.br
Gustavo Pianezzer
gustavo.pianezzer@unidavi.edu.br
O setor terciário é formado pelas atividades de serviço e comércio e na atualidade contribuem
com a maior parcela do Produto Interno Bruto Brasileiro. A definição tradicional do setor
está atrelada a discussão do que é intangível, ou seja, não resultam na posse de algo, mas são
fundamentais para a organização da sociedade e mesmo para o bem estar social. As atividades
de serviço designam um conjunto de atividades que se desenvolvem com maior intensidade nas
áreas urbanas e que aos poucos tem se expandido para áreas rurais. No município de Taió, assim
como no Brasil o setor se encontra em expansão, portanto o objetivo deste trabalho consistiu em
analisar o desempenho recente do setor terciário no município de Taió -SC no período de 2006
a 2017. Para atender ao objetivo proposto foram levantados os dados coletadas sobre os valores
correspondente às atividades de comércio e de serviço. Foi utilizado a pesquisa bibliográfica
com a finalidade de conceituar o setor terciário e sua contribuição em relação ao crescimento.
Também a pesquisa documental em sites oficiais do governo como CNAE (Classificação
Nacional de Atividades Econômicas), IBGE Cidades, Rais, Caged e Secretaria de Estado da
Fazenda para levantar as informações quantitativas sobre desempenho do setor. Quanto aos
resultados, em relação ao comércio, muitas áreas demonstraram crescimento, como as áreas
alimentícias (supermercados) e vestuário. Nas áreas de serviços, os transportes de cargas com
o decorrer dos anos, teve um crescimento alto, pois como é uma região com muitas empresas,
elas optam por esse serviço. Mas não podemos dizer o mesmo de transporte de passageiros, que,
gradativamente, durante os anos, está em queda exponencial.
Palavras-chave: Setor Terciário. Desempenho Recente. Taió - SC.
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ANÁLISE DOS IMPACTOS FINANCEIROS DA ROTATIVIDADE DE PESSOAL OU
TURNOVER EM EMPRESAS DO RAMO TÊXTIL NO ALTO VALE DO ITAJAÍ
Carlos Eduardo Strey
carlosstrey@unidavi.edu.br
Elisandra Marluce de Brito Farias
elisandra@unidavi.edu.br
Marcos Aurelio Vicenzi
marcosvicenzi@unidavi.edu.br
As empresas requerem analisar seus processos de recrutamento e seleção, se seus programas
de manutenção de funcionários são eficazes, a remuneração é adequada ao cargo exercido, o
espaço e equipamentos para o trabalho são funcionais, pois todos esses elementos influenciam na
rotatividade de pessoal e nos custos. Funcionários insatisfeitos produzem menos e isso impacta
diretamente nos resultados das empresas. Esta pesquisa tem como objetivo analisar os impactos
financeiros da rotatividade de pessoal ou turnover em quatro empresas do ramo têxtil localizadas
no Alto Vale do Itajaí. A pesquisa indaga a importância da análise de índices de rotatividade
a fim de melhorar processos das empresas e diminuir custos com contratações e demissões de
funcionários.Para a realização desse trabalho utilizou-se a pesquisa exploratória e descritiva.
Quanto a abordagem tratou-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Além disso, a análise
de dados se dará a partir da interpretação do pesquisador, não havendo generalização. Para
coleta de dados utilizar-se-á a técnica da entrevista, com os gestores da empresa e questionários
com os funcionários, o qual na primeira parte trará questões demográficas como: idade, gênero,
escolaridade e tempo na empresa, área, função. Na segunda parte as questões relacionadas
à rotatividade de pessoas, benefícios, plano de carreiras e treinamentos, treinamento e
desenvolvimento, liderança, ambiente de trabalho e conflitos. As entrevistas foram agendadas
e gravadas para posterior transcrição e interpretação dos dados e os questionários entregues
aos funcionários a fim de investigar os elementos que possam influenciar no elevado índice
de rotatividade. Para tanto, serão analisadas as seguintes categorias: rotatividade de pessoas,
benefícios, plano de carreiras e treinamentos, treinamento e desenvolvimento, liderança,
ambiente de trabalho e conflitos. Quanto ao levantamento das informações referentes aos custos
financeiros estes foram levantados por meio das admissões e demissões realizadas na empresa
durante o período de 2016 e 1017, bem como dados relacionados aos custos de rescisão de
contrato de trabalho, treinamentos, processos trabalhistas, entre outros. Utilizou-se o método
de análise qualitativa e quantitativa a fim de analisar as dimensões de análise contidas nas
entrevistas e nos questionários aplicados. Também,utilizou-se a análise de conteúdo. A partir
da pesquisa com as quatro empresas pôde-se perceber que a empresa 3 foi a melhor avaliada
pelos seus funcionários nos quesitos analisados como remuneração, treinamentos, liderança,
qualidade de vida no trabalho e consequentemente é a empresa que possui menor custo com
desligamentos. Seguindo com as empresas 2, 1 e 4 respectivamente com menores custos com
desligamentos, nessa ordem também em avaliações positivas dos funcionários.
Palavras-chave: Rotatividade de Pessoal. Impactos Financeiros. Ramo Têxtil.
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AS COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA NA VISÃO DOS ACADÊMICOS DE
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDAVI
Carlos Alexandre Machado
carlosmachado@unidavi.edu.br
Jeancarlo Visentainer
jv@unidavi.edu.br
Nos dias atuais os grandes líderes têm um papel fundamental dentro da organização, desde
o nível operacional, tático e estratégico. Faz com que os objetivos da organização sejam
realizados com eficiência eficácia. A liderança é necessária em todos os tipos de organizações
humanas, seja nas empresas, seja em cada um de seus departamentos. Ela é essencial em todas
as funções da administração: o administrador precisa conhecer a natureza humana e saber
conduzir as pessoas, isto é, liderar. O tema liderança tem importância no atual momento do
mercado de trabalho, onde as organizações está cada vez mais a procurar de administradores
que estejam alinhados com os objetivos e metas propostos pela empresa. Espera-se dos futuros
administradores que eles sejam eficientes e ágeis, que saibam liderar sua equipe até o objetivo
final, utilizando suas competências para que o resultado seja alcançado. A pesquisa buscará
responder ao seguinte questionamento: Os acadêmicos do curso de administração da Unidavi têm
as características para serem bons líderes? Quais competências devem ser trabalhadas com mais
atenção para assim melhorá-las e se tornar no líder que as organizações almejam? Enquadra-se
na modalidade descritiva e de campo, pois seu objetivo é verificar se os acadêmicos do Curso
de Administração da Unidavi têm as competências de liderança necessárias para serem líderes.
E, para alcançá-lo, será aplicado questionário com questões sobre 13 competências de liderança
com os acadêmicos do curso de administração dos campus de Rio do Sul, Presidente Getúlio e
Taió. Espera-se que o resultado aponte a percepção dos acadêmicos quanto suas competências
de líderes, bem como que a pesquisa auxilie aos acadêmicos a observarem quais competências
precisam melhorar para obter mais sucesso em futuras funções ligadas à liderança. E, por fim,
que a pesquisa aponte, ainda, melhorias que possam ser inseridas no curso pela instituição,
mantendo o curso sempre em consonância com o mercado de trabalho.
Palavras-chave: Administração. Competências. Liderança.
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COCRIAÇÃO DE VALOR ENTRE EMPRESAS E CONSUMIDOR NO CONTEXTO
DE AGENTES VIRTUAIS DE ATENDIMENTO
Renato Laurentino
laurentino@unidavi.edu.br
Evolução tecnológica, uso de “robôs” nos atendimentos, consumidores mais exigentes, ativos e
com comportamentos mais complexos e difíceis de serem previstos, enxergar o consumidor além
de um mero receptor passivo, são alguns dos desafios a serem enfrentados pelas organizações.
Compreender os motivadores comportamentais dos consumidores é fator imprescindível para a
competitividade de um negócio. Este trabalho buscou analisar a intenção de uso da tecnologia
de atendimento autônomo e a disposição do consumidor em cocriar quando no uso dos serviços
prestados por um Agente Virtual de Atendimento (AVA), tendo por mediadores do processo, no
modelo proposto, a percepção de utilidade, facilidade de uso e atitude. Como antecedentes, no
modelo construído com base na revisão da literatura, seis foram propostos (Normas Subjetivas,
Necessidade de Interação, Experiência, Autoeficácia, Controle e Ansiedade). O método
utilizado neste trabalho é o quantitativo com uma abordagem conclusiva descritiva que utilizou
um levantamento com 943 respondentes de todo o Brasil, com idades entre 15 e 65 anos, a partir
de uma survey com escala intervalar de sete pontos. A análise dos resultados foi feita com base
em estatísticas multivariadas, utilizando-se como método de análise a Modelagem de Equações
Estruturais no intuito de testar o modelo, investigar e analisar os elementos propostos e suas
relações. O trabalho apresentou 18 hipóteses das quais 12 apresentaram-se significantes e 6 não
apresentaram níveis de significância adequados. Como resultado mais relevante encontrou-se
um forte caminho que propõe uma influência significante e positiva da facilidade de uso sobre
a utilidade (sig<0,001 e ¿ = 0,543), utilidade influenciando a atitude (sig<0,001 e ¿ = 0,745),
atitude impactando positivamente a intenção de uso (sig<0,001 e ¿ = 0,917) e intenção de uso
influenciando positivamente a disposição para cocriar (sig<0,001 e ¿ = 0,656). Esta pesquisa
demonstrou que o consumidor percebe-se inserido no processo de cocriação e encontra valor
nesta relação, mesmo quando no uso de serviços prestados por Agentes Virtuais de Atendimento.
Demonstrou também que um Agente Virtual de Atendimento pode ser uma boa solução na
prestação de serviços uma vez que seja útil e eficaz do ponto de vista dos consumidores.
Palavras-chave: Cocriação de Valor. Consumidor. Agente Virtual de Atendimento (AVA).
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COMO SER EFICIENTE NA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL: GESTÃO DE
EVENTOS
Deise Bilinski
bilinski@unidavi.edu.br
Andresa Jaqueline Toassi
atoassi@gmail.com
Camila Esser
camila.esser@edu.sc.senai.br
Se destacar na comunicação empresarial não é tarefa fácil, mas algumas atitudes sempre
ajudam. É fundamental que se entenda os objetivos da empresa e o que ela espera que seja
realmente percebido pelo público a que se destinam as informações, o que se quer comunicar
em termos de intenções, justificativas e expectativas. Para que isso aconteça é necessário fazer
uma comunicação empresarial eficiente deve-se conhecer o processo de comunicação. Entender
o que é comunicação empresarial e como ela funciona. O que é eficaz e o que não é. Assim
deve-se abordar o planejamento, o que, a quem e por que comunicar, e também monitorar os
resultados. Tão importante quanto gerar uma boa imagem de um empreendimento é necessário
manter; mesmo em momentos de crise. Outro ponto essencial está na gestão de funcionários e
dirigentes, marketing e endomarketing que hoje são fundamentais para o bom desenvolvimento
da empresa, além de ser um veículo no qual reflete credibilidade sendo aliados na gestão de
eventos. O presente trabalho tem por objetivo apresentar como realizar uma comunicação
empresarial eficaz na gestão de eventos. Conversar com o cliente pessoalmente e saber o que ele
quer no evento é de extrema importância. A metodologia utilizada foi de livros, literatura que
tratassem desse tema. Ao pesquisar através de uma necessidade das empresas a respeito de suas
frustrações com os investimentos realizados para comunicar seu público. Esse tema justifica-se
por descobrir o que realmente afeta a comunicação das empresas com relação ao seu cliente. E o
que deve ser feito para melhorar esse relacionamento empresa-cliente e vice-versa. O problema
de pesquisa sugere os procedimentos que se deve adotar nesse caso. Os resultados apontam que
se deve ver a comunicação e o marketing como sendo uma forma de investimento. Fazer o que
o cliente pede na gestão de eventos é fundamental para o sucesso da empresa porque é através
dele que surgirão novos trabalhos.
Palavras-chave: Comunicação Empresarial. Endomarketing. Gestão de Eventos.
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ESTUDO DAS NECESSIDADES DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS
COLABORADORES DA EMPRESA LATICÍNIOS SCHOTTEN LTDA.
Janaina Beatriz Schotten
janaina@schotten.ind.br
Elisandra Marluce de Brito Farias
elisandra@unidavi.edu.br
O treinamento e desenvolvimento de pessoas é primordial para organizações que buscam
competitividade no mercado, com pessoas treinadas na execução das atividades e gestão
da empresa as decisões assertivas são constantes e faz com que a empresa tenha diferencial
competitivo sobre os concorrentes. As pessoas são o coração da organização, a qual precisa
investir sobre elas, no entanto, muitas empresas enxergam treinar e desenvolver pessoas como
custo e não como investimento, pois não possuem ferramentas adequadas para mensurar o
resultado. Treinando pessoas é possível reconhecer em cada uma delas seus conhecimentos,
habilidades e atitudes, e com isso trazer benefícios a organização. Todavia é necessário
mostrar através do processo de treinamento a essencialidade desta ferramenta, buscar as reais
necessidades de cada colaborador e setor da empresa, fazer o planejamento do mesmo para que
se obtenha resultados positivos e mensuráveis, montar um cronograma aplicável. O presente
estudo tem o objetivo identificar as necessidades de treinamento e propor um programa de
treinamento e desenvolvimento para os colaboradores da empresa Laticínios Schotten Ltda. O
método utilizado foi uma pesquisa exploratória, descritiva, tendo como abordagem a pesquisa
qualitativa-quantitativa. O universo da pesquisa é a empresa Laticínios Schotten Ltda e a
população os 30 colaboradores e 2 gestores da empresa. Os dados foram obtidos por meio de
fontes primárias sendo um questionário com questões abertas, fechadas e de múltipla escolha,
entrevista com roteiro semiestruturado e por observação participativa. Já os secundários
documentos disponibilizados pela empresa, entre os quais fichas cadastrais, dados da empresa,
além de informações captadas de livros e artigos científicos. O tratamento dos dados ocorreu
por meio de uma análise quantitativos por meio de gráficos, quadros e tabelas e qualitativa
descritiva. Tendo como resultados a proposta de um modelo de treinamento e desenvolvimento
para a empresa. Após as análises dos resultados conclui-se que é fundamental a empresa
continuar com os treinamentos que já vem aplicando, aprimorando cada vez mais, com base no
cronograma elaborado através deste estudo.
Palavras-chave: Treinamento e Desenvolvimento Pessoal. Diferencial Competitivo.
Conhecimento e Habilidades.
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ESTUDO DE CASO DA CHOPERIA HANDWERK
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O presente trabalho tem o objetivo de apresentar os processos logísticos de empresa de fabricação
de cerveja artesanal na região do Alto Vale do Itajaí, sendo que a ideia do produto surgiu
devido a grande imigração de alemães nesta região, tendo como costume típico o consumo de
cerveja. Será realizada uma apresentação da empresa Handwerk, cervejaria artesanal situada
na cidade de Ibirama -SC, descrevendo seus processos de fabricação, distribuição e venda
de seus produtos na região do Alto Vale do Itajaí. Criada em 2010, o nome da empresa é a
tradução do conceito alemão, que significa “fazer artesanalmente”. A mesma tem crescido e está
expandindo sua produção com uma nova fábrica que está localizada em um lugar estratégico
do ponto de vista logístico, sempre prezando pela qualidade de seus produtos. Os avanços da
tecnologia afetam também o ramo artesanal que precisa estar atento as inovações para que a
mesma não seja suprimida nessa evolução e perca espaço em um mercado tão competitivo, por
isso a atualização deve ser constante. Entende-se que com o passar do tempo, a arte de fazer
cerveja necessita de aprimoramentos para acompanhar um mercado em ascendência, visando
o crescente consumo dos produtos artesanais, com escolha rigorosa dos componentes para os
seus produtos, reduzindo custos e mantendo a qualidade. Para a evolução e reestruturação que
a empresa está envolvida, a necessidade de estar com seu processo logístico atualizado e com
seus mínimos detalhes alinhados é de grande valor. Neste trabalho buscaremos não somente
apresentar qual é a ideia de negócio existente por trás da empresa, mas também demonstrar seu
funcionamento com uma visão de consumidores com relação as suas atividades trabalhistas,
com isso buscaremos esclarecer o que realmente acontece nas imediações da organização.
Palavras-chave: Cervejaria. Logística. Artesanal.
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FATORES MOTIVACIONAIS E SIGNIFICADO DO TRABALHO: UM ESTUDO
COMPARATIVO ENTRE A EXPECTATIVA DOS COLABORADORES VERSUS A
REALIDADE EM UMA CONFECÇÃO DE ROUPAS
Maiara Justino
maiara.justino16@gmail.com
Susana Gauche
susana@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem por finalidade analisar o significado e a motivação no trabalho,
sendo realizado junto a uma confecção de roupas da cidade de Ituporanga, Santa Catarina.
Significado e motivação do trabalho são fatores que estão diretamente ligados ao desempenho
dos funcionários na elaboração das suas tarefas na organização. Onde, significado do trabalho é
a expectativa que o indivíduo cria com relação a empresa que ele está inserido. E a motivação
trata-se de indicar se as expectativas criadas dos indivíduos estão sendo cumpridas conforme
efetuar suas tarefas. Para o desenvolvimento desse trabalho e alcance dos objetivos, optouse por uma pesquisa de abordagem quantitativa de caráter descritiva, sendo realizado com
um total de 31 funcionários que atuam nesta confecção. Os dados foram coletados através
de um questionário validado, utilizando o inventário de IMST (Inventário de Motivação e
do Significado do Trabalho) desenvolvido por Oliveira, Alves-Filho e Tamayo (2003), sendo
adequado para a aplicação dentro da organização. O questionário possui 48 questões que buscam
demonstrar o posicionamento do colaborador diante da vivência no trabalho, onde comparam
o significado e a motivação no trabalho aplicado à confecção. Quanto aos resultados obtidos
com a pesquisa, verifica-se que a empresa possui um bom equilíbrio entre o significado e a
motivação no trabalho. Diante disso, o significado do trabalho foi retratado por um alto índice
de expectativa nas situações apresentadas, já a motivação, para os aspectos de higiene e limpeza,
oportunidade de qualificação, benefícios, financeiro, recompensas pelo esforço, sentimento de
ser uma máquina, bem como possibilidade de opinar, apresentaram alto nível de insatisfação
dos pesquisados, em contrapartida as questões: confiança, segurança no trabalho, assistência,
habilidades interpessoais, ocupação, bem como equipamentos adequados, indicaram alto nível
de motivação.
Palavras-chave: Significado. Motivação. Trabalho.
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GESTÃO DOCUMENTAL DA UNIDAVI: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Este trabalho é um relato de experiência sobre o processo de Gestão Documental efetuadas no
Arquivo do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). Tem
como objetivos: organizar de modo eficiente a geração, o trâmite, a guarda, a conservação e o
descarte dos documentos, assim como o acesso a eles e às informações nele contidas; agregar
valor para a gestão do conhecimento institucional; assegurar segurança e acesso às informações
produzidas; racionalizar o uso do espaço e o fluxo documental; adotar critérios padronizados
de transferência e de recolhimento dos documentos e processos das unidades administrativas
e judiciais para a unidade de gestão documental; selecionar a documentação, eliminando os
documentos que não tenham valor administrativo, fiscal, legal, histórico ou científico; garantir
a preservação dos documentos de caráter intermediário, assim como os de caráter permanente,
reconhecidos por seu valor secundário; atuar juntamente com a área de Tecnologia da
Informação (TI) para assegurar a implementação dos critérios de segurança, o trâmite, a guarda
e a disponibilização das informações. Iniciou-se o processo em 2014, sendo que o mesmo
passou por várias etapas, inclusive com inovações implementadas. As etapas realizadas foram:
diagnóstico do espaço de armazenamento dos documentos da Instituição; análise e agrupamento
dos documentos por setores; higienização dos documentos; descarte dos documentos com o
tempo de guarda vencidos; recondicionamento dos documentos a serem guardados em novo
espaço. Em paralelo, elaborou-se a Tabela de Temporalidade Documental (TTD) e a criação
do Regulamento do Arquivo Central. No primeiro ano de atividades descartou-se mais de 1200
caixas de arquivos, sendo investidos em móveis e equipamentos para o novo espaço. Em 2015
foram aprovados o Regulamento e a Tabela de Temporalidade Documental. Em 2017, encerrou
o descarte dos materiais acumulados durante os anos. Ainda, foi ampliado o espaço físico para
remanejamento e tratamento documental do Arquivo. Por fim, a partir de 2018 continuou-se
com os processos demandados dos setores, trabalhando com a proposta de digitalização dos
documentos para atender as exigências regulatórias.
Palavras-chave: Arquivo. Documento. Gestão Documental.
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GESTÃO EMPRESARIAL, UM ENSAIO SOBRE A POSSAMAI INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA
Bruna Letícia Stadnick
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Aldo Kaestner
kaestner@unidavi.edu.br
Na disciplina de Teoria da Administração do curso de Administração, da Unidavi, os alunos
são instigados a conhecerem a forma de gestão aplicada em uma indústria regional. O ensaio
é da Possamai Indústria Metalúrgica Ltda, da cidade de Ibirama. Empresa familiar, com 29
funcionários, explora a atividade de fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial
e agrícola. Fundada por Carmelino Possamai, tem na sua base o apoio Almir Possamai e Leocádio
Meneghelli. Um negócio com gestão enxuta que gera riquezas e renda. Fundada em 1964, com
a aquisição de uma pequena ferraria. Em 1968 passou a fabricar implementos agrícolas para
a tração motorizada em parceria com duas multinacionais fabricantes de microtratores. Nos
anos 90 passa a produzir betoneiras e máquinas para madeira. Hoje com linha de produtos
para os segmentos da construção civil, marcenaria e agrícola, atendendo o território nacional
e internacional. Tem gestão objetiva e descomplicada, com poucos níveis hierárquicos. O que
lhe proporciona flexibilidade e comunicação eficaz. Tem um baixo índice de rotatividade, e
conhece profundamente a vida profissional e até social de seus colaboradores. Pesquisa de
clima organizacional, apontou que os seus funcionários trabalham na empresa por satisfação,
pelo ambiente ser flexível e familiar, com benefícios adicionais. Atende as normas de segurança
e saúde do trabalhador, normas ambientais e sustentáveis. Um dos gestores afirma: “A questão
de inovação é uma preocupação constante e a empresa só pode inovar se ela consegue provocar
esta inovação no próprio funcionário a fim de enfrentar riscos maiores”. Na visita no parque
fabril notou-se a aplicação de metodologias de gestão enxuta, que passam por constantes
atualizações fabris, na busca da estrutura eficaz, de baixo custo e alta rentabilidade, visando
produtividade e competitividade. A estrutura organizacional, apresentada pelo organograma da
empresa é composto pelo diretor presidente, por três gerências, a saber: Gerente de Fábrica e
de Projetos, Gerente Administrativo e Gerente Financeiro e Vendas, e as linhas de produção
lideradas por operadores. A estrutura operacional passa por constantes atualizações fabris, na
busca da estrutura eficaz, de baixo custo e alta rentabilidade. Conclui-se que a empresa tem uma
gestão baseada nos modelos da Administração Científica, dando ênfase na tarefa e na linha de
produção. Também aplicando conceitos das escolas das Relações Humanas, em que o homem é
social e responde a estímulos positivos. Desenvolvimento Organizacional em que olha o homem
administrativo, formal e informal. Gerando preocupação com o que está ocorrendo no ambiente
interno e externo da empresa, análise, tomada de decisão sobre o que precisa ser mudado, e a
intervenção para provocar as mudanças necessárias para tornar a empresa mais eficaz.
Palavras-chave: Inovação. Clima Organizacional. Gestão.
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IMPACTO DO USO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NA GESTÃO DAS
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Tecnologia da Informação aplicado na gestão de uma pequena empresa, independente do seu
ramo, atua na implementação e gerenciamento de sistemas de informação mostrando quais
as técnicas de processamento de dados, softwares, redes sociais e outras tecnologias que
tornam o negócio possível e lucrativo e precisam ser gerenciadas. Atualmente, a tecnologia
da informação é parte da realidade das empresas, pois é ferramenta estratégica para a gestão e
apoio no processo de tomada de decisões. O principal objetivo desse trabalho compreende por
verificar o impacto do uso de TI na gestão das pequenas empresas de Rio do Sul. Para coleta
e análise de dados será utilizado o roteiro de entrevista semiestruturado buscando verificar a
percepção e o entendimento dos proprietários gerentes, dos pequenas empresas na cidade de
Rio do sul. Discutido com abordagem qualitativa, para análise de dados aplicasse a técnica
de análise de conteúdo para verificar os relatos dos entrevistados. Esta pesquisa estaremos
buscando os resultados das organizações para proporcionar facilidade, agilidade, gerando valor
para as organizações e otimizando rotinas. As organizações que conseguem alinhar objetivos e
iniciativas em tecnologia da informação, certamente estão no caminho certo para obter máximo
desempenho e alcance de metas. Independente se o empreendimento é de pequeno, médio ou
grande porte, a TI sempre tem valor à agregar ao negócio, basta identificar as reais necessidades
da organização.Seja no processo de gestão, segurança de dados, monitoramento de tarefas,
interação entre departamentos e empresas, telefonia, videoconferência ou armazenamentos em
nuvem, que revolucionou a forma de ter acesso aos documentos, os projetos de TI permitiram
controlar e acelerar a execução de tarefas, controlar dados e buscar informações com maior
exatidão, o que trouxe grandes benefícios para esses ramos de negócio. Para que ocorra o
desenvolvimento de qualquer negócio, desenvolver e gerenciar informações que possam
contribuir nesta inovação, faz toda a diferença. Definitivamente, a tecnologia da informação
exerce papel fundamental para que qualquer empresa aumente produtividade e competitividade
e autocontrole no mercado que atua, para alcançar máximo potencial.
Palavras-chave: Gestão. Tecnologia da Informação. Pequenas Empresas.
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INDÚSTRIA AVANÇADA: DESAFIOS LIGADOS À GESTÃO DE PESSOAS
Andresa Jaqueline Toassi
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Face o desenvolvimento tecnológico, o cenário contemporâneo encontra-se marcado por
profundas modificações, as quais geram impactos em todas as esferas sociais, levando os
sujeitos e as organizações a buscarem maneiras diversificadas para sobreviver neste contexto
inovador, circunscrito pela Quarta Revolução Industrial. Deste modo, a Gestão de Pessoas, por
ser a área da empresa que lida de modo mais específico com os seres humanos, precisa estar
atenta à esta realidade e desenvolver estratégias variadas para auxiliar os profissionais a lidarem
com todos os aspectos que tamanha revolução desencadeia. O objetivo deste estudo, o qual é
iminentemente bibliográfico, consiste em apresentar as principais características da Indústria
Avançada, analisando aspectos e desafios ligados à Gestão de Pessoas inserida neste contexto,
além disso, almeja compreender o papel desta área neste cenário inédito e imprevisível.
Através das análises realizadas junto às referências bibliográficas que embasaram a pesquisa,
pode-se verificar que a Quarta Revolução Industrial caracteriza-se pelo uso de tecnologias de
computação e da robótica nas indústrias, de forma cada vez mais frequente. Este fato acarreta
formas de relacionamentos inéditas e traz implicações variadas sob o ser humano inserido
neste processo, cabendo à Gestão de Pessoas compreender e analisar esta realidade, resultando
contribuições aos sujeitos e auxiliando-os a obter sucesso neste cenário, culminando em bons
resultados às organizações, em uma relação de benefícios mútuos. Dessa maneira, é necessário
estudar estes desafios além de propor soluções para esse mundo contemporâneo que cada vez
exige mais estudo e aperfeiçoamento por parte do profissional da Administração de Empresas
e suas ramificações.
Palavras-chave: Indústria Avançada. Gestão de Pessoas. Desafios.
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INFLUENCERS E MÍDIAS DIGITAIS: QUAL O IMPACTO DOS
INFLUENCIADORES DIGITAIS NA DECISÃO DE COMPRA DOS
CONSUMIDORES DAS GERAÇÕES Y E Z?
Wander Alisson Schroeder Deucher
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geovani.souza@unidavi.edu.br
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O presente trabalho busca esclarecer o que são os influencers e demonstrar como estes e as
mídias digitais impactam na decisão de compra dos consumidores analisando o segmento das
gerações Y e Z, que são as gerações que representam forte relação com a tecnologia e convivem,
por meio das mídias digitais, com os influenciadores no seu dia-a-dia. O objetivo deste trabalho
é realizar uma pesquisa para entender como influencers afetam o mercado e com isso auxiliar
organizações a fazerem bom uso desta estratégia de marketing. Os influenciadores digitais
assumem o papel de protagonistas, por conseguirem dialogar de forma direta e permissiva
com os consumidores (Propmark, 2016), são pessoas com grande visibilidade no mercado,
sendo assim conquistam o público alvo que o seu patrocinador (marca) tanto deseja. Em geral,
estes influencers são verdadeiros formadores de opinião e a associação de uma marca a eles
pode alavancar uma vantagem competitiva. O método utilizado na pesquisa será o método
quantitativo com uma abordagem conclusiva descritiva a partir de um levantamento em fontes
secundárias num primeiro momento (Mattar, 2007), que são os ambientes virtuais, seus usuários
e influenciadores digitais, já num segundo momento pretende-se uma survey com perguntas
fechadas e escala intervalar, para tentar compreender estatisticamente tal comportamento.
Espera-se, com este trabalho, identificar o quanto os influencers podem impactar nas relações
de consumo, sobretudo quando se trata das gerações Y e Z. O objetivo é demonstrar como
as gerações Y e Z estão lidando com o mercado consumidor, tendo os influenciadores como
mediadores desta relação, por conta disso será realizada tal pesquisa, onde espera-se compreender
tal comportamento e relação, bem como levantar os principais influencers da região e do país.
Palavras-chave: Influenciadores Digitais. Ambientes Virtuais. Consumidores.
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MENSURAÇÃO DO GRAU DE USO CORPORATIVO E REPERCUSSÃO NAS
MÍDIAS SOCIAIS DOS RESTAURANTES E LANCHONETES DE IBIRAMA E
PRESIDENTE GETÚLIO
Paulo Ricardo Powozum
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Renato Laurentino
laurentino@unidavi.edu.br
As mídias sociais fazem-se presentes na vida dos brasileiros, consecutivamente as empresas
estão presentes nas plataformas online, utilizando-as como ferramenta de Marketing, na qual as
pessoas podem interagir nas ações publicitárias. O presente trabalho traz a proposta de mensurar
o Grau de Uso Corporativo e Repercussão nas Mídias Sociais (GUCRMS) dos restaurantes e
lanchonetes de Ibirama e Presidente Getúlio, com o objetivo de observar quais mídias sociais
são mais usadas por este setor e quais os restaurantes que melhor fazem uso destas ferramentas,
através de coleta de dados dos estabelecimentos nas plataformas online em que atuam. O
método utilizado é qualitativo com uma abordagem exploratória a partir de um levantamento
em fontes secundárias. Como resultados percebe-se a utilização do Facebook como principal
ferramenta de marketing de comunicação dos estabelecimentos com seu público nas mídias
sociais e a utilização do Instagram como uma segunda mídia social com essa mesma finalidade
e apenas por alguns dos estabelecimentos desse setor. Com a pesquisa foi possível constatar
que apenas 36% dos restaurantes e lanchonetes das cidades de Ibirama e Presidente Getúlio
tem forte GUCRMS, enquanto 21% dos estabelecimentos apresentam médio GUCRMS e 43%
apresentam ter fraco GUCRMS entre os restaurantes e lanchonetes da amostra. O presente
indicador serve para as empresas observarem seu desempenho nas mídias sociais e comparálos com os dos concorrentes e a média do setor, além de constatar quais mídias sociais geram
maior repercussão por parte dos seguidores dos estabelecimentos de cada setor. O GUCRMS é
um indicador útil e recomenda-se que outros estudos sejam conduzidos para melhor avaliar os
resultados.
Palavras-chave: Grau de Uso Corporativo e Repercussão. Mídias Sociais. Marketing.
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O DESEMPENHO DE EMPRESAS DA INDÚSTRIA METAL MECÂNICA SOB A
ÓTICA DAS ESTRATÉGIAS GENÉRICAS DE PORTER
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O desempenho é uma preocupação constante nas empresas, necessitando seus gestores
estarem sempre alinhados com as melhores práticas estratégicas para manterem-se no topo da
vantagem competitiva. O presente trabalho analisou a relação do posicionamento estratégico
das empresas inseridas na indústria metal mecânica de Santa Catarina sobre seu desempenho
dentro da abordagem das estratégias genéricas de Porter e tinha como objetivos detalhar os
posicionamentos competitivos das empresas da indústria metal mecânica de Santa Catarina;
identificar os determinantes de cada posicionamento competitivo adotado; medir o desempenho
das empresas estudadas; avaliar a relação entre os posicionamentos competitivos com o
desempenho das empresas estudadas. Foi realizada uma pesquisa descritiva, com abordagem
quantitativa em micro, pequenas e médias empresas por meio de uma survey em 153 empresas
catarinenses, exclusivamente da indústria metal mecânica. O resultado encontrado demonstra
que empresas que se posicionam por diferenciação tendem a alcançar melhor desempenho
financeiro, estratégico e de satisfação. O porte e experiência foram utilizadas como variáveis de
controle para analisar sua influência no desempenho. Empresas com faturamento maior tendem
a ter melhores ganhos financeiros e estão mais satisfeitas com os resultados. A experiência
não influenciou o desempenho. O trabalho contribuiu gerencialmente para minimizar o esforço
que as empresas fazem para encontrar o posicionamento estratégico ideal em sua indústria
antecipadamente aos seus concorrentes, visando buscar vantagem competitiva e desempenho
superior em seus mercados de atuação. Considerando o cenário de intensa competitividade que
a indústria metal mecânica está inserida e tendo em vista que as empresas com fins lucrativos
objetivam buscar o melhor desempenho financeiro, estratégico e de satisfação, este estudo
oferece insights para que estratégias gerenciais sejam traçadas com o intuito de maximizar as
decisões tomadas por seus gestores.
Palavras-chave: Estratégias Genéricas. Desempenho. Vantagem Competitiva.
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Pode-se dizer que o orçamento familiar é um dos temas que está sendo deixado de lado pelas
famílias, no entanto é importantíssimo para uma família ter uma saúde financeira adequada,
tendo em vista que em muitos casos a situação financeira pode se tornar motivos de brigas
no núcleo familiar. Um fato que gera impedimento na sua realização, é ele exigir uma grande
responsabilidade e comprometimento dos seus realizadores, isto porque ele precisa possuir
planejamento, organização e controle, o que acaba desestimulando muitas vezes quem o
realiza. No que diz respeito ao objetivo do estudo foi analisar o rol de famílias que possuem
o orçamento familiar. O presente trabalho buscou incentivar as pessoas a realizar o orçamento
familiar, o qual consiste em apontar as receitas e despesas que uma família possui, para
assim evitar o endividamento e futuros problemas de relacionamento. O estudo trata-se de
uma pesquisa descritiva, com o intuito de descrever as características da população que será
estudada. Referente aos procedimentos técnicos se classifica como uma pesquisa em survey ou
levantamento, caracterizada pela interrogação direta. No que diz respeito a abordagem, tratase de uma pesquisa quantitativa que busca caracterizar e interpretar os dados numéricos. A
população estudada foram os alunos dos terceiros anos do ensino médio da cidade de Presidente
Getúlio. Os dados foram coletados através de um questionário fechado de múltipla escolha e
perguntas abertas. Foi possível concluir com a pesquisa que realmente o orçamento familiar é
deixado de lado, contribuindo para que aconteça compras por impulso e consequentemente o
endividamento familiar.
Palavras-chave: Orçamento Familiar. Planejamento. Saúde Financeira.
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ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: O PAPEL DO CEMEAR E DA REDE
ECOVIDA NA ORGANIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DE AGROECOLÓGICOS
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O terceiro setor representado pela sociedade civil organizada se utiliza dos recursos públicos
e privados para fins públicos com objetivo de atender as necessidades da sociedade. No Brasil
o terceiro setor passa a atuar na representação dos mais diversos interesses da sociedade civil,
diante de um complexo contexto marcado pela democratização pública e pela crise do Estado.
Este trabalho consiste em um estudo de caso e terá por objetivo principal demonstrar como
a Rede Ecovida de Agroecologia e o CEMEAR, entidades da sociedade civil, tem atuado no
suporte aos agricultores na conversão produtiva da agricultura tradicional para a agroecológica.
Entre os resultados ficaram evidentes os impactos na conversão do cultivo de fumo para os
agroecológicos. A Rede Ecovida de Agroecologia surgiu em 1998 e foi implantada no território
em 1999 com a criação do CEMEAR, Centro de Motivação Ecológica e Alternativas Rurais,
ONG que se tornou referência do Núcleo Alto Vale para a Rede Ecovida. Embora criado no ano
2000, o seu corpo de técnicos, agrônomos e agricultores articulados já vinha atuando em defesa
da agroecologia, buscando propagar a prática na região, desde o ano de 1996. Este trabalho
terá por objetivo principal demonstrar como a Rede Ecovida de Agroecologia e o CEMEAR
tem atuado no suporte aos agricultores que fizeram a conversão produtiva da agricultura
tradicional para a agroecológica dando suporte essencial à cadeia produtiva. Como principal
resultado verificou-se que a participação do CEMEAR é fundamental para a existência das
propriedades agroecológicas no território, sendo responsável pela assessoria das propriedades
para a conversão produtiva, especialmente dos agricultores familiares que produziam fumo e
que agora diversificam sua produção de maneira sustentável.
Palavras-chave: Agroecologia. Cadeia Produtiva. Conversão Produtiva.

52

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UM ESTUDO COM OS FUNCIONÁRIOS
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Este trabalho teve objetivo de analisar a Qualidade de Vida no Trabalho em uma Fundação
Cultural do Alto Vale do Itajaí. A qualidade de vida no trabalho (QVT) leva em consideração
o bem-estar físico, mental e social dos funcionários dentro de uma organização. Ela é de suma
importância, pois busca conhecer e avaliar a satisfação dos colaboradores quanto as condições
de trabalho, as oportunidades de crescimento profissional, a equidade salarial, a segurança e
jornada de trabalho, a imagem que a empresa tem perante seus funcionários e sociedade, tudo
isso propondo melhorias e prevenções aos diversos setores de uma organização. O trabalho
teve como método da pesquisa a abordagem quantitativa com alcance descritivo. No total 24
funcionários foram entrevistados na Fundação Cultural. A coleta de dados foi feita através
de questionário validado, utilizando o modelo de Walton (1973). Este modelo abrange oito
dimensões: Compensação justa e adequada, Condições de segurança e saúde no trabalho,
Utilização e desenvolvimento de capacidades, Oportunidades de crescimento contínuo e
segurança, Integração social na organização, Constitucionalismo, Trabalho e espaço total
de vida e Relevância social da vida no trabalho. Evidenciou-se que há uma boa QVT na
organização. Onde os resultados positivos ( satisfação) foram as dimensões da integração social
no trabalho (84,72%), relevância social e importância do seu trabalho (80,83%), condições de
trabalho (79,17%), o uso de suas capacidades no trabalho (75%), o espaço que o trabalho ocupa
na sua vida e rotinas (75%), em relação ao salário quase 10% a mais da metade respondeu
estar satisfeito (54,17%) e em relação às oportunidades no trabalho apenas (37,50%) estão
satisfeito. Porém, há pontos de melhoria que são um pequeno nível de insatisfação no quesito
salário e benefícios extras e incentivos (29,17%), satisfação de treinamentos que são ofertados
e oportunidade de crescimento profissional (20,83%).
Palavras-chave: Recursos Humanos. Qualidade de Vida. Ambiente de Trabalho.
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QUALIDADE DE VIDA: ESTUDO EM UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO DE
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Nos dias atuais as empresas estão em um mercado muito competitivo e buscam produtividade
organizacional, pois, vem à necessidade de proporcionarem aos seus colaboradores uma
melhor qualidade de vida no trabalho, como bem-estar e satisfação pessoal e profissional aos
seus colaboradores, pois entende-se que investir na qualidade de vida do funcionário é estar
investindo no crescimento da organização. Este estudo teve o objetivo de analisar a percepção
da qualidade de vida no trabalho em uma empresa de confecção de roupa feminina na Cidade de
Lontras - SC. Utilizou-se o modelo de Walton (1976) para avaliar Qualidade de Vida no Trabalho
e as dimensões analisadas foram: Compensação justa e adequada; Condições de segurança e
saúde no trabalho; Utilização e desenvolvimento da capacidade; Oportunidade de crescimento;
Integração social na organização; Constitucionalismo; Trabalho e espaço de vida e Relevância
social de vida no trabalho. Para tanto, utilizou-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa
e pesquisa descritiva, na qual sua amostragem diz respeito à amostragem não probabilística e
o procedimento adotado foi censitária ou mais conhecida como censo e foi aplicada em toda
população empresarial pesquisada, ou seja, todos os 30 funcionários. Conforme a pesquisa de
QVT realizada nesta empresa evidenciou uma boa qualidade de vida aos seus funcionários e
que grande parte deles estão satisfeitos em vários quesitos, e os números de insatisfação foram
baixos. Porém, existe um número relativamente alto dos que se mantiveram neutros em suas
respostas. Esses em especial, necessitam por parte da empresa atenção para que possam ser
identificadas suas necessidades.
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Funcionários. Satisfação.
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REDUÇÃO DE CUSTOS POR DIRECIONAMENTO DE PACIENTES A
ESPECIALISTAS ALINHADOS À QUALIDADE DE VIDA EM OPERADORA DE
PLANOS DE SAÚDE NO ALTO VALE DO ITAJAÍ
Mainara Kissner
mainara_kissner@hotmail.com
Andrei Stock
andreistock@hotmail.com
A gestão de doenças crônicas em todo o mundo é uma questão de grande relevância, se buscam
soluções e estratégias para melhorar a qualidade de vida das pessoas indiferente da idade que a
pessoa possui. Essas soluções e estratégias visam, além de dar ao paciente uma melhor qualidade
de vida, com menos dor e sofrimento, também a gestão de custos e orçamentos para projetos
que possam trazer ao paciente essa tranquilidade. Esses diferentes tipos de doenças crônicas
envolvem despesas e ocupam um espaço cada vez maior nos orçamentos das entidades, tanto
nos setores públicos como nos setores privados da saúde. O principal objetivo deste artigo
será investigar como as ações desenvolvidas no projeto de direcionamento de pacientes a
especialistas contribuem para a redução de custos de uma operadora de planos de saúde do
Alto Vale do Itajaí alinhando a melhoria de qualidade de vida dos pacientes. Sua metodologia
utiliza pesquisa tanto quantitativa como qualitativa, com estudos bibliográficos, levantamento
de dados através de sistemas internos da operadora de planos de saúde, análise de dados através
de planilhas em Excel e sistemas alternativos e quantificação de resultados obtidos. O artigo
está dividido em diferentes capítulos, incluindo a introdução como capítulo inicial, fazendo um
apanhado geral sobre custos e o método de custeio direto, no segundo capítulo aborda doenças
crônicas e seus impactos no setor de saúde, no terceiro capítulo por sua vez traz o tópico medidas
preventivas e a promoção da qualidade de vida. O quarto capítulo é reservado a elucidação
de como foi realizada esta pesquisa. A partir do quinto capítulo são apresentados resultados
do estudo de caso, a estratégia de direcionamento de pacientes à especialistas demonstrada
por operadora de planos de saúde no Alto Vale do Itajaí, SC, por fim, as considerações finais.
Com os objetivos alcançados e analisados, conclui-se que não existe uma padronização de
custos para cada tipo de tratamento, mas sim custos que envolvem cada tratamento específico
para cada paciente. Sendo assim, o custo somente irá ser reduzido após um certo período de
tratamento com acompanhamento de um especialista.
Palavras-chave: Redução de Custos. Operadora de Planos de Saúde. Qualidade de Vida.
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REDUÇÃO DO LEAD TIME E AUMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA:
UM ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE DO RAMO
METALÚRGICO DE RIO DO SUL
Fernando Faria
faria@unidavi.edu.br
Greice Cristina Farrapo
greice.farrapo@unidavi.edu.br

Este trabalho reúne informações a cerca do tema redução de lead time aumento de produtividade. E
tem como foco o setor de fabricação de máquinas para produtos fracionados, atuando no mercado
nacional e internacional, com sua sede em Rio do Sul SC. Dentre as teorias administrativas o
estudo desenvolvido traz como foco principal a redução de tempos ociosos nos setores de solda,
usinagem e montagem mecânica. A abordagem relaciona estudo de caso para implantação de
programação semanal e avaliação do carga máquina de cada setor, as atividades relacionadas
são o recebimento de matéria-prima conversão e otimização para obtenção de peças, carenagens
e montagem dos equipamentos. Os dados e informações foram obtidos através de observações
e acompanhamentos do setor produtivo da empresa. Nesta etapa, foram efetuadas atividades
práticas e conversas para a obtenção de todos os dados de cada setor fabril. A elaboração e
reformulação de atividades ligadas a processos industriais, disponibiliza ao acadêmico um grau
de aprendizado envolvendo a teoria e a prática, ofertando para empresa e aluno o crescimento
de conceitos e objetivos. O assunto abordado vai de encontro às necessidades do mercado atual
onde almeja-se efetividade em ambiente produtivos com a utilização de técnicas adquiridas
no meio acadêmico. Em contra partida, o envolvimento dos colaboradores em alterações
fabris melhora o ambiente organizacional. Com o presente trabalho pretendemos elaborar um
cronograma de produção através de quadros (gestão vista) promovendo a data de finalização
de cada sub processos. Buscando reduzir o tempo inoperante, promoveremos a instalação de
supermercados de peças ( Kanban) , afim de guarnecer a fábrica dos insumos no momento certo
e hora certa. Efetivaremos também o levantamento de tempos e posteriormente, a programação
do setor de usinagem respeitando a carga máquina, reduzindo ou ampliando os lotes de acordo
com os pedidos. Como objetivos temos:Implantar programação com revisão semanal em toda a
fábrica; Identificar as restrições operacionais do setor de usinagem desenvolvendo programação
com menos perdas operacionais; Mapear processos executados atuais e propor as melhorias;
Levantar a partir de revisão de literatura, ferramentas que permitem a redução do lead time. A
metodologia utilizada para esse trabalho tem como método estudo de caso com abrangência
qualitativa considerando se uma pesquisa exploratoria. Para coleta de análise de dados utiliza-se
pequisa documental como ordens de produção e planilhas de internas. Percebe-se que agrupar
itens (peças) por tamanhos melhorou a produtividade e diminui o tempo setup.
Palavras-chave: Setup. Lead Time. Produtividade.
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RETORNOS OBTIDOS ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS FOTOVOLTAICOS EM
COMPARAÇÃO COM RETORNOS DE INVESTIMENTOS TRADICIONAIS
Lucas Hetterich Fernandes
lucasfiosecabos@gmail.com
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Mehan ramezanali
Mehran@unidavi.edu.br
O presente trabalho visa comparar investimentos tradicionais e seus retornos, com um
investimento em ascenção porém ainda não tido como um investimento acessível, sustentável,
e com excelentes retornos que tem, a energia fotovoltaica. Investimentos de grande crescimento
no mundo inteiros e principalmente no Brasil. A energia fotovoltaica é a energia obtida através
da conversão direta da luz em eletricidade por meio do efeito fotovoltaico, utilizando um
material semicondutor e um dispositivo inversor, tornando uma corrente contínua em uma
corrente alternada, criando energia elétrica e trabalhando com sistema de compensação nas
concessionárias de energia elétrica do país inteiro. Tendo uma instalação rápida, prática com o
mínimo de agreção ao meio ambiente, praticamente nenhuma manutenção e garantias de geração
imensas comprovando a eficácia do produto. Através da avaliação da viabilidade econômica de
investimentos envolvendo energia fotovoltaica e seus retornos, o objetivo do presente trabalho
é comparar com os retornos obtidos por outros investimentos tidos como tradicionais, através
de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratoria. O trabalho será efetuado através da
montagem de um modelo de negócio fotovoltaico comparando com investimentos tradicionais
com base em dados primários e secundários. A escolha do tema deu-se em função do crescimento
de 270% no setor em 2017 e previsão 358% em 2018, tornando-se um dos investimentos que
mais crescem no país de acordo com a revista digital exame.com do dia 23 de maio de 2018.
Visando tornar a energia fotovoltaica, um investimento mais popular, através de exemplos reais
e comprovados, imbuindo a preocupação ambiental aliada com altos retornos.
Palavras-chave: Energia Solar. Sustentabilidade. Investimento.
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SEGURANÇA DO TRABALHO COM ÊNFASE EM ERGONOMIA
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Após a Segunda Guerra Mundial, onde novas tecnologias em armas, submarinos e aviões foram
desenvolvidas rapidamente e sem nenhuma preocupação com a adaptação dos soldados a essas
novas experiências, ocasionando muitas mortes desnecessárias. Nessa situação, foram feitos
estudos e pesquisas interdisciplinares com profissionais de várias áreas, objetivando melhor
adaptação dos soldados ao uso desses novos equipamentos. Assim a ergonomia surgiu com
objetivos práticos, principalmente, em relação à segurança dos trabalhadores nos sistemas
produtivos. No ambiente de trabalho são avaliados os aspectos físicos ambientais, como ruído,
temperatura, umidade, luminosidade das cores, postura e movimentos necessários para a
realização das atividades no ambiente dentro dos limites, a harmonia é de extrema importância
para o bom desenvolvimento do trabalho. O presente trabalho visa abordar o tema segurança do
trabalho com intuito de conscientizar o administrador sobre a sua relevância em relação a saúde
e segurança do colaborador, através da Norma Regulamentadora 17 que refere-se a ergonomia.
Busca descrever através da análise de acidentes e doenças que podem ocorrer no ambiente de
trabalho quando não há conhecimento ou aplicação da norma e verificando as percepções sobre
o assunto. A ergonomia torna-se fundamental por proporcionar o aumento da produtividade,
qualidade do serviço prestado e das relações no ambiente de trabalho, prevenindo assim
doenças ocupacionais. Neste contexto, a metodologia utilizada para a realização deste trabalho,
tem como abrangência quantitativa considerando-se uma pesquisa descritiva. Para a coleta de
dados, utiliza-se o questionário com perguntas fechadas com a aplicação pessoal. O principal
objetivo deste trabalho é verificar a percepção e opinião dos colaboradores em relação aos
programas de segurança de trabalho nas empresas.
Palavras-chave: Ergonomia. Segurança do Trabalho. Prevenção.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO RECENTE DO SETOR PRIMÁRIO NO MUNICÍPIO
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O setor primário tem papel importante no desenvolvimento das regiões brasileiras. A exploração
dos recursos naturais, contemplando extração, pecuária e plantios variados contribui para
geração de riqueza, emprego e renda no Brasil, demonstrando também a diversidade presente
no território. A melhoria nos sistemas de saúde e na expectativa de vida da população, aliada
ao crescimento da atividade econômica faz com que as pessoas consumam mais, aumentando a
demanda por alimentos. Pautando-se na relevância do setor, o objetivo deste trabalho consistiu
em analisar o desempenho recente do setor primário no município de Taió -SC no período de
2004 a 2017. Para atender ao objetivo proposto foram levantados os dados sobre os valores
correspondentes ao Produto Interno Bruto, sobre a produção e valor da produção das principais
atividades desenvolvidas na pecuária, na lavoura temporária e na lavoura permanente. Foram
levantados os dados sobre o número de estabelecimentos e quantidade de empregos gerados
pelo setor. A metodologia consistiu na pesquisa bibliográfica com a finalidade de conceituar o
setor primário e sua contribuição para o crescimento. A pesquisa documental em sites oficiais
do governo foi utilizada com a finalidade de levantar as informações quantitativas sobre o
desempenho do setor. Quanto aos resultados, os dados demonstram a elevação do produto
interno bruto para o setor. Em relação a lavoura temporária os principais produtos cultivados
foram o milho, arroz, mandioca, cana de açúcar e a produção de laranja foi destaque da lavoura
permanente. Na pecuária destacaram-se a produção leite, a criação de galináceos, bovinos e
suínos. Ressalta-se ainda que o espaço rural tem apresentado o desenvolvimento de atividades
não-agrícolas, que contribuem igualmente para o desempenho do espaço rural.
Palavras-chave: Setor Primário. Desempenho Recente. Taió-SC.
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TERCEIRA IDADE: MOTIVAÇÕES DE USO DAS REDES SOCIAIS
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A terceira idade vem crescendo exponencialmente no Brasil, apresentando projeções que podem
atingir um quinto da população do país até 2050, segundo o IBGE. O interesse deste público
pelas novas tecnologias, sobretudo quanto ao uso das redes sociais, também vem aumentando
de forma significativa. As redes sociais são utilizadas para diversos fins, além de ampliar
a capacidade do convívio familiar e social, trata-se de uma questão de saúde, uma vez que
estimula a memória e a cognição, afirma a psicóloga Valéria Lasca, e segue, “muitos também
aderem à internet para se aproximar das gerações mais novas, de filhos e netos, e conseguir
participar das conversas deles”. Em 2011, pouco mais de 77 milhões de pessoas tinham acesso
à web, o equivalente a 46,5% da população pesquisada, com 10 anos de idade ou mais. Eram
45,8 milhões de pessoas a mais do que o observado no levantamento de 2005, quando apenas
20,9% da população estavam conectados. Os jovens continuam concentrando o maior número
de acessos, principalmente na faixa etária de 15 a 17 anos (74,1%) e de 18 ou 19 anos (71,8%).
Houve crescimento em todos os grupos de idade, em geral acima dos 100%, mas a variação foi
muito mais representativa no grupo dos 50 anos de idade ou mais: 222,3% no período de seis
anos - um incremento de aproximadamente 5,6 milhões de pessoas. Tamanha expressividade
requer maior compreensão sobre os motivos de uso, tanto da internet como das redes sociais,
sendo esta uma possível responsável deste aumento. Além do que, percebe-se também um
crescimento cada vez maior da qualidade e expectativa de vida da população, o que conduz a uma
maior concentração destes usuários que encontram-se na, chamada, terceira idade. O método a
ser utilizado neste trabalho é o quantitativo com uma abordagem conclusiva descritiva a partir
de uma survey com escala intervalar. A ideia central é analisar as condições de acesso à internet
para o público com 50 anos ou mais, e espera-se como resultados encontrar quais os principais
objetivos/motivos do uso das redes sociais para este público, quais as principais dificuldades,
quanto e quando costuma usar a internet e quais os principais dispositivos utilizados para o
acesso.
Palavras-chave: Internet. Redes Sociais. Terceira Idade.
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Em antigas cidades industriais dos Estados Unidos e Europa Ocidental, galpões industriais
abandonados foram convertidos para uso residencial, dando início a um novo estilo de moradia, os
Lofts. E o fato de serem espaçosos e acessíveis financeiramente, acabou atraindo muitos artistas,
atribuindo assim fascínio aos lofts. A partir do final dos anos 1990 a pós-industrialização produziu
tecnologias e sistemas para viabilizar as manufaturas flexíveis, impulsionou a multiplicidade
e a pluralidade, e a diversidade no design, bem como aproximou o inter-relacionamento entre
áreas e campos distintos. A oportunidade de escolhas individualizadas do consumidor levou
os designers e arquitetos a explorar a personalização e a customização dos objetos e espaços.
Sendo assim o campo do design de interiores evoluiu tomando novos rumos criativos reconfigurando o estilo contemporâneo. A proposta apresentada tem como objetivo retratar as
estratégias de construção de um projeto de um loft singular clean e contemporâneo, visando a
criação de ambientes criativos e ergonômicos. Tendo em vista na sua concepção projetual, o
perfil dos clientes (Musicista e escritor), imprimindo na decoração uma releitura arquitetônica
dos lofts cosmopolitas americanos dos anos 70 e 80. Produzindo por diante os ambientes em
cima das suas necessidades específicas e atuais aos conceitos globais contemporâneos, presentes
nessa geração que os ocupa, privilegiando a praticidade e a integralidade e a modernização
dos espaço. A metodologia se concentra na demonstração da: pesquisa preliminar, concepção
inicial dos ambientes e sua filosofia empregada, na escolha da paleta de cores, e nos softwares e
estratégias de produção gráfica nele utilizadas. Contudo o resultado do projeto do loft concentra
uma preocupação com a eficiência energética, bem como a eficiência na ocupação dos espaços,
na sustentabilidade, praticidade, e originalidade dos materiais e sistemas nele aplicado.
Palavras-chave: Loft. Projeto. Contemporâneo.
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A presente pesquisa faz parte de um estudo realizado para o artigo científico de conclusão
da pós graduação lato sensu em Design de Interiores em Espaços Contemporâneos, com
o tema “A história e o desenvolvimento do Mobiliário e suas Influências para o design
contemporâneo”, sob orientação da professora Vivian Dall’Igna Ecker, do Centro Universitário
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). A história do mobiliário pode ser
associada com a própria história da humanidade. Quando o ser humano deixou de ser nômade e
passou a viver em moradias fixas, houve a necessidade de fabricação de móveis que tivessem o
intuito de facilitar o dia-a-dia, atendendo as necessidades básicas de conforto, descanso, lazer.
Com o passar do tempo, as civilizações evoluíram desenvolvendo novos estilos, influenciados
principalmente por suas crenças, costumes e tecnologia. Cada estilo possui particularidades,
que acaba tornando-o único. Os estilos de mobiliário não falam por si, pois são evoluções
da própria sociedade. Quando um estilo encerra um ciclo, automaticamente ele serve como
fonte de inspiração para o estilo seguinte, abrindo caminhos para novas características e
tendências. Cada estilo reflete uma cultura predominante, com costumes de uma determinada
época, e se transforma, como num processo evolutivo, acarretado por uma série de fatores. Ao
contrário do que geralmente se pensa, reconhecer tais características nos permite distinguir os
estilos de determinados períodos. Ao mesmo tempo, o mobiliário contemporâneo tornou-se
acessível, com uma linguagem universal. Favoreceu a criação de importantes peças de Design,
imortalizando formas e conceitos. Os móveis de sentar, tais como banquetas, bancos, cadeiras,
sofás e poltronas, são excelentes móveis para se estabelecer um comparativo evolutivo ao longo
da história, e por tal importância, serão utilizados como exemplo para ilustrar os conceitos
apresentados nesta pesquisa. A pesquisa possui caráter descritivo, pois discorre sobre a história
e a evolução do mobiliário. Teve início no Egito, quando o ser humano deixou de ser nômade e
passou a ter moradia fixa, discorrendo sobre o desenvolvimento do mobiliário até os dias atuais.
Para a pesquisa, foram utilizados determinados recursos para a coleta de dados, tais como a
consulta à documentação (livros, artigos e dissertações referenciais), bem como a consulta a
páginas eletrônicas, a fim de selecionar imagens que pudessem referenciar o mobiliário em
estudo. Contudo, esta pesquisa tem como objetivo compreender os estilos do mobiliário no
contexto histórico e de como evoluíram na sociedade.
Palavras-chave: História. Estilos. Mobiliário.
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Ao iniciar novos projetos, é importante o processo de levantamento de dados a fim de trazer
possibilidades que auxiliam no concebimento e desenvolvimento dos mesmos. Esse trabalho
levanta informações a respeito da infraestrutura urbana, tais como arborização, sistema de água,
de transporte urbano, rede de energia elétrica, viária, de comunicação e de gás e combustíveis,
de esgoto e coleta de resíduo sólido. Para tanto, foram obtidas informações por meio de
comunicação e entrevistas feitas junto a prefeitura, Casan e Celesc, assim como por meio de
informações extraídas de websites de empresas que prestam tais serviços no município em
questão e também dados do IBGE. Feito tal levantamento de dados, foi possível determinar que
há uma precariedade nos quesitos de arborização, eis que há apenas 15 árvores concentradas em
única via central, representando assim cerca de 3% de arborização em todo perímetro urbano.
Quanto ao sistema de rede viária, este apresenta falta de pavimentação nas áreas rurais e áreas
urbanas periféricas. Por outro lado, a rede de energia elétrica e coleta de resíduos sólidos comuns
atendem a contento todo o município, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, todavia,
a coleta do lixo seletivo só acontece nas áreas urbanas e limítrofes. Água tratada atende todo
o perímetro urbano. O transporte urbano conta apenas com um ponto de táxi e não há linhas
de ônibus entre bairros. Dos dados coletados, pode-se inferir a viabilidade ou não de certos
sistemas e pensamentos construtivos. Ter todos esses dados em mãos oferece um suporte mais
completo e eficaz na contextualização do projeto, pré-definindo condicionantes, deficiências
e potencialidades a serem avaliadas. A falta de arborização influi em ilhas de calor no centro
da cidade, causando desconforto térmico principalmente à caminhabilidade dos transeuntes.
A pavimentação deficiente das vias prejudica o trânsito de veículos em direção aos bairros
circundantes ao centro da cidade. A coleta seletiva apenas no perímetro urbano não sana toda
a demanda de resíduos produzidos no todo, trazendo prejuízos econômicos e, principalmente,
ambientais.
Palavras-chave: Contextualização. Infraestrutura. Análise.
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Um briefing adequado é o primeiro passo para um projeto adequado, que atenda as necessidades
do cliente. A qualidade das informações iniciais, diretrizes do projeto de arquitetura ou
interiores, são essenciais para que o arquiteto desenvolva um trabalho em sintonia com relação
a esses aspectos. O briefing define necessidades do projeto, enquanto o projeto trará as soluções
espaciais, funcionais e estéticas. É importante que haja cooperação entre o cliente e o arquiteto,
visando extrair o máximo de informações necessárias através de uma comunicação eficaz. Um
briefing mau ou não realizado, pode gerar erros de conceito e resultar em um estudo que não
atende às reais necessidades do cliente. Quando os argumentos citados pelo cliente podem ser
considerados de forma equivocada, cabe ao arquiteto apontar os pontos incoerentes e apresentar
alternativas. Dessa forma, o arquiteto deve atuar no sentido de estruturar o procedimento
de briefing para minimizar as falhas de comunicação, encaminhando corretamente o início
do projeto e evitando possíveis conflitos de logística .Os objetivos da presente pesquisa se
estabelecem em descrever a importância de um briefing em projetos; demonstrar como pode
ser realizado esse procedimento preliminar e relacionar os erros e equívocos que podem ser
evitados. A metodologia aplicada se dá por meio de pesquisas bibliográficas, simulação na
prática, explanação sobre o tema na disciplina de Arquitetura de Interiores. Estimular a prática
de uso desse processo inicial para auxiliar o arquiteto juntamente com o cliente a fim de evitar
equívocos, com propósito de concluir um projeto eficaz que atenda as necessidades do cliente.
Palavras-chave: Briefing. Projetos. Comunicação.
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A ORIGEM HISTÓRICA E A EVOLUÇÃO DA TÉCNICA CONSTRUTIVA
ENXAIMEL - OCIDENTAL
Angelina Wittmann
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O lugar habitado por uma sociedade e suas técnicas utilizadas no momento presente em seu
território atual, resultante das práticas do homem, nos diversos períodos históricos passados
- nos induz a observar estas práticas, nos vários ciclos históricos, enquanto sociedade e
também, a técnica construtiva estudada neste trabalho, para concluir algo neste presente e
neste processo de pesquisa sobre a Técnica Construtiva Enxaimel. As práticas do homem, a
partir da tecnologia disponível, na sua contemporaneidade, nos diversos recortes de tempo,
estão intimamente ligadas através dos períodos históricos, quando o cenário apresenta certas
semelhanças e singularidades - como por exemplo, o cenário neolítico - do assentamento das
tribos nômades e sua apropriação do espaço e, o cenário encontrado pelos imigrantes alemães,
quando chegaram à região do Vale do Itajaí no Século XIX, sendo que este contava com a
presença de homens nômades e coletores, representantes das tribos Kaingang e Xokleng , que
viviam na região. Como foi a primeira casa deste imigrante, no meio da mata - no Vale do Itajaí?
A técnica construtiva da edificação vernacular, também conhecida como arquitetura vernacular
- usada pelos pioneiros na região do Vale do Itajaí - fez uso de materiais e recursos extraídos
do próprio ambiente/terreno, no qual foi construída. Prática do homem, em outros períodos
históricos, quando se “apropriava” do terreno isolado - desde a revolução agrícola. O que existe
de similaridades entre os primeiros abrigos neolíticos - antes, durante e depois da revolução
agrícola e os abrigos temporários construídos pelos pioneiros no Vale do Itajaí, em diferentes
décadas da segunda metade do século XIX e início do século XX? O objetivo deste trabalho
é o de efetuar uma reflexão sobre a origem da técnica construtiva enxaimel e sua evolução na
Europa e no Brasil, dentro de diferentes recortes de tempo.
Palavras-chave: Enxaimel. Arquitetura Vernacular. Estrutura de Madeira.
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A TENDÊNCIA QUE DEVOLVE O VERDE AO CENÁRIO URBANO
Michele Resendes
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Este trabalho tem como objetivo abordar os benefícios e vantagens dos jardins suspensos e
telhados verdes. O presente trabalho abordou também características de sistemas de jardim
vertical e telhados verdes da empresa brasileira Ecotelhado, criada em 2015, que desenvolve
e fornece produtos criativos e sustentáveis, com o objetivo de diminuir os danos ambientais
causados pelo crescimento populacional, pela falta de planejamento e poluição das grandes
cidades. Esse tipo de jardim vem ganhando espaço e cada vez mais profissionais adotam
estas práticas na arquitetura contemporânea mundial. Os jardins suspensos funcionam como
alternativa de contato com a natureza, mesmo em ambientes com espaços restritos como o caso
de sacadas de apartamentos, ou ainda, no caso dos telhados verdes, além de auxílio ao conforto
climático ambiental, como atributo paisagístico embelezador e de valorização imobiliária. Com
o crescimento das cidades os ambientes de trabalho e moradia estão cada vez mais distantes do
contato com a natureza devido a restrição de espaços para este fim. O ser humano tem sentido
falta desse contato com as plantas e com ambientes naturais. Muitas vezes pela falta de espaço
ou até mesmo de tempo, as pessoas deixaram de ter espaços verdes em suas residências e até
mesmo em seus locais de trabalho. É importante ressaltar que os jardins verticais e telhados
verdes não são apenas um modismo. Oferecem vantagens paisagísticas e ambientais concretas,
e além de conforto visual, atuam como isolantes e reguladores térmicos e acústicos, além de
permitir a economia de energia e uma maior produção e renovação do ar. Já é uma tendência
mundial do paisagismo que os jardins sejam autossustentáveis, sem gerar muita manutenção.
Isto se repete nos jardins verticais e telhados verdes, buscando alternativas que necessitem
de baixa manutenção como poda ou troca de espécies. Para isso o mais importante é que seja
feito um bom estudo das espécies adaptadas a região, ao clima e a insolação do local a ser
instalado. Concluiu-se que o resgate do contato com a natureza em meio ao cinza urbano é
transformador. Reconectar as pessoas a um ambiente verde estimula a criatividade, garante
bem-estar e proporciona a produtividade, melhorando assim a qualidade de vida.
Palavras-chave: Valorização Imobiliária. Tendência Mundial. Resgate.
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ANÁLISE COMPARATIVA DE WELWYN GARDEN CITY
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O conceito de Cidades Jardins proposto por Ebenezer Howard no início do século XX tratase de uma alternativa criada para enfrentar os problemas urbanísticos decorrentes das cidades
inglesas após Revolução Industrial. Por meio de um diagnóstico sobre as condições urbanas da
época publicado no livro Garden-Cities of Tomorrow, Ebenezer constatou que para solucionar
os problemas da superpopulação das cidades devido a migração proveniente do campo, era
necessário equacionar a relação entre a cidade e o campo, surgindo assim o termo Cidade
Jardim. Diante do exposto acima, este trabalho desenvolvido na disciplina de Ateliê Urbano I,
trata-se de uma análise da cidade de Welwyn Garden City, localiza na Inglaterra - Reino Unido.
O objetivo da análise é realizar um estudo comparativo entre o projeto original da cidade e sua
atual realidade urbanística. Para isso, os procedimentos metodológicos adotados dividem-se
duas etapas: análise bibliográfica e análise gráfica. A análise bibliográfica utilizou-se de livros
e sites da internet e teve por objetivo compreender os aspectos relativos configuração projetual
e diretrizes conceituais das cidades jardins. A análise gráfica utilizou-se de imagens do projeto
original e da atualidade, esta última adquirida com a ferramenta Google Maps. Por meio das
análises, foi possível evidenciar que as diretrizes originais da cidade de Welwyn se alteraram
significativamente por conta do adensamento e crescimento da população, porém muito se
manteve, e as mudanças não descaracterizaram a cidade. O principal conceito das Cidades
Jardim, que é o traço viário, foi mantido de forma similar ao original, com seu eixo radial
bem demarcado, assim como a arborização nas vias e os boulevards. A setorização das áreas
comerciais, residenciais e industriais foi mantida até a atualidade, estando a porção industrial
mais afastada do adensamento comercial e residencial da cidade. O setor industrial perdeu
a essência dos conceitos da Cidade Jardim, pois observou-se que encontra-se deslocada do
restante da cidade e também não possui ruas arborizadas. A falta de arborização somada a um
traçado que se assemelha a porção contemporânea da cidade, que não detém os conceitos de
cidade jardim, resultou em uma “mancha” marrom no verde da cidade. Por fim, observou-se que
a expansão populacional gera dificuldades para conter a urbanização e manter as características
do traçado original das cidade, porém é possível notar que a cidade Welwyn conseguiu mantê-lo
o mais similar possível ao original.
Palavras-chave: Cidade-Jardim. Urbanismo. Traçado Viário.
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS SISTEMAS ESTRUTURAIS LAJE NERVURADA E
TRELIÇA ESPACIAL
Daiani Prochnow
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A Laje Nervurada e a Treliça Espacial são sistemas estruturais se prestam para vencer grandes
vãos. A laje nervurada é classificada estruturalmente como uma associação de vigas, apresenta
nervuras na parte inferior que formam vazios. A treliça espacial é uma estrutura considerada uma
associação de treliças metálicas que utiliza a forma básica do triângulo, para criar um conjunto
tridimensional leve e resistente. São formadas por elementos de barras, não co-planares, ligadas
por nós articulados. O presente trabalho foi realizado na disciplina Estabilidade das Edificações,
ministrada para a quinta fase do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidavi. Foram analisados
os dois sistemas estruturais, classificados e utilizando os fundamentos da mecânica dos sólidos
e de análise estrutural para verificar qualitativamente as seções transversais indicadas, tipos
de materiais utilizados, esforços internos predominantes e vínculos. Foi realizada também a
modelagem de maquete física em escala reduzida, para simular a distribuição de cargas e a
transferência de cargas nas estruturas. O estudo permitiu verificar a eficiência dos dois sistemas
estruturais, e as recomendações quanto as seções e materiais indicados. Foram comparadas
questões como o peso da estrutura, custo e tempo de execução, além da aparência estética.
Listadas as vantagens e desvantagens de cada sistema estrutural, suas particularidades. O
desenvolvimento das maquetes físicas permitiu perceber a impressão visual dos dois sistemas
estruturais e as dificuldades de montagem. Verificou-se que a construção pré-fabricada é a
grande vantagem das treliças espaciais, pois trazem economia, rapidez na execução e é mais
sustentável, pela possível reciclagem. A laje nervurada por sua vez permite uma estrutura mais
compacta e discreta.
Palavras-chave: Lajes. Análise. Estruturas.
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE TRELIÇA PLANA E VIGA RETA
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Este trabalho se trata de uma análise preliminar desenvolvida na disciplina de Estabilidade das
Edificações na quinta fase do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidavi. Neste estudo foram
analisadas as estruturas de pontes, incluindo os componentes estruturais e a relação entre eles,
com embasamento nos conhecimentos prévios de mecânica dos sólidos e análise estrutural. As
pontes são utilizadas desde o início das civilizações para sobrepor obstáculos, com o passar dos
tempos foram construídas de diversos materiais, técnicas construtivas e modelos de estrutura.
Para melhor desenvolvimento do trabalho, utilizou-se a comparação entre pontes de viga reta
a pontes treliçadas planas. Viga é um elemento estrutural de barra normalmente com formas
retas e horizontais. Como exemplo de ponte de viga reta foi escolhida a Ponte Rio-Niterói
localizada na capital do Rio de Janeiro, esta que exige uma grande quantidade de material para
vencer o seu vão. Treliças são formadas por membros que são conectados afim de resistir a uma
determinada força aplicada, para resistir a estas forças os módulos são dispotos em triângulos,
sendo utilizadas para vãos com longas distâncias. Como ponte de treliça plana foi escolhida a
Ponte Tenmon, localizada no Japão, esta exige menos material por vão em relação a anterior,
devido o seu sistema estrutural. Com a construção de um modelo físico em escala reduzida foi
possível analisar visualmente o comportamento da estrutura. É de grande importância para os
futuros arquitetos o conhecimento básico das estruturas, para que possam aplicar corretamente
e propor formas adequadas as situações propostas no exercício profissional.
Palavras-chave: Estrutura. Viga Reta. Treliça Plana.
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ANÁLISE DA CIDADE- JARDIM NOVA DELI
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O modelo de cidade-jardim proposto por Ebenezer Howard foi idealizado no contexto pós
revolução industrial, no qual as grandes cidades da época se encontravam em situação caótica
devido ao inchaço populacional resultante do êxodo rural. O modelo de cidade jardim foi
resultado dado ideal utópico de juntar o meio rural e o urbano de forma harmoniosa. Após
a criação das primeiras cidades-jardins na Inglaterra, Welwyn e Letchworth, o conceito se
disseminou a atingiu outras cidades além da Europa, tais como a capital indiana Nova Deli,
projetada em 1929 pelo arquiteto Edwin Lutyens. Diante do exposto acima, este trabalho
desenvolvido na disciplina de Ateliê de Planejamento Urbano tem o objetivo de realizar uma
análise comparativa entre o projeto original da cidade e sua atual realidade urbanística. No
projeto original, Lutyens organiza a cidade utilizando praticamente todos os princípios da cidade
jardim, porém atualmente a cidade se organiza com o traçado e setorização que não segue mais
o projeto original. O museu nacional, junto a grandes jardins localiza-se na parte central da
cidade, enquanto que nos arredores e de forma radial estão dispostos os equipamentos como as
galerias de arte, os tribunais, os estádios e as mesquitas. Estes equipamentos se misturam com
o comércio e parques que ocupam grandes extensões dentro da cidade. Com relação à malha
viária, observa-se que a Nova Deli ainda preserva os boulevards, e que ao longo deles estão
localizadas as residências e equipamentos institucionais como as universidades, as escolas,
os centros culturais, assim como os museus. Ao longo dos anos a setorização foi se alterando,
o que resultou em setores cujo solo mescla usos comerciais, institucionais e residenciais. O
projeto da cidade utilizou-se de princípios cultura inglesa em um país em que os costumes, o
clima, assim como topografia são bastante diferentes. Por fim, observa-se que alguns conceitos
implementados poderiam ser repensados e adaptados para cultura Índia, criando assim, um
lugar com mais identidade cultural e respeito às edificações históricas, uma vez que muitos
monumentos religiosos são característicos da cultura Indiana foram descaracterizados no
processo de crescimento e urbanização da cidade.
Palavras-chave: Cidade-Jardim. Planejamento Urbano. Nova Deli.

71

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

ANÁLISE DA CÚPULA INVERTIDA DE CAMP COLÚMBIA
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A Cúpula invertida é um sistema de cobertura que pode ser utilizada para grandes vãos e
comumente são utilizados anéis e cabos que sofrem tração e compressão. Apresentam esforços
contrários à cúpula convencional. A Cúpula estudada foi concebida como um projeto de
pesquisa de estudantes de Arquitetura e Engenharia na Universidade de Columbia em 1957,
liderado pelos engenheiros uruguaios Mário Salvadori e Bruno Funaro. A cúpula foi executada
pelos engenheiros Uruguaios Leonel Vieira e Luis A. Mondino. A estrutura é uma proposta
á um telhado com 94,5 metros de diâmetro, suportado por uma parede de perímetro circular,
com 36 cabos de aço presos a ela e tracionados a um anel interno de 1,20 metros de diâmetro.
O presente trabalho foi realizado na disciplina de Estabilidade das Edificações, ministrada
para os acadêmicos da quinta fase de Arquitetura e Urbanismo da Unidavi. Foram analisados
componentes estruturais e as relações entre eles, utilizando fundamentos da análise estrutural,
para verificar os sistemas de tensionamento, vãos e cargas. Além da análise do comportamento
das estruturas, conseguimos através de maquete física, demonstrar os tensionamentos da
cúpula. Foi possível apresentar a técnica construtiva, o comportamento da estrutura e as tensões
presentes na mesma, visto que sua forma tradicional foi amplamente utilizada no período
greco-romano. Pode-se analisar as trações nos cabos, as forças exercidas nos anéis e comprovar
o funcionamento da estrutura, que mesmo pouco utilizada por questões de execução, é um
exemplo de aplicação dos sistemas estruturais funcionando com eficiência para cobertura de
grandes vãos. Com os sistemas estruturais apresentados, foi possível entender a dinâmica de
uma estrutura que se utiliza de uma relação entre cabos e arcos, provando que podemos utilizar
esta técnica para cobertura de grandes vãos, podendo substituir a presença de pilares e otimizar
espaço.
Palavras-chave: Cúpula Invertida. Estrutura. Estabilidade.
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ANÁLISE DA ESTRUTURA DA TORRE VASCO DA GAMA
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O presente trabalho foi realizado durante a disciplina Estabilidade das Edificações do curso
de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale
do Itajaí – Unidavi. Foram estudados os componentes estruturais e as relações entre eles,
dispondo do conhecimento nas matérias de Mecânica Geral e Resistência dos Materiais I. Tratase de uma análise dos elementos estruturais, utilizando a Torre Vasco da Gama como objeto
de estudo. A torre foi construída em 1998 em Lisboa, Portugal e foi projetada pela SOM e
Profabril. O projeto é inspirado na forma de uma vela de caravela. A estrutura presente na
torre é uma composição de elementos de treliça e pilar. As treliças são estruturas formadas
por elementos rígidos que encontram-se ligados entre si por articulações/nós e que no cálculo
estrutural não há consideração de atrito ou outras forças que impedem a livre rotação das barras
em relação ao nó. Portanto, as cargas são aplicadas somente nas articulações, não havendo
momento fletor entre os seus elementos, ficando assim, sujeitas apenas a esforços normais,
tração ou compressão. Já um pilar é um elemento estrutural vertical utilizado normalmente
para receber esforços transversais e transferí-los para outros elementos, como as fundações. O
pilar de concreto armado é dimensionado de maneira que resista à compressão e a flambagem.
O concreto apesar de praticamente não resistir a esforços de tração, resiste bem à compressão.
Os pilares de concreto devem receber uma armadura transversal que sirva de apoio a armadura
longitudinal para a concretagem que pode-se evitar a flambagem do pilar, quando este estiver em
carga. Foi modelada uma maquete física na escala de 1:250 da torre, para melhor visualização
e análise do comportamento das estruturas. Verificou-se que o elemento principal do projeto
é um pilar central de concreto armado, que recebe os esforços verticais do elemento presente
no topo da estrutura. O sistema é reforçado por uma treliça de tubos metálicos unidos por
soldagem uns com os outros e engastado por meio de aparafusamento no concreto. A união,
torna o sistema mais rígido em situações de flambagem devido aos esforços verticais e flexão
devido aos esforços horizontais. Com os resultados obtidos, podemos observar que houve uma
melhora no entendimento das estruturas, vinculando os aspectos teóricos com os práticos.
Ainda, com a elaboração do modelo físico, foi possível obter uma compreensão palpável de
como os elementos reagem aos esforços.
Palavras-chave: Análise. Torre Vasco da Gama. Estruturas.
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A infraestrutura urbana se refere ao conjunto de serviços básicos indispensáveis a uma cidade
ou sociedade. Ela contribui no desenvolvimento das cidades, e envolve elementos que permitem
que a população viva confortavelmente. O objetivo do presente trabalho é analisar dados que
envolvem a infraestrutura urbana de Taió, incluindo itens como sistema de água e esgoto, coleta
de resíduos sólidos e sua destinação, arborização, pavimentação, transporte e sistema viário,
energia elétrica e sistemas de comunicação, fazendo assim, um comparativo com o panorama
nacional, para a compreensão da atual situação do município. O procedimento metodológico
envolveu o levantamento de dados através de pesquisas em livros, sites e departamentos
institucionais e privativos, além de levantamentos fotográficos e visitas in loco, tendo em vista
buscar um panorama geral da infraestrutura urbana da cidade. Através desta análise, observouse que o sistema de água tratada fornecido pela empresa Casan, atende toda a área urbana,
porém, apenas uma pequena parcela da população rural tem acesso ao mesmo. O sistema de
coleta e tratamento de esgoto é inexistente. A coleta de resíduos sólidos acontece no centro da
cidade, bem como em bairros mais afastados. O lixo comum, é destinado ao aterro sanitário
de Otacílio Costa, e o lixo reciclável à cidade de Pouso Redondo. Sobre o sistema viário,
duas rodovias cortam o município, e apenas 3,1% das vias são arborizadas. Com relação ao
transporte urbano, observa-se que não existe ciclovia e ônibus circulares. A energia elétrica é
fornecida pela Celesc, sendo 8086 unidades consumidoras, divididas em monofásica, bifásica
e trifásica. A rede de comunicação é atendida por meio de rádios, jornais, emissoras, internet,
correios e telefonia. Para concluir, observa-se que, a cidade possui aspectos negativos em
relação à infraestrutura urbana. O município possui deficiências no sistema de água e esgoto, o
que pode gerar problemas futuros com relação à saúde e ao meio ambiente. O transporte urbano
inexistente, a falta de ciclovia e arborização reduzida, não cumprem o papel de estimular as
pessoas à mobilidade. No geral, a energia elétrica, sistemas de comunicação e a coleta de lixo
atendem todo o município. Essas deficiências são decorrentes de falhas do poder público, que
embora se tenha propostas, para futuras melhorias, até então, nada foi feito. Portanto, cabe-se
medidas que visem melhorias neste aspecto, como o planejamento, investimentos e um futuro
projeto para a infraestrutura urbana de Taió, possibilitando melhorias na qualidade de vida das
pessoas.
Palavras-chave: Análise. Infraestrutura Urbana. Taió- SC.
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O presente trabalho trata-se de um levantamento de dados e análise crítica da infraestrutura
urbana da cidade de Taió - SC, desenvolvida na matéria de Infraestrutura Urbana. Dessa
forma, o objetivo da análise consiste no levantamento de informações sobre a cidade de
Taió englobando pontos como o sistema de água tratada, coleta de esgoto, resíduos sólidos,
arborização urbana, transporte urbano, rede de energia elétrica, viária, comunicação, rede de
gás e combustível, bem como, realizar uma análise crítica e uma contextualização quanto às
informações obtidas e levantadas por meio de estudos, para compreensão da atual situação do
município. Para isso, os procedimentos metodológicos adotados foram realizados através de
duas etapas: análise ambiental e análise de dados. A análise ambiental envolveu uma visita
exploratória ao município, com observações e medições, tornando possível analisar o local e
obter as informações necessárias para o levantamento. A análise de dados se deu por meio de
pesquisas na internet, em livros e pesquisa documental na Prefeitura Municipal de Taió, além de
entrevistas com alguns moradores, órgãos públicos e prestadores de serviço da cidade de Taió.
Por meio da análise ambiental foi possível notar que a cidade se encontra em situações críticas
em relação a pavimentação do passeio, não garantindo a acessibilidade e conforto aos pedestres,
além de apresentar um grande déficit em relação à arborização urbana, que é praticamente
inexistente, gerando desconforto e impactos negativos ao meio ambiente. A análise de dados
utilizou-se das informações obtidas com as pesquisas, tendo como principais problemáticas da
cidade a rede de esgoto e o transporte urbano, que são inexistentes, além da questão da coleta de
resíduos sólidos, onde o saldo devedor é maior do que o arrecadado no município com o IPTU.
Observou-se também que o município teve um grande aumento populacional urbano, o que
interfere ainda mais nas condições ambientais e urbanísticas de Taió. Com os dados coletados,
conclui-se que a cidade de Taió é deficiente em alguns aspectos, principalmente nos quesitos de
arborização urbana e de sistema de coleta de esgoto. As consequências de uma cidade com pouca
arborização afetam diretamente as pessoas que ali residem e que trafegam pela zona urbana,
que acabam encontrando grandes dificuldades em permanecer a rua. Já as consequências da
falta da rede de esgoto, afetam gravemente a saúde pública podendo causar inúmeras doenças
para a população. As redes viárias com pavimentação precária e sem acessibilidade também
influenciam muito a qualidade de vida dos usuários, que não encontram nenhum prazer ou
segurança trafegando pelas vias. Por fim, constata-se que o município de Taió deixa a desejar
em alguns quesitos urbanísticos, mas com um planejamento adequado essa situação poderia ser
facilmente revertida, gerando melhor qualidade de vida e conforto aos usuários.
Palavras-chave: Taió. Análise. Infraestrutura Urbana.
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O termo cúpula deriva do italiano cupola com raízes latinas cupella, que significa “pequena
taça”. A palavra se relaciona em consequência com a forma característica desta cobertura. No
presente trabalho foram analisadas dois tipos de cúpula: Cúpula de Casca Contínua e Cúpula
Geodésica. A Cúpula Contínua pode ser considerada um arco que foi rotacionado em torno de
seu eixo vertical, possuindo uma grande vantagem estrutural, em relação a estrutura plana. Já a
Cúpula geodésica, é uma estrutura que possui grande estabilidade e resistência mecânica. Sua
resistência deve-se ao formato esférico e aos pentágonos e hexágonos triangulados, inventado
por Fuller em 1954. Composto por hastes, tendo solicitações apenas em tração e compressão,
onde as forças aplicadas se distribuem igualmente até a base, acaba sendo hoje a forma mais
simples e econômicas de se fazer formas esféricas. Este trabalho se trata de uma análise de
esforços em cúpulas geodésicas e cúpulas de casca contínua, desenvolvido na disciplina de
Estabilidade das Edificações, ministrada para a quinta fase do curso de Arquitetura e Urbanismo
da Unidavi. Dessa forma, o objetivo foi analisar e evidenciar os componentes estruturais
presentes nas cúpulas e as relações entre eles. O procedimento metodológico foi realizado
através de duas etapas: análise do comportamento das estruturas e análise da modelagem física.
Na análise do comportamento foram avaliados os componentes estruturais e as relações entre
eles, utilizando para isso os fundamentos da mecânica dos sólidos e de análise estrutural para
verificar qualitativamente a adequação da estrutura em termos de vãos e seções transversais
indicadas, tipos de materiais utilizados, esforços e vínculos. A análise da modelagem física
se deu por meio da elaboração de maquetes físicas das cúpulas, onde foi possível inspecionar
visualmente a distribuição de cargas e sua transferência que agem na estrutura. A partir dos
dados coletados e inspecionados, foi possível observar que a cúpula geodésica de Fuller,
apresenta maiores vantagens por substituir flexão por tração e compressão que acabam sendo
os esforços que demandam menor quantidade de material, por conta disso, a cúpula geodésica
vem apresentar mais leveza e economia na execução, além de possuir estabilidade e resistência
mecânica aos esforços.
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As primeiras pontes construídas pelos homens eram feitas simplesmente com trocos de
madeira, galhos ou pedras. As construções das pontes que conhecemos atualmente começaram
no século XVIII, com as primeiras pontes de ferro e mais tarde de aço. As pontes de concreto
só começaram a ser erguidas em grande escala no século XX. A ponte pênsil é um tipo de
ponte suspensa, que é sustentada por sistemas de cabos e mastros, onde os cabos principais
partem de um mastro a outro formando uma parábola. Dos cabos principais partem os cabos de
sustentação da plataforma, que são verticais e espaçados igualmente. O presente trabalho foi
realizado na disciplina de Estabilidade das Edificações ministrada para a quinta fase do curso de
Arquitetura e Urbanismo da Unidavi. Temos como objetivo do trabalho o estudo sobre a ponte
Hercílio Luz e a ponte Golden Gate, aonde em ambas identificamos e analisamos o método
construtivo, sua estrutura e identificação de materiais, assim como a estabilidade das mesmas.
Além da análise do comportamento das estruturas, através da modelagem de maquete física em
escala reduzida, foi possível simular visualmente a distribuição de cargas e a transferência de
cargas na estrutura. O estudo proporcionou a verificação e eficiência dos sistemas estruturais
e materiais identificados dentre as duas pontes citadas. Como futuros arquitetos podemos
considerar que foi importante verificar que o sistema de ponte pênsil vem sendo utilizado desde
os tempos pré-históricos, e podemos perceber que o método construtivo já tem seu sistema
vencido, além disso, a flexibilidade e a diminuição do risco de quebra das pontes são pontos
positivos no uso dessa técnica.
Palavras-chave: Pontes. Estabilidade. Estrutura.
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Este trabalho tem como resultado uma pesquisa acadêmica realizada para a disciplina de
Estabilidade das edificações do curso de Arquitetura e Urbanismo ministrada pela Professora
Flávia Cordovil, tendo como tema principal a análise de estruturas em arcos e suas aplicações.
As estruturas em arcos são elementos estruturais muito presentes nas construções desde a
antiguidade. As civilizações antigas do Egito, da Babilônia, da Grécia e da Assíria já utilizavam
arcos, mas foram os Romanos que passaram a utilizá-los em larga escala. Nos arcos, existe
um conceito chamado de “linha de pressão”, que seria um formato do arco para o qual o
carregamento existente não provoque momento fletor, sendo assim, o único esforço presente no
arco é o de compressão. Os arcos são estruturas simples de serem reproduzidas pois os materiais
resistem bem a esse tipo de esforço. Este é o principal motivo pelo qual mesmo sem terem
conhecimentos avançados acerca de cálculos de estruturas as civilizações antigas conseguiam
construir grandes obras com arcos imensos. Existem diversos tipos de arcos, porém, este
trabalho abordará e detalhara três tipos, sendo eles o Arco Abatido, que é formado por vários
arcos de círculos de diferentes centros, quanto mais rebaixado é, mais curvas e centros tem,
o seu aspecto é o de um arco semielíptico, sendo os mais correntes os de 3, 5, 7 e 9 centros;
o Arco Funicular, sendo que esta forma funicular de um sistema ativo corresponde a forma
adquirida pelo sistema ao receber o carregamento e no arco, essa forma é invertida. Se houver
esforços de tração ou momento fletor, o arco não será ideal, e não terá sua forma igual a forma
funicular. Para arcos funiculares em catenária ou parabólicos, o esforço de compressão varia ao
longo do seu comprimento, sendo mínimo no topo e máximo junto aos apoios e o Arco Ogival
formado então a partir da junção de dois seguimentos de círculos possibilitou aumentar a altura
das construções, pois aceitam uma maior flexibilidade de tamanho. Como uma adicional ao
tema, foi abordando o assunto dos contrafortes, que é um reforço de um muro ou muralha,
geralmente constituído de um pilar de alvenaria na superfície externa ou interna de uma parede,
para sustentar a pressão de uma abóbada, terraço ou outros esforços que possam derrubá-la.
Além da análise do comportamento das estruturas em arco, através da modelagem de maquete
física foi possível simular visualmente a ação da distribuição de cargas e a transferência de
cargas na estrutura. Para os futuros arquitetos foi importante verificar que o referido tipo de
estrutura é muito utilizado desde os primórdios e que as técnicas construtivas acerca desse tema
só vem se aprimorando, além de que o conhecimento prático permitiu verificar a eficiências
dessas estruturas.
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Na arquitetura, um pórtico é o local coberto à entrada de um edifício, de um templo ou de
um palácio, ao longo da história foram muito utilizados, começando com as construções
megalíticas, os templos nas sociedades Greco-Romanas e é utilizado até nos dias atuais. Os
Pórticos são estruturas compostas por vigas e pilares, normalmente em forma de trave. Existem
quatro tipos fundamentais de quadros isostáticos planos, que associados entre si formam os
chamados quadros compostos. O presente trabalho foi realizado na disciplina Estabilidade das
Edificações ministrada para a quinta fase do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidavi, tem
por finalidade analisar os pórticos, exemplificando com a estrutura adotada no MASP. Para o
estudo de pórticos foram feitas maquetes físicas para analisar o comportamento das estruturas,
e verificou-se que são capazes de resistir esforços normais, cortantes e de flexão em função dos
vínculos utilizados. Nas edificações, normalmente são utilizados em um padrão com repetições,
resultando em estruturas hiperestáticas. Utilizando os fundamentos da mecânica dos sólidos e
de análise estrutural para verificar qualitativamente a adequação da estrutura em termos de vãos
e seções transversais indicadas, tipos de materiais utilizados, esforços e vínculos. Temos uma
grande diversidade de tipos de pórticos, para pequena, média e grandes estruturas. A estrutura
do MASP, icônico projeto de Lina Bo Bardi, marco na história da arquitetura do século XX, foi
feito com base no uso do vidro e vigas de concreto protendido e armado aparentes. Os pórticos
são estruturas muito utilizadas na Arquitetura desde seu princípio, a análise de pórticos resolve
problemas estruturais, constatando a estabilidade de estruturas, tornando-se assim, um tema
relevante, pois a resistência e a rigidez de uma estrutura são essenciais na estabilidade da obra
por isso é importante saber como as forças atuam sobre ela, para dimensionar corretamente se
tornando segura para seu usuários e esteticamente agradável.
Palavras-chave: Pórtico. Estrutura. Arquitetura.
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Com o propósito de realizar um estudo e levantar dados da infraestrutura de Taió, cidade
localizada na microrregião do Alto Vale do Itajaí, que se insere na área central do estado
de Santa Catarina, desenvolveu-se na disciplina de Infraestrutura Urbana um estudo para
apresentar a situação atual e como a cidade se comporta em relação aos serviços prestados aos
seus cidadãos. Buscou-se identificar a prestação dos serviços de infraestrutura básica aliada
a um processo comparativo nacional e regional de rede de água, esgoto sanitário, drenagem
urbana, coleta de lixo, energia elétrica, pavimentação, equipamentos públicos e sociais e
avaliar a situação da cidade de Taió. Foi realizado visita in loco na cidade de Taió, pesquisas
em departamentos institucionais e particulares, além de pesquisas bibliográficas e entrevistas
com moradores locais. Através de comparações com outras regiões, foi possível concluir que
o Sul, assim como Taió, se destaca no índice de atendimento de água, entretanto, o município,
apresenta baixo percentual de esgotamento sanitário, sendo sua coleta e tratamento, inexistentes,
sendo o mesmo destinado à fossas sépticas em sua maioria. A coleta de resíduos sólidos é
realizada regularmente somente no perímetro urbano do município, e tem seu custo incluso no
IPTU, no entanto não é arrecadado o suficiente para pagamento a empresa, gerando um déficit
orçamentário à prefeitura. A predominância de internet móvel em 3G e 4G é da Tim, mesmo
que outras operadoras ofereçam o serviço, essa se destaca pela sua abrangência. Já sobre o
transporte urbano, não há ônibus que possibilite o transporte coletivo dentro do município,
somente intermunicipal, além de uma mínima extensão de ciclovia e a completa ausência de
vegetação em seu perímetro. Obteve-se um resultado negativo quanto a eficiência dos serviços
prestados, e até alguns inexistentes. Há diretrizes expostas no plano diretor municipal, no
entanto as ações não correspondem com o demonstrado. O município prevê uma entrega de
serviços ampla perante a sociedade, mas que, na realidade, os projetos não saem do papel. Por
fim, toda essa análise possibilitará a criação de diretrizes para o desenvolvimento de um projeto
final para a disciplina.
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O presente trabalho foi realizado para a disciplina de Estabilidade das Edificações, ministrada
para a quinta fase do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Os sistemas em estudo são as vigas
e treliças, utilizadas nas coberturas de edificações, na construção civil. O objetivo do trabalho
é analisar e compreender os sistemas de vigas e treliças, utilizando para isto, fundamentos
da mecânica dos sólidos e da análise estrutural. O procedimento metodológico envolveu as
seguintes etapas: pesquisa bibliográfica pertinente ao tema, visitas in loco em construções
com a mesma tipologia, registros fotográficos e a execução de maquetes físicas em escala
reduzida. Através de análises, e estudos foi possível verificar qualitativamente a adequação
da estrutura em termos de vãos e seções transversais indicadas, tipos de materiais utilizados,
esforços e vínculos. Observou-se a eficiência dos sistemas construtivos, vigas e tesouras, que
são utilizadas para a mesma finalidade. Através da análise do comportamento estrutural, com a
modelagem de maquete física foi possível simular visualmente a distribuição e a transferência
de cargas na estrutura. A viga é um elemento estrutural, sujeito a cargas transversais, onde o
esforço predominante é a flexão. Ela transfere o peso das lajes, telhados e demais elementos
para as colunas e são classificadas de acordo com os apoios. Sua estrutura é feita de concreto
armado e seu sistema construtivo exige maior demanda de material. As treliças são constituídas
de segmentos, unidos em pontos denominados nós, formando uma configuração geométrica
triangular que garante a estabilidade. São estruturas consideradas leves, construídas de
madeira ou aço, onde os principais esforços são tração e compressão. Conclui-se que é de
grande importância a análise de estruturas de cobertura, observando cargas e vínculos, nas
quais verifica-se o melhor sistema estrutural, material a ser utilizado, e vãos para cada projeto.
Tais estruturas devem ser dimensionadas por engenheiros e arquitetos, para garantir segurança,
economia e durabilidade para os usuários.
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É fundamental para acadêmicos de arquitetura e urbanismo e profissionais da área que ao dar
início a um projeto arquitetônico ocorra a busca por métodos sustentáveis com a finalidade de
melhorar as condições dos impactos ambientais principalmente em ambientes acadêmicos por ser
um incubatório de novas ideias e diversificadas visões. O objetivo deste trabalho é demonstrar a
importância da sustentabilidade durante a elaboração e um projeto, visando principalmente seu
uso em universidades disseminando a prática aos acadêmicos. A formação de conjuntos de ideias,
estratégias e demais atitudes ecologicamente corretas, envolve não só a questão ambiental, bem
como a social e econômica. A partir destes aspectos, é visível a importância da sustentabilidade
em diferentes áreas, inclusive na arquitetura, sendo um poderoso agente de mudanças em
busca da conscientização acerca dos benefícios de tornar o ambiente mais desenvolvido
sustentavelmente. A presente pesquisa foi realizada por meio digital, através de consulta a
arquivos que abordam o tema principal. Para se atingir a sustentabilidade nas universidades
existem muitos métodos, como estudar o local e a infraestrutura do mesmo, analisar a relação
entre as áreas abertas (áreas verdes com a área total construída), energia e mudanças climáticas,
métodos de reciclagem de resíduos, redução do uso de papel e de plástico, programas de
conservação e reúso de água, redução de veículos privados elevando o uso de veículos públicos.
E um dos pontos mais importantes, a educação ambiental, induzindo os acadêmicos a exercer
essa prática não somente no período em que estão na universidade, mas disseminar estas ações
em seu dia a dia. Na arquitetura, para criarmos projetos mais sustentáveis, podemos utilizar
algumas técnicas construtivas como: insolação adequada, ventilação cruzada, áreas verdes,
reutilização de materiais de construção, adequar o projeto ao terreno e não vice-versa, telhados
e paredes verdes, hortas, cisternas, telhados para geração de energia solar, entre muitas outras
opções que tragam alguma solução sustentável, dessa forma, sendo possível conscientizar e
tornar nossa sociedade, partindo das universidades, um lugar melhor. Além de um trabalho que
nos trouxe satisfação durante sua elaboração, concluímos que ações sustentáveis conscientizam
e alavancam ideias para projetos em ambientes universitários e desenvolvem atitudes positivas
e sustentáveis dos acadêmicos buscando maior comprometimento com o meio ambiente.
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O trabalho apresentado é um projeto de interiores de um loft, conceito que geralmente vem com
o pé direito mais alto, mezanino e ambientes integrados sem divisões. O loft foi projetado para
um jovem casal de cultura italiana que adora cozinhar e apreciar um bom vinho, receber amigos
e familiares em casa. A principal ideia é integrar os ambientes, e deixá-los mais amplos, ainda
que o ambiente seja todo aberto, é possível delimitar os ambientes com mobília e decoração,
dando a sensação de mais privacidade. A arquitetura italiana inspira o mundo todo com seu estilo
eclético bastante marcado pela história e pela arte do país, e nos permitimos viajar no tempo
trazendo detalhes na decoração e móveis com um estilo mais clássico, e tecidos sofisticados.
Respeitamos a mesma linha de decoração e a personalidade dos donos trazendo romantismo
e deixando o ambiente em harmonia com o todo, unindo o bem-estar e a estética, conforto e
bom gosto. Parte do mobiliário no estilo provençal com design clássico dando a impressão de
grandeza, rico em detalhes dando continuidade até o teto de gesso pensado para o contexto
geral do projeto. Os móveis são de grande importância, usamos os mesmos como limitadores
de ambientes, e aproveitamos todo e qualquer espaço para ser útil aos moradores, mas pensando
sempre na boa circulação e acessibilidade. O projeto realizado foi muito satisfatório no que diz
respeito a nova forma como as pessoas ocupam os espaços, pois nos proporcionou viajar em um
projeto onde desenvolveu-se toda criatividade, para que todos os ambientes fossem otimizados
de forma consciente.
Palavras-chave: Arquitetura. Interiores. Loft.

83

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

ARQUITETURA DE INTERIORES - LOFT MÉDICA
Bianca Thiessen Lehmkuhl
arquitetabianca@unidavi.edu.br
Tayná Holdorf Matê
taynathm@unidavi.edu.br
O presente projeto foi apresentado na matéria de arquitetura de interiores, com o intuito de
criar um loft para uma médica, recém-formada com um gosto refinado. O projeto foi inspirado
nos lofts nova-iorquinos, que valorizam espaços integrados, com foco no conforto, otimizando
os espaços pequenos em ambientes ideais para se viver por meio de elementos lisos com
texturas para a composição do mobiliário fixo, com paletas de cores mais neutras e em tons
pastéis, sendo incrementando com detalhes com cores mais vivas. Outro ponto importante, foi
a definição de alguns matérias específicos que caracterizam a composição arquitetônica, sendo
eles: pedra branca, ferro rose gold e madeira, definindo um estilo contemporâneo e clássico.
Já no mobiliário solto foi utilizado três objetos de designer conhecidos para complementar o
partido arquitetônico, sendo eles: os quadros da Adriana Duque, que são obras extremamente
luxuosas que remetem, seriedade, sigilo e intimidade; A luminária Pássaro do Unut Yamac,
possui um estilo delicado e luxuoso, que traz movimento, leveza e equilíbrio aos ambientes e o
sofá Noronha de Pedro Mendes, que proporciona ao ambiente versatilidade, ousadia e um toque
vintage. As principais condicionantes do projeto estavam relacionadas ao tamanho do loft, o
pé direito que é relativamente baixo e as alterações quanto a locação dos ambientes, que não
podiam ser alterados os banheiros e lavação devido a rede de água e esgoto. Por fim, o presente
projeto ocorreu de forma que as condicionantes em relação ao espaço fossem solucionadas,
afim de criar um espaço confortável que atendesse as necessidades e exigências da cliente.
Palavras-chave: Loft. Estilo Contemporâneo. Médica.
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ARQUITETURA EFÊMERA: HABITAÇÃO TEMPORÁRIA EMERGENCIAL COMO
ALTERNATIVA PÓS DESASTRES NATURAIS EM RIO DO SUL
Rafaela Dalcanale Araujo
rafaela.dalcanale@unidavi.edu.br
Marina Bernardes
marina.bernardes@unidavi.edu.br
Patricia Geittenes Tondelo
ptondelo@unidavi.edu.br
A cidade de Rio do Sul, assim como diversas cidades do Vale do Itajaí, foi colonizada ao longo
dos trechos dos rios e diversos fatores ligados a vida de sua comunidade foram implicados. A
cidade intensificou ainda mais as condições climatológicas devido às alterações no ecossistema
local provocado pelo crescimento e adensamento urbano e populacional. Com isso, a frequência
de desastres naturais aumentou e assim, as cheias do Rio Itajaí-Açu que acontecem em média
a cada dois anos, afetam drasticamente a cidade. A maior parte dos serviços e moradias estão
localizados em bairros que são considerados áreas baixas, sendo assim, quando o nível do Rio
ultrapassa 6,5 metros acima do seu nível normal, a cidade encontra-se em estado de emergência
e estas áreas ficam intransitáveis. Diversas famílias precisam deixar suas residências para se
refugiar em áreas mais altas, e muitas vezes em abrigos que não fornecem as condições mínimas
de moradia, como privacidade, infraestrutura e conforto básico. O objetivo deste trabalho
apresentado na disciplina de Pesquisa Teórica para o Trabalho de Conclusão de Curso é buscar
através de pesquisas bibliográficas e análises de projetos correlatos, parâmetros e diretrizes para
o projeto de habitações temporárias emergenciais, com base no conceito da Arquitetura Efêmera.
A proposta é abrigar as famílias que se encontram em situação de desabrigo durante o período
das cheias. O método adotado foi aplicado em duas etapas: pesquisa bibliográfica e análises
de projetos correlatos. A primeira etapa envolveu compreender conceitos acerca de arquitetura
efêmera, habitações temporárias e emergenciais, desastres naturais na cidade de Rio do Sul e
o seu contexto histórico com relação às cheias. Para que houvesse uma maior compreensão
por parte de elementos projetuais específicos ao tema, a segunda etapa envolveu análises
arquitetônicas e urbanísticas em projetos executados, de concurso e propostas projetadas para
trabalhos de conclusão de curso nacionais e internacionais. Nestas análises, foram avaliados os
seguintes elementos: implantação, função, forma, programa de necessidades, acessibilidade,
habitabilidade e tecnologia. Os resultados obtidos através da pesquisa bibliográfica contribuíram
para o entendimento dos conceitos que serão usados, bem como para conhecer melhor o
período e a situação em que a cidade de Rio do Sul se encontra durante as cheias. Os resultados
obtidos nestas análises possibilitaram evidenciar elementos em comum, tais como: materiais
que possibilitam a desmontagem, utilização de materiais locais, habitações com privacidade
para seus moradores, espaços sociais comunitários, entre outros. Como conclusão, percebe-se a
necessidade de projetar uma habitação que atenda as necessidades mínimas de uma moradia de
qualidade, fácil montagem e que possibilite a interação entre as famílias e o local de implantação,
assim como, que garanta um melhor estar e acolhimento para as famílias que se encontram
desamparadas durante este período.
Palavras-chave: Arquitetura Efêmera. Habitação Temporária Emergencial. Desastres Naturais.
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ARQUITETURA SUSTENTÁVEL: ESTUDO DE CASO NO COLÉGIO ESTADUAL
ERICH WALTER HEINE
Marina Bernardes
marina.bernardes@unidavi.edu.br
Maria Luiza Kreusch
marialuizakreusch@unidavi.edu.br
Eduarda Lais de Souza
eduarda.souza@unidavi.edu.br
A definição de arquitetura sustentável é uma correta aplicação de elementos arquitetônicos e
tecnologias construtivas para minimizar os impactos ambientais e consequentemente diminuir
os desperdícios das edificações. A sensível degradação do meio natural instiga profissionais
da construção e tomadores de decisão a empreender rapidamente medidas que se impõem
para assegurar a qualidade de vida das gerações futuras. Além disso, priorizar a utilização
de materiais certificados e reciclados, emissão de gases poluentes, tratamento e destino dos
resíduos gerados, pode contribuir com a eficiência energética e consequentemente, para a
economia de energia e utilização racional da água. Grande parte de um projeto sustentável
envolve a redução do aquecimento global por meio da economia energética e o uso de certas
técnicas, como a análise do ciclo de vida. No entanto, projetar de forma sustentável também
envolve a criação de espaços saudáveis, viáveis economicamente e sensíveis às necessidades
sociais, ou seja, significa respeitar os sistemas naturais e aprender por meio dos processos
ecológicos. Diante disso, o objetivo deste trabalho é demonstrar como o projeto arquitetônico
pautado em diretrizes sustentáveis pode ser viável, assim como, evidenciar maneiras de inserir
a consciência ecológica em escolas, ensinando desde a infância a necessidade de cuidar do meio
ambiente. Com base nisso, aliado a disciplina de Introdução à Sustentabilidade na Arquitetura,
foi realizado um estudo de caso do Colégio Estadual Erich Walter Heine situado no Bairro
Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O critério de escolha para selecionar este edifício foi baseado na
aplicação dos conceitos relativos à arquitetura sustentável, desta forma, o edifício demonstra
como é possível aplicar diversas medidas na prática, as quais podem ser citadas: energia
solar; coleta seletiva; captação de água das chuvas; lâmpadas de Led; pavimento permeável
no estacionamento; ecotelhado, que possibilitaram ganhar o certificado LEED SCHOOLS
DO GREEN BUILDING COUNCIL. A implantação da edificação é organizada com base em
quatro módulos com formato de cata-vento, contendo um pátio interno e claraboia. Além disso,
a escola foi idealizada com base nos 17 objetivos desenvolvidos pela ONU em relação ao
desenvolvimento sustentável. A partir desta análise, foi possível perceber que a arquitetura
sustentável pode ser desenvolvida em partes, e que mesmo com uma verba reduzida, é possível
agir conscientemente através de sistemas e ações simples e manuais.
Palavras-chave: Arquitetura Sustentável. Meio-Ambiente. Escola.
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BEM VIVER - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PARA IDOSOS
Marina Bernardes
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Vania Molinari
vaniamolinari@unidavi.edu.br
Este trabalho apresenta uma proposta de Projeto Habitacional de Interesse Social, direcionado
ao público idoso, o qual foi desenvolvido para a disciplina de Arquitetura Moderna e
Contemporânea Latino-Americana do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Visando atender a
este grupo de forma prática e característica, foram elaboradas residências com duas tipologias,
sendo uma com partido arquitetônico mais tradicional e outra com partido mais contemporâneo.
A intenção de unir essas duas tipologias foi proporcionar a opção de escolha, visto que apesar
de se enquadrarem em um mesmo grupo, cada ser humano tem individualmente suas próprias
características, podendo então optar entre uma ou outra, e também personalizarem de acordo
com seus gostos a fachada.Outro ponto a ser destacado é a possibilidade de um cuidar ou
auxiliar o outro, visto que as habitações ficam lado a lado, facilitando o atendimento em caso de
emergência. Para o elaboração da proposta, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, e estudos
de caso acerca de projetos com esta mesma tipologia. A proposta desenvolvida destaca-se por sua
praticidade, com ambientes integrados, em que foram priorizados aspectos como a iluminação
e a ventilação natural, além de uma área central de convívio composta por vegetação, horta
comunitária e pista de caminhada, promovendo assim o bem-estar, tranquilidade e saúde dos
idosos. Os materiais empregados foram de baixo custo e sustentáveis, com isso pode-se garantir
uma obra econômica e ambientalmente equilibrada, característica essencial para construções
de interesse social. Cada detalhe do projeto foi pensado especialmente para atender de forma
eficaz as necessidades e desejos dos idosos e assim, assegurar o acesso à moradia digna, bem
como, aproximá-los uns dos outros.
Palavras-chave: Idosos. Habitação de Interesse Social. Projeto com Foco no Usuário.
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CENTRO CULTURAL BELA VISTA
Priscila Weber
priscilaweber@hotmail.com
Bianca Lehmkuhl
arquitetabianca@undavi.edu.br
Os Centros Culturais são considerados disseminadores de cultura, lazer e conhecimento,
possuem como objetivo a troca de experiências e integração social, interferindo na relação das
pessoas com o bairro, sentimentos e sensações vivenciadas pelos moradores. O sentimento de
pertencimento é a sensação de se sentir pertencente à determinado lugar ou sentir que um lugar
nos pertence. Na arquitetura este sentimento está diretamente ligado na relação do indivíduo
com o ambiente construído. Neste sentido foi proposto no bairro Bela Vista, localizado na
cidade de Ituporanga - SC um projeto arquitetônico e urbanístico de um equipamento social e
cultural. A região possui produção agrícola de cebola como principal fonte de renda e é a maior
referência do assunto no estado. Por ser um bairro rural, possui muitos valores naturais e seu
grande potencial está na beleza da natureza e dos visuais que a topografia elevada proporciona.
Fatores estes, que fazem deste local o escolhido para o projeto. O norteador do projeto foi a
apropriação da paisagem e reconexão dos moradores com o bairro. Foram feitos levantamentos
e pesquisa in loco, identificando-se a vocação de um equipamento sócio-cultural. O projeto
tem como objetivo elaborar um novo espaço para o uso da comunidade, onde atenda suas
necessidades atuais e proporcione novas atividades de lazer, incluindo a implantação de uma
praça. O projeto pretende explorar os visuais, com o intuito de incentivar as pessoas a olharem
com “outros olhos” para cada entardecer, motivando-as à preservar a natureza e aflorando em
cada um o sentimento de pertencer.
Palavras-chave: Cultura. Paisagem. Projeto Arquitetônico.
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CENTRO CULTURAL CASARÃO ZWICKER, RESGATE HISTÓRICO DA
EDIFICAÇÃO COM REINTEGRAÇÃO DE USO NA PAISAGEM
Caroline Caresia da Silva
caroline.caresia@outlook.com.br
Guilherme Feijó Vieira
guilhermefeijo@unidavi.edu.br
A proposta de um centro cultural no município de Agrolândia se desenvolveu a partir da
necessidade de compreensão acerca da composição educativa da sociedade, com o intuito de
reconstruir os padrões educacionais existentes, que reduzem cada dia mais dos meios de ensino
as alternativas culturais e artísticas, afastando das sociedades conhecimentos de grande valia
ao desenvolvimento social e evolução humana. O Centro cultural prevê o resgate histórico da
edificação e reintegrando o uso na paisagem no Bairro Centro, conectando a novos espaços
públicos de lazer e edificação destinada a educações culturais, suporte para eventos. Este trabalho
foi desenvolvido na disciplina de Trabalho do Conclusão de Curso no curso de arquitetura da
Unidavi, e teve como problemáticas trabalhadas: Trazer um equipamento cultural, que atenda
questões municipais e culturais com a reintegração da paisagem; espaço urbano de grande
potencial histórico/turístico a ser revitalizado; necessidade de conscientização municipal acerca
da maior atividade econômica do município. Os objetivos foram fazer uma interferência no
equipamento histórico abrir e ampliar a visão e ter um grande contato com o equipamento novo
e ser convidada a fazer essa interação; incentivo à práticas educativas mais humanas e sensíveis
para a sociedade; revitalização do entorno urbano da edificação, de grande importância para o
município; proporcionar à população de Agrolândia novas alternativas educacionais culturais
que possam ser de valia evolutiva. A metodologia utilizada foi em caráter descritivo, com
pesquisas bibliográficas. O resultado obtido foi o projeto da edificação Centro Cultural Casarão
Zwicker, resgate histórico da edificação com reintegração de uso na paisagem, conseguindo
por meio do equipamento proposto resolver as problemáticas levantadas e atingir os objetivos
traçados.
Palavras-chave: Projeto Arquitetônico. Centro Cultural. Patrimônio Histórico.
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CENTRO DA MELHOR IDADE – ARQUITETURA COMO INSTRUMENTO PARA A
QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS
Édina Mees Rosa
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A expectativa de vida vem crescendo cada vez mais ao longo dos anos no Brasil. Os avanços da
medicina e o comportamento das pessoas em relação à saúde resultam na crescente porcentagem
significativa da população idosa. Muitos idosos não conseguem se adaptar repentinamente à
nova fase da vida, onde apresentam diminuição nas relações familiares e principalmente sociais,
ocasionando isolamento e desestímulos pela falta de equipamentos urbanos, organizações
sociais e áreas de lazer, referentes ao fortalecimento de vínculos coletivos. Este trabalho,
busca identificar parâmetros conceituais para a elaboração de projetos pensados diretamente
na inclusão de idosos, abordando aspectos de qualidade de vida, na busca de integração de um
centro para residir idosos desamparados e disponibilizar a todos os outros idosos da região de
Ituporanga - SC, instrumentos de lazer, socialização e estímulos para qualidade de vida. Através
de estudos de caso com análises formais, funcionais e bioclimáticas, somados a um diagnóstico
da implantação do lote, infraestrutura do entorno e uma análise apurada do lote nas questões
legais, visuais e bioclimáticas teve-se um embasamento solido para desenvolver uma carta de
intenções projetuais, e posterior projeto com auxílio de softwares como Auto Cad e Sketchup.
Com as análises teóricas sobre os idosos, seus direitos e as atuais realidades vividas pelos
mesmos, conclui-se que as necessidades de mudanças não apenas no meio urbano, mas também
nas relações e atitudes sociais, órgãos públicos e autoridades, na busca de qualidade para a
existência e o desenvolvimento da satisfação pessoal, com propósitos e experiências vividas
através de instrumentos disponíveis e adequadas para essa realização. Como resultado projetual
tem-se um amplo programa, com área destinada a um centro de Habitação para os idosos. Uma
feira artesanal e um Centro de Cultural frisando a socialização entre residentes e não residentes.
Palavras-chave: Projeto Arquitetônico. Vínculos Sociais na Terceira Idade. Qualidade de Vida.
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Este trabalho apresenta um estudo de anteprojeto referente a um Centro de Convivência para
Idosos (CCI) no município de Rio do Sul, levando em consideração o aumento da expectativa
de vida e da quantidade de pessoas idosas no Brasil, observa-se a necessidade de abordar o tema
moradias para idosos de uma nova forma, visto que não há locais para atender a este público
de forma correta no município e na região. Este estudo buscou compreender as necessidades
do público idoso, bem como de seus familiares. Além disso objetivou-se compreender as
formas possíveis de socialização e bem-estar para os idosos, este fomentado através do projeto
arquitetônico. Utilizou-se de pesquisas de campo bem como pesquisas bibliográficas para a
coleta das informações a fim de elaborar este trabalho. O estudo de anteprojeto do Centro de
Convivência para Idosos no âmbito privativo tem como finalidade atender de forma humanitária
e apropriada o público idoso, concedendo melhor qualidade de vida e incluindo os idosos na
sociedade, oferecendo às famílias a oportunidade de valorizar e cuidar de seus entes queridos,
além de dispor aos idosos autônomos um local de socialização e de grande entretenimento no
período diurno. Analisou-se através do estudo possíveis soluções sustentáveis para o projeto,
tais como aproveitamento da ventilação e iluminação natural, além do uso da energia solar,
concebendo um projeto humanitário e efetivo. Como resultado, apresenta-se um projeto que
atende os objetivos propostos, tanto nas características arquitetônicas como também âmbito
social e de bem estar, atendendo de forma competente os usuários, além de determinar as
melhorias necessárias para as vias de acesso, bem como a implementação de um equipamento
público para a região.
Palavras-chave: Centro para Idosos. Arquitetura Gerontológica. Arquitetura Sustentável.
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CENTRO DE PRÁTICAS CULTURAIS E INCENTIVO À AGRICULTURA
ORGÂNICA
Thiani Wiese
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A proposta de um centro de práticas culturais no município de Ituporanga se desenvolveu a
partir da necessidade de compreensão acerca da composição educativa da sociedade, com
o intuito de reconstruir os padrões educacionais existentes, que reduzem cada dia mais dos
meios de ensino as alternativas culturais e artísticas, afastando das sociedades conhecimentos
de grande valia ao desenvolvimento social e evolução humana. O Centro de práticas culturais
prevê a revalorização de área consolidada em âmbito cultural e turístico no Bairro Gruta,
integrando-a a novos espaços públicos de lazer e edificação destinada a educações culturais,
suporte para eventos e incentivo a agricultura orgânica, impulsionando a valorização regional e
o relacionamento entre a população do município, estimulando o sentimento de pertencimento
com a cidade e novas perspectivas através das práticas culturais e percepção da importância
da produção orgânica em um município que possui sua economia voltada a prática tradicional.
Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de Trabalho do Conclusão de Curso no curso de
arquitetura da Unidavi e teve como problemáticas trabalhadas: precariedade de locais que
incentivem as práticas culturais no município de Ituporanga/SC; necessidade de práticas
educacionais distintas as tradicionais na sociedade; espaço urbano de grande potencial histórico/
turístico a ser revitalizado; necessidade de conscientização municipal acerca da maior atividade
econômica do município, e também, maior atividade poluente do planeta, a agricultura. Os
objetivos foram: proposta de centro de práticas culturais e incentivo a agricultura orgânica
no município de Ituporanga/SC; incentivo à práticas educativas mais humanas e sensíveis
para a sociedade; revitalização do entorno urbano da edificação, de grande importância para o
município; proporcionar à população de Ituporanga novas alternativas educacionais culturais
que possam ser de valia evolutiva; criar vínculo de pertencimento entre a população e o espaço
proposto; tornar acessíveis ações culturais de interesse da população; incluir na proposta, o
Museu e a Casa da Cultura; integrar dois terrenos urbanos e revitalizá-los de modo a servirem
de suporte em infraestrutura urbana para o complexo; valorizar a Gruta Nossa Senhora de
Lourdes através da apreciação do entorno. A metodologia utilizada foi em caráter descritivo,
com pesquisas bibliográficas, aplicação de questionário em duas escolas, participação em
seminário de agroecologia e orientações do agrônomo Hernandes Werner, bem como, busca
sobre a existência de políticas culturais e interesse populacional acerca de espaços do gênero.
A investigação documental é de forma qualitativa e quantitativa em relação aos resultados
do questionário. O resultado obtido foi o projeto da edificação Centro de Práticas Culturais e
Incentivo a Agricultura Orgânica, conseguindo por meio do equipamento proposto resolver as
problemáticas levantadas e atingir os objetivos traçados.
Palavras-chave: Projeto Arquitetônico. Centro Cultural. Arquitetura Orgânica.
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O trabalho apresentado teve como tema, um estudo teórico para o planejamento de um
Hospital Oncológico localizado em Rio do Sul, para atender a toda a região do Alto Vale do
Itajaí, especializado tanto na prevenção como no diagnóstico e tratamento de todos os tipos
de câncer, atendendo a todas as pessoas, independentemente de sua idade, gênero ou posição
social. A escolha do tema se deu devido ao aumento considerável de pessoas com a doença na
região, e a carência de um hospital especializado na região, dessa forma, fazendo os pacientes
se locomoverem até outras cidades para receberem o tratamento adequado. Porém, durante
a pesquisa desse trabalho, foi inaugurado no Hospital Regional a ala de oncologia, o que já
auxiliará no tratamento dos pacientes do Alto Vale, porém não há vagas suficientes para a
grande demanda. Para o desenvolvimento desse trabalho, foi necessário um extenso estudo
histórico sobre o surgimento dos hospitais e também sobre a oncologia em si, o que é, como
é desenvolvida e também sobre os principais exames e tratamentos existentes também foi
aprofundado o estudo sobre a humanização hospitalar, visto que é uma área muito importante
que será utilizado na parte do projeto, buscando proporcionar mais conforto e bem-estar a todos
os pacientes e familiares. A principal dificuldade encontrada na elaboração do trabalho, foi
entender todos os requerimentos obrigatórios que um hospital oncológico deve atender, bem
como todas as dimensões que as salas de exames e tratamentos devem ter e também realizar
as pesquisas dos estudos de caso, visto que no Brasil ainda não possuímos muitos hospitais
especializados nesse ramo da medicina. Após superar todas as dificuldades encontradas o
trabalho teve o seu objetivo alcançado pois, foi possível estudar fisicamente todo o local de
implantação do projeto , e principalmente o terreno que será utilizado para esse fim, e também
perceber todas as condicionantes e potencialidade que devem ser melhoradas no entorno, como
as vias e mobiliário urbano, e com todas as pesquisas realizadas, foi possível criar um programa
de necessidade e um pré-dimensionamento que atendesse de forma clara e objetiva todos os
requerimentos que hospitais desse ramo necessitam ter . Durante a execução do anteprojeto,
percebeu-se a infinidade de normas e aspectos que devem ser seguidos para atender a todas as
exigências. Ao finalizar o estudo, obteve-se um resultado significa mente positivo, visto que os
objetivos a serem cumpridos foram atingidos de forma a beneficiar não só aos pacientes, mas
também aos familiares e a comunidade que pode fazer uso desse espaço.
Palavras-chave: Arquitetura Hospitalar. Hospital Oncológico. Arquitetura Sustentável.
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CENTRO PSICOSSOCIAL EM LONTRAS- SC: SISTEMA INTEGRADO DE
REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL
Michele Carina Loffi
bianca@arquitetabiancaebarbara.com.br
Bianca Lehmkuhl
arquitetabianca@undavi.edu.br
A cidade de Lontras -SC apresenta uma grave problemática que se refere ao alto índice de
suicídios dos últimos anos, ocasionado especialmente por fatores relacionados aos transtornos
mentais e psicológicos. Considerando a Arquitetura e o Urbanismo como ciências aplicadas
que interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas, saúde e bem-estar, o que por ela
poderia ser feito para auxiliar nesta problematização? O objetivo é a concepção de um projeto
arquitetônico e de intervenção urbana que se configure em uma estratégia para a promoção
de saúde mental em um complexo que ofereça cuidado, apoio e assistência social a toda a
população do município de Lontras e Alto Vale do Itajaí, bem como a integração da comunidade
em atividades que tragam a melhoria da qualidade de vida e geração de bem-estar a todos os
usuários, sejam eles com comprometimento/sofrimento psíquico ou não. O projeto iniciou com
a análise de dados, registros bibliográficos e legislações da área de estudo, abordando todos os
aspectos multidisciplinares envolvidos, formando um programa de necessidades complexo e
conciso para com a temática escolhida. A forma arquitetônica buscou os conceitos relacionados
a acolhimento, hospitalidade e sentimento de pertencimento com suas formas curvas e abertas
para a comunidade e a cidade, procurando sempre trazer a sutileza na implantação, sem impôla, prezando pela escala humana em todos os momentos. Preocupações com o design universal
foram consideradas no decorrer de todo o projeto, bem como a sustentabilidade. As intervenções
urbanísticas deram continuidade ao desenho da cidade, trazendo aspectos importantes no que
se refere a pontos nodais, ainda buscando trazer a integração dos novos usos aos já existentes
no entorno, somando para a qualidade estética e ambiental urbana. O projeto buscou ser uma
referência em relação à integração dos espaços públicos qualitativos para a promoção de
interação humana e geração de vínculos, o que, por consequência, auxilia na formação de uma
rede de apoio social que envolve toda a comunidade e não apenas os profissionais de saúde
mental. O CAPS foi integrado à comunidade dando-lhe visibilidade e posição privilegiada no
complexo, de modo a permitir as melhores condições de trabalho possíveis, incluindo nesta a
supervisão dos serviços e da comunidade enquanto precursores do atendimento e intervenção
básica de saúde mental por meio de sua disposição espacial. O projeto desenvolvido atendeu
aos seus objetivos no que se refere a concepção de uma estratégia para a promoção de saúde
mental, visto que contemplou as diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde nos seus usos,
atuando no desenvolvimento humano de toda a comunidade por meio de atividades cotidianas
terapêuticas, culturais, profissionalizantes e comunitárias.
Palavras-chave: Doenças Mentais. Suporte Social. Humanização.
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CICLOVIA REGIONAL - ALTO VALE DO ITAJAÍ – SALETE, TAIÓ,
POUSO REDONDO, TROMBUDO CENTRAL, AGROLÂNDIA, ATALANTA,
PETROLÂNDIA, ITUPORANGA E RIO DO SUL
Angelina Wittmann
angelina.wittmann@unidavi.edu.br
Edna Frainer
edna.frainer@unidavi.edu.br
Taís Fontanive
tais.fontanive@unidavi.edu.br
A bicicleta foi inventada na primeira metade do século XIX, em um momento de crise
econômica na Europa, criado na época, como opção de transporte alternativo e econômico.
O uso do equipamento como meio de transporte eficiente, saudável e sustentável somente se
consolidou, a partir da evolução tecnológica e do surgimento de outros modais de transportes
como o rodoviário e o ferroviário. Por volta de 1885, a bicicleta apresentava a sua configuração
atual e conquistou espaço e adeptos na Europa e depois, no Vale do Itajaí. Os modais existentes
complementavam-se em algumas regiões, através da intermodalidade envolvendo os transportes
fluvial, ferroviário e até o rodoviário. No momento presente, a prática e o uso do modal cicloviário
está contemplado no Código de Trânsito Brasileiro - CTB mas não de maneira plena e eficiente.
Os espaços - dentro dos municípios do Brasil deveriam prever em seus projetos - a inter relação
entre as rodovias e ciclovias, com prioridades às ciclovias e seus equipamentos - como ocorre
na Europa e também, em outros lugares do planeta. Através de uma análise regional - Alto Vale
do Itajaí, este estudo buscou promover a integração entre as cidades de Salete, Taió, Pouso
Redondo, Trombudo Central, Agrolândia, Atalanta, Petrolândia, Ituporanga e Rio do Sul. O
mesmo foi desenvolvido na disciplina de Ateliê de Projeto Regional do 8° semestre 2/2018. A
proposta apresentou a efetivação de uma ciclovia regional integrando os municípios da rede
de cidades citadas, delineada aos moldes atuais existentes na Europa - meio de transportes
alternativo e integrado aos demais modais, ou ao menos, um deles. O objetivo é de promover a
integração entre as centralidades urbanas dos municípios citados, através da ciclovia regional
e simultaneamente disponibilizar acessibilidade e valorizar os pontos relevantes na paisagem
urbana e também, rural. Com isto, além da função prática de viabilizar uma opção de transporte
sustentável permite-se uma atitude sustentável através da adoção de ações que mantenham o
equilíbrio entre o que precisamos consumir e a conservação dos recursos, para as próximas
gerações. Este trabalho será apresentado através de imagens - a partir da proposta apresentada
na forma de anteprojeto - Ciclovia Regional do Alto Vale do Itajaí, desenvolvida em 2018.
Pedalar é pop. Pedalar é sustentável. Pedalar é saudável. Pedalar é ver as paisagens construídas
e natural de outro foco.
Palavras-chave: Modal Cicloviário. Meios de Transportes. Planejamento Regional.
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CIDADE PARA TODOS HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PROMOTORA DA
VITALIDADE URBANA
Pâmela Romig da Costa Paes
pamela.paes@unidavi.edu.br
Marina Bernardes
marina.bernardes@unidavi.edu.br
Patrícia Geittenes Tondelo
ptondelo@unidavi.edu.br
É comum que famílias de baixa renda ocupem áreas segregadas e sem oportunidades igualitárias,
distantes de equipamentos adequados básicos, como de saúde, educação e lazer. A falta de
um projeto de Arquitetura e Urbanismo adequado, voltado à habitação de interesse social não
contribui para diversidade urbana, visto que, normalmente estes conjuntos habitacionais são
implantados em áreas fora da malha urbana, distantes dos centros urbanos. Por consequência,
longas distâncias são criadas, as quais influenciam em diversos aspectos, um exemplo disso é que
não geram movimento de pedestres nas ruas, e assim, não transmitem a sensação de segurança
e vivacidade no espaço. O objetivo deste trabalho foi desenvolver pesquisa para embasamento
científico e projetual do Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo, voltado
para Habitação de Interesse Social, como promotora da vitalidade urbana. Sendo assim, o
método adotado foi pesquisa bibliográfica e análise de projetos arquitetônicos correlatos. A
pesquisa bibliográfica foi desenvolvida para compreender o histórico e o déficit habitacional, as
políticas públicas vigentes, o cenário da produção habitacional e a vitalidade urbana. A análise
de projetos correlatos contribuiu para o embasamento arquitetônico, onde foram analisados os
seguintes aspectos: implantação da edificação, sua função, setorização e fluxos dos espaços, bem
como o dimensionamento dos ambientes, forma das fachadas e planta baixa, habitabilidade, em
relação às estratégias bioclimáticas locais, e tecnologias empregadas. Como resultados obtidos
tem-se a relação entre vitalidade urbana e habitação de interesse social. A vitalidade urbana é
um fenômeno urbano relacionado a vida nos espaços públicos, que ocorre a partir da interação
entre diferentes padrões sociais, espaciais e econômicos, está pautada na densidade de usos,
com edificações de uso misto, habitação e área comercial, que garantem movimento durante
todos os períodos do dia. Outro aspecto, é a acessibilidade, garantida a partir da proximidade de
usos complementares que facilitam a locomoção do pedestre e equipamentos adequados para
o transporte alternativo, com ponto de ônibus, faixa de pedestres e ciclovias, que diminuem o
uso do automóvel. A permeabilidade visual e física, conecta as atividades do edifício com a rua,
a partir de aberturas, continuidade das fachadas e permeabilidade física no térreo, estimula os
olhos nas ruas e a sensação de segurança. Em relação a habitação, define-se como adequada
quando promove acessibilidade física e garante a posse, estabilidade estrutural, durabilidade,
iluminação, conforto bioclimático, infraestrutura e localização adequada, tudo disponível a
um custo acessível. Assim, a vitalidade que instiga a igualdade dentro da cidade, se torna a
base para a implantação da habitação de interesse social. Relacionado a pesquisa, pretendese desenvolver um projeto de habitação social para a cidade de Agrolândia/SC, realocando
famílias de baixa renda para áreas com infraestrutura, para promover igualdade e vitalidade
dentro da cidade.
Palavras-chave: Habitação de Interesse Social. Vitalidade Urbana. Arquitetura e Urbanismo.
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COMPLEXO CULTURAL: ESPAÇO PÚBLICO COMO PROMOTOR DA
INTEGRAÇÃO SOCIAL E CULTURAL PARA À CIDADE DE PETROLÂNDIA
Carolina Henn
carolina.henn@unidavi.edu.br
Marina Bernardes
marina.bernardes@unidavi.edu.br
Patricia Geittenes Tondelo
ptondelo@unidavi.edu.br
Os espaços destinados à cultura e ao lazer tem grande importância para a sociedade, pois
tem a função de melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da socialização. Neste
contexto, este trabalho tem como objetivo propor um projeto de um Complexo Cultural, na
cidade de Petrolândia - SC. Para tanto, o projeto busca resgatar as culturas predominantes
no município, italiana e alemã, por meio de equipamentos voltados para a dança, música,
gastronomia e artesanato. A estratégia metodológica baseou-se em levantamento histórico
acerca das culturas predominantes, análises de projetos correlatos e visitas in loco no terreno
alvo do projeto. Os resultados relativos ao referencial teórico pesquisado mostraram que cultura
é um importante aspecto da vida em cidade, aumentando a qualidade de vida e fomentando
o interesse turístico na cidade. A partir de visitas in loco foi possível resultar que a cidade
de Petrolândia possui uma escassez em locais destinados à cultura e lazer, sendo assim, está
contribuindo negativamente na qualidade de vida de seus moradores e também no incentivo ao
turismo local. Sendo assim, a proposta de um Centro Cultural supriria esta escassez promovendo
uma interação entre os moradores e os visitantes da cidade. Contribuindo de maneira projetual,
os projetos correlatos diversificaram os entendimentos sobre os equipamentos utilizados em
centros culturais, seus fluxos, áreas, implantação, setorização, acessibilidade, programas de
necessidades e habitabilidade. Já as visitas in loco possibilitaram um diagnóstico da área alvo
de intervenção. Como principais resultados, observou-se que o terreno destinado ao projeto está
localizado em uma área nobre da cidade, onde atualmente está inserido o Parque Municipal
Aloízio Haverroth. Observou-se também que o parque dispõe de edificações no local que não
condizem com o espaço, pois foram implantadas sem estudo prévio, e, portanto, não respeitaram
a legislação do município, assim como encontram-se em condições precárias para possíveis fins
de reutilização. Por fim, a proposta de um Centro Cultural objetiva promover a interação social
entre os moradores de Petrolândia, revitalizar o atual Parque Municipal de Petrolândia, e com
isso incentivar e fomentar o turismo local presente na região.
Palavras-chave: Centro Cultural. Qualidade de Vida. Lazer.
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COMPLEXO DE ATENDIMENTO A ANIMAIS CARENTES E CLÍNICA
VETERINÁRIA
Rodrigo Neves
rneves@unidavi.edu.br
Bianca Avi
biancaavi-@hotmail.com
O homem e o animal possuem uma relação cada vez mais expressiva, com uma aceitação e
integração mais marcante com o passar dos anos. Mas nem sempre é saudável o convívio e, às
vezes, por falta de conhecimento, este laço se desfaz, resultando em um bicho desamparado.
Atualmente, há um grande problema urbano e ambiental com a superlotação de animais
abandonados, nos grandes centros, e consequentemente, acabam gerando diversas perturbações.
É relevante destacar os sofrimentos diários desses animais e a importância de promover a ideia
de conscientização de que eles merecem ter bem-estar pleno. Consta da legislação brasileira
que os animais possuem direitos, mas o mesmo órgão que explanou tal lei, não toma atitudes
concretas que promovam os direitos deles. Mesmo amparados pela Constituição, esses seres
ainda sofrem muito e dependem de ajuda da comunidade, acarretando um problema ambiental
cada vez mais acentuado. Com o intuito de amainar as diversas questões em torno do assunto,
este trabalho tem como objetivo expor a necessidade de haver e idealizar um Complexo de
Acolhimento a Animais Carentes e Clínica Veterinária em parâmetro regional e sua elaboração
arquitetônica, na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina. Por meio de análises da cidade, local
de implantação e averiguação das legislações arquitetônicas vigentes, busca-se idealizar uma
concepção de obra, desde o início, sensata e coesiva. Fundamentado este trabalho, diversas
deficiências foram constatadas em torno do tema, tal como a falta de organização e ações
governamentais com intuito de conscientizar a população, insuficiência de políticas públicas
para reverter a situação, pouca informação à comunidade sobre os cuidados referentes a animais
e posse responsável. Após todos esses estudos em volta do tema, chegou-se a conclusões e
embasamentos claros para o desenvolvimento do projeto, pois os resultados gerados originaram
dados indispensáveis à arquitetura, fornecendo detalhes dos ambientes essenciais e os fluxos
adequados aos usos.
Palavras-chave: Abrigo Animal. Saúde Pública. Conscientização.

98

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

COMPLEXO DE CONVIVÊNCIA E CUIDADOS AO IDOSO HARRY E ROSA:
ARQUITETURA CONTRIBUINDO PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E
FELIZ
Daniele Hornschu
bianca@arquitetabiancaebarbara.com.br
Bianca Lehmkuhl
arquitetabianca@undavi.edu.br
A predominância da população idosa que ainda se mantém ativa, entre 60 a 70 anos, é notável e
precisa ser vista como um grupo que depende de cuidados, mas que necessita estar integrado à
sociedade, exercendo atividades independentes, mas com apoio próximo para envelhecer com
saúde. Existe uma combinação de fatores que podem resultar na procura por uma instituição de
apoio para o idoso, que ocorre principalmente nos países em desenvolvimento. Como a procura
por espaços que ofereçam integração, atividades físicas diversas e cuidados com a saúde do
idoso são cada vez mais comuns, estes espaços precisam promover um diferencial que busque
despertar ao seu novo usuário a sensação de lar e cuidado. Neste contexto, a arquitetura é
uma grande aliada para auxiliar na concepção de espaços mais saudáveis que desmistifiquem
o tema e a quebrar os preconceitos que os lares e instituições de idosos carregam para que
sirvam de exemplo ao oferecer aos seus usuários um envelhecimento ativo e saudável, físico
e psicologicamente, desenvolvendo um Complexo de Convivência e Cuidados ao Idoso, na
cidade de Pouso Redondo - SC. A metodologia é aplicada à pesquisa e a leitura de artigos e
livros que abordem a ligação entre as contribuições arquitetônicas para a saúde, baseando-se
também em obras existentes projetadas por arquitetos importantes na área, que desenvolveram
espaços-conceitos em lares de idosos. Os resultados apresentados descrevem os benefícios de
um adequado partido arquitetônico, e como podem oferecer ótimas soluções arquitetônicas a
estes espaços diretamente ligados ao bem-estar, a felicidade e as sensações. Resultam assim à
aplicação dos fatores principais para se alcançar níveis de excelência no contexto deste tema,
que são as análises quanto a ergonomia, conforto ambiental térmico e acústico, integração com
espaços verdes, arquitetura sensorial e o mobiliário, estas diretrizes como aliadas importantes
para a adaptação dos idosos à institucionalização.
Palavras-chave: Envelhecimento. Arquitetura. Saúde.
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CONCEITO DE DEFORMAÇÃO
Morgana Schlistinchg
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Deformação é um conteúdo estudado na matéria de resistência dos materiais, onde analisamos
a mudança na forma e tamanho de um corpo quando uma força ‘’X’’ é aplicado no mesmo, essa
força pode ser tanto de tração como de compressão. Ela pode causar dois tipos de deformação,
que chamamos de força normal e força de cisalhamento. A normal seria quando o corpo sofre
uma modificação em seu volume e a de cisalhamento é quando o corpo sofre uma modificação
em seu formato. É válido lembrar que essas deformações possuem alguns limites como o elástico
onde o corpo após uma aplicação de força volta ao seu estado original, e quando ultrapassa este
ponto ela vira uma deformação plástica onde seu corpo não volta a sua forma inicial. Para a
melhor compreensão destes limites elaboramos um exercício na prática onde acompanhamos
os níveis de deformação de uma mola, na primeira parte a mola recebeu uma força de tração
‘’X’’ em ambos lados e logo após isso, voltou ao seu estado original consequentemente uma
deformação elástica. Na sequência aplicamos uma força aproximadamente o dobro maior, isto
fez com que o material passasse de seu limite entrando na deformação plástica, onde acabou
se deformando ao ponto de não voltar mais a seu formato original, se a peça continuasse sendo
tracionada ela levaria à ruptura. Portanto, conseguimos concluir com sucesso nosso experimento
colocando de forma prática e de fácil entendimento os temas abordados, mostrando com clareza
o que realmente acontece com um objeto em deformação, um assunto de extrema importância
na resistência dos materiais.
Palavras-chave: Deformação. Elástica. Plástica.
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DA VIOLÊNCIA A INTEGRAÇÃO - ESTUDO DE CASO MEDELLÍN
Joice Warmling
joicewar@unidavi.edu.br
Medellín é a segunda maior cidade da Colômbia e a capital do departamento de Antioquia.
De acordo com o Departamento Administrativo Nacional de Estatística, a cidade tinha uma
população estimada em 2,5 milhões em 2017. Medellín já foi conhecida como a cidade mais
perigosa do mundo, como resultado de uma guerra urbana desencadeada pelos cartéis de drogas
no final dos anos 1980. Como a casa do Cartel de Medellín financiado por Pablo Escobar, a
cidade foi vítima do terror causado pela guerra entre a organização dirigida por Escobar e
organizações concorrentes. Mesmo após sua morte em 1991 a cidade ainda sofria com disputas
entre grupos locais. Mas esta realidade mudou rapidamente, onde já no início dos anos 2000 os
números de homicídios caíam de forma crescente. Em fevereiro de 2013, o Urban Land Institute
escolheu Medellín como a cidade mais inovadora do mundo devido aos recentes avanços na
política, educação e desenvolvimento social. No mesmo ano, Medellín foi anunciada como
o destino preferido de negócios corporativos na América do Sul e ganhou o Prêmio Verónica
Rudge de Urbanismo conferido pela Universidade de Harvard à Empresa de Desenvolvimento
Urbano, principalmente devido ao Projeto de Desenvolvimento Integral do Noroeste da cidade.
E por estes e outros prêmios a cidade tem atraído os olhares do mundo. Em fevereiro de 2019
um grupo de arquitetos associados a (ACIRS) Associação Comercial de Rio do Sul, realizou
uma viagem técnica a cidade com o objetivo de buscar soluções inovadoras e empreendedoras
para as cidades e conhecer a arquitetura local. Através de visitas técnicas acompanhada por
arquitetos locais, pode-se vivenciar a experiência das inovações no transporte público, e as
intervenções urbanas que mudaram a dinâmica da cidade. Com diversas modalidades de
transporte desde os tradicionais ônibus, mas com criações de linhas de metrô, ônibus elétrico e
o surpreendente metrocable, que conecta as áreas mais vulneráveis e de difícil acesso ao centro
da cidade. Além disto as áreas mais vulneráveis da cidade sofreram com várias intervenções
urbanísticas, que puderam transformar a vida da comunidade, como no caso da COMUNA 13.
Vivenciando de perto estas transformações e conhecendo a triste história do recente passado
deste país, fica muito claro, que com a inserção de educação, cultura, somados com arquitetura
e planejamento urbano pode-se trazer muitas transformações na sociedade e nas cidades.
Palavras-chave: Espaços Públicos. Transporte Público. Inclusão Social.
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DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES
RESIDENCIAL - LOFT
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Carla Cristina Weber
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Alexwel Chiroli
alexwel_15@unidavi.edu.br
Arquitetura de Interiores tem como função garantir que um espaço interno seja capaz de atender
as necessidades do usuário, implicando na definição de um espaço esteticamente harmônico,
levando em conta aspectos funcionais, psicológicos, técnicos, ergonômicos, de execução,
pensando na melhor utilização de materiais, de uso, sensações transmitidas, conforto e viabilidade
financeira. Atualmente, cada vez mais esta frequente, a utilização de espaços pequenos e
integradores nas residências, sendo os lofts, os novos modelos de habitação encontradas nos
centros urbanos, possuindo cômodos totalmente integrados, além disso, o uso de pé direito
duplo, permite a utilização de mezaninos para melhor aproveitamento do espaço. O objetivo
foi desenvolver um projeto de interiores de um loft, norteado pelo conceito e características
dos clientes, conhecendo e aplicando novas técnicas e materiais, compreendendo os fluxos
internos de cada ambiente, garantindo de forma eficaz o conforto para os futuros usuários.
Projetar um espaço que permitisse o melhor aproveitamento da área interna da edificação
designada, onde possa atender as necessidades dos clientes, de acordo com suas prioridades.
A metodologia utilizada baseou-se em estudos de referências, e através do processo criativo
para o desenvolvimento do projeto. O projeto passa a se adequar gradativamente através
de assessorias com os professores, ordenando as ideias, para que se possa estabelecer uma
organização espacial de acordo com a necessidades e desejos repassados pelos clientes. Os
resultados obtidos identificam a melhor compreensão na hora de desenvolver um projeto de
interiores, onde o entendimento das características do cliente e o conceito definido pelos autores
do projeto resultam um trabalho muito mais adequado e funcional.
Palavras-chave: Arquitetura de Interiores. Projeto. Loft.
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DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL
Ihuri Cunha
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Maristela Macedo Poleza
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Conforme a evolução da sociedade, o ser humano deixou de ser nômade e passou a habitar
em moradias fixas, criando ao seu entorno em meio a paisagem natural espaços que suprissem
suas necessidades básicas de sobrevivência, contudo, foram moldando os centros urbanos, com
espaços voltados à moradia, trabalho e lazer. Essa pesquisa resulta na parceria entre os cursos
de Arquitetura e Urbanismo e Direito, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do
Alto Vale do Itajaí – Unidavi. O objetivo desta pesquisa é compreender e entender as relações
de ambos (arquitetura, urbanismo e direito) no planejamento urbanístico e ambiental de uma
cidade, como as normativas e leis são aplicadas/estabelecidas na hora de delinear o território
espacial. O direito urbanístico e ambiental embora diferentes não são inseparáveis da profissão
da arquitetura. Eles trazem impacto direto no planejamento arquitetônico, uma vez que
estabelecem limites mínimos e máximos para as áreas de preservação ambiental e construção.
Geralmente, assuntos desta disciplina estão relacionadas com Plano Diretor municipal, que é
o manual de instruções para construção de uma cidade. Ele traz diversas disposições, como
a metragem mínima e pavimentos máximos de uma construção e divide a cidade em zonas,
onde cada uma encontra sua especificidade. O direito ambiental assegura a preservação dos
recursos naturais da degradação humana afins da especulação imobiliária. Trazer um projeto
arquitetônico em desacordo com os preceitos legais ao cliente é inclusive causa de atribuição de
responsabilidade civil, uma vez que entende-se que o profissional da arquitetura deve conhecer
as normas de construção, bem como as normas de proteção ambiental. Para esta pesquisa foram
realizadas consultas em meios bibliográficos, didáticos virtuais, plano diretor municipal da
cidade de Rio do Sul, relacionando ambos afins de entender e compreender as normativas e
como elas se aplicam em um projeto arquitetônico e ambiental.
Palavras-chave: Planejamento Urbano. Direito Urbano. Direito Ambiental.
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EDIFÍCIO 360º
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O Edifício 360° é um edifício multifamiliar que está localizado na cidade de São Paulo e tem seu
projeto desenvolvido pelo renomado arquiteto Isay Weinfeld. O trabalho a ser apresentado tem
como objetivo principal de estudo analisar uma edificação residencial multifamiliar, neste caso
o Edifício 360°, instalado na cidade de São Paulo, por meio de suas características plásticas,
funcionais e volumétricas. Sua construção foi determinante para o skyline da região, devido
a sua proporção em comparação com as demais edificações do entorno. Através da pesquisa
é possível compreender melhor a edificação e de que maneira ela foi concebida no espaço. O
arquiteto utilizou muito bem a topografia elevada do terreno, comparado ao entorno residencial,
que fica localizado em uma esquina, no bairro Alto da Lapa, em São Paulo. Este fato permitiu
que houvesse visibilidade privilegiada para o horizonte paulistano, causando grande impacto
visual na vizinhança. É um grande volume composto por pequenos volumes tridimensionais,
que dão movimento à edificação. Tem como conceito abrigar 62 “casas suspensas com quintal”:
quintal de fato, não terraço, projetados como verdadeiros espaços de estar, amplos, iluminados
e arejados. Um edifício composto por uma série de apartamentos de diferentes tipos e tamanhos
que variam entre 130, 170 ou 250m², combinados em diferentes arranjos distribuídos em 20
andares, que causam movimento na construção, com diferentes ritmos, adições e subtrações
de elementos e que permitem uma boa ventilação e iluminação em todos os ambientes,
valorizando ainda mais suas fachadas e volumetria. O embasamento do edifício, é composto por
pilotis, envoltos por um espelho da água, e uma passarela de entrada principal para pedestres,
totalmente demarcada pela coloração amarela chamativa, que levam as pessoas diretamente
para o hall de entrada. O hall de entrada é composto por pilotis e seu coroamento traz uma
singela adição, nada muito chamativo, pois o foco é o edifício como um todo. Conta com uma
vasta funcionalidade em seus diferentes apartamentos, usufruindo de estratégias tecnológicas
diferenciadas e bem planejadas, dentre elas a modulação da estrutura chama a atenção pela sua
aplicabilidade. Através desta pesquisa foi possível compreender a metodologia do processo do
projeto que o arquiteto utilizou ao desenvolver o Edifício 360°. Sendo sua forma e conceitos os
pontos chave para compreensão desta edificação.
Palavras-chave: Edifício 360°. Isay Weinfeld. São Paulo.
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EDIFÍCIO TRIBO SÃO JUDAS - CONCEPÇÃO DE MORAR
Thalia Cristina Weber
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O nome do Edifício se dá pelo localização dele, situado na capital paulista, perto do Metrô
São Judas, o terreno do edifício tinha problemas com o mercado imobiliário. O escritório
responsável propôs fugir dos problemas e apresentar soluções e novos materiais. O edifício foi
desenvolvido pelo escritório Onze Arquitetura, pelo arquitetos: Eduardo Telles, Max Tango e
Rogério Takeuti, projetado no ano de 2015, e concluído em 2017. O terreno possui oitocentos
metros quadrados, sendo localizado na área residencial de São Paulo, o entorno é composto
por pequenas vilas e casas. Se tornando uma condicionante, levando o edifício a apresentar
uma volumetria diferenciada, para seguir as normas legais e o plano diretor da cidade.
Para solucionar o zoneamento os arquitetos criaram dois dois volumes com características
semelhantes. A pesquisa tem como objetivo ter o edifício como estudo de caso, estudando o
zoneamento, os fluxos, volumetria e o conceito do edifício. Podendo analisar as necessidades e
as condicionantes que o terreno apresentou refletindo no projeto final. A pesquisa foi realizada
através do uso de ferramentas virtual, e em contato com o escritório que realizou o projeto,
para chegarmos nos dados finais da pesquisa. O projeto trouxe a casa como concepção de
espaço, trazendo características da cultura e o modo de vida de cada usuário, referenciando as
demandas do público contemporâneo. O escritório analisou que cada vez mais as pessoas estão
morando sozinhas, ou com o mínimo de pessoas. Os espaços são integrados, possibilitando
mais convivência entre os moradores. Assim foi pensado o Edifício Tribo São Judas, desde
os espaços sociais coletivos totalmente conectados, possibilitando grande amplitude visual e
maior convívio, até o desenho de seus espaços privativos. Os arquitetos quiseram trazer um
novo aconchego pro morador, propondo cor, vida e movimento, para isso se concretizar foi
usado a cor amarela e a pixel art, para trazer o conceito cor, mostrando que é possível, ter cor
na cidade e nos edifícios. O conceito vida e cor se dá pelos ipês amarelos na fachada, dando
contato com a natureza, e atribuindo ainda a questão cor. O movimento foi estabelecido pelas
venezianas dando movimento e possibilitando que novos desenhos na fachada se formem de
um jeito simples.
Palavras-chave: Edifício Multifamiliar. Habitação. Projeto Arquitetônico.
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ENSAIO ARQUITETÔNICO – ESTABILIDADE DAS EDIFIACAÇÕES – REAÇÕES
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O presente trabalho trata de ensaio arquitetônico sobre um projeto de Reações de Apoio
em maquete arquitetônica, através da matéria de Estabilidade das Edificações, do curso de
Arquitetura e Urbanismo na Unidavi. Para a realização de nosso projeto, relatamos o que
ocorre com uma estrutura quando aplicamos reações em seus apoios. O objetivo desta análise é
obter resultados do funcionamento de forças aplicadas na estrutura e a partir disso identificar a
estabilidade estrutural através da deformação apresentada. A elaboração da maquete estrutural
compõe palitos de madeira que representam os pilares, borracha elástica para ligamento e cubos
de isopor representando as sapatas. Esses apoios são classificados em vínculos de primeira
ordem, de segunda ordem e terceira ordem. Os vínculos de primeira ordem restringem o
movimento em uma única direção, utilizado na maquete I com a estrutura em triângulo e uma
força aplicada na ponta que empurra para baixo, as duas extremidades com sapatas não são fixas
e permitem movimento horizontal. Os vínculos de segunda ordem não permitem deslocamento
em duas direções, podendo ser elas horizontal e vertical, conforme mostrado na maquete II
com a mesma estrutura de triângulo, porém uma das extremidades está fixada em um apoio e
não permite movimento vertical e horizontal para a esquerda, enquanto a outra extremidade
se mantém livre e movimenta horizontalmente para a direita, conforme a força empregada. Os
vínculos de terceira ordem impedem movimento da estrutura em qualquer direção e rotação,
então para a representação volumétrica da ordem, mostramos uma viga em balanço com peso
próprio no final de sua extensão. Com a pesquisa teórica e a execução na prática, é possível
compreender os movimentos das forças aplicadas na estrutura e do comportamento de cada
vínculo, identificando qual vínculo utilizar de forma correta em cada edificação, garantindo o
desempenho e equilíbrio perfeito.
Palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo. Estrutural. Vínculos.
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ESPAÇOS DE TROCA, REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO NO CENTRO DE RIO
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Em meio ao grande aumento da população, em que as moradias se tornam cada vez menores
e com isso os espaços externos e de lazer proporcionalmente diminuem, existe a necessidade
de criação de espaços públicos que atendam também a essa necessidade que cresce todos dos
dias. Este trabalho surge da não utilização de um espaço no centro da cidade de Rio do Sul/
SC, que os proprietários possuem o interesse de torná-lo mais útil e vivo para a cidade. Rio
do Sul recebe diariamente pessoas das cidades vizinhas e da região, por razão de trabalho,
serviços e até mesmo lazer. As opções de lazer são escassas e insatisfatórias para os moradores
e visitantes. Os moradores de Rio do Sul, muitas vezes, se deslocam para outros locais em
busca de espaços de lazer. Com a criação e desenvolvimento deste trabalho, com objetivo
final de criar um espaço público que promova eventos de cultura e lazer, no centro da cidade,
juntamente com a prestação de serviços e comércio, ocasiona uma oferta à procura por espaços
que proporcionem o convívio e troca de experiências e pensamentos entre as pessoas, neste
primeiro momento, o alvo deste resumo torna-se a história e o contexto dos centros comerciais
e dos espaços públicos. Antes da criação dos centros comerciais o homem já realizava trocas
de produtos, o que é denominado como escambo, pois ainda não havia sido criado a moeda.
A criação do primeiro centro comercial segundo Dantas (sem data), surgiu no atual Irã, no
século X. Os centros comerciais foram moldando sua escala e objetivos com o tempo. Nos
dias de hoje abrangem além de comércio, áreas de serviço, lazer, entretenimento e cultura.
Atualmente os grandiosos shoppings centers estão localizados na Ásia e no Oriente Médio.
Os espaços públicos, por sua vez, possuem grande papel na política das cidades desde sua
criação, na Grécia. São neles que a população manifesta suas opiniões e ideias. Os primeiros
espaços públicos conhecidos na história são as Ágora. Ultimamente as praças, assim como
outros espaços públicos, ainda são alvo de mobilizações e manifestações. Mas também são a
fuga daqueles que precisam viver, respirar, conviver e caminhar. Segundo Gehl (1936), “há
muito mais em caminhar do que apenas andar”. É caminhando que se cria a sintonia entre as
pessoas. Como conta Jacobs (2014), o fluxo permanente de pessoas, independentemente do
local, traz segurança. Os espaços públicos e de lazer devem atrair não apenas as pessoas que
nele trabalham, mas também o público que desejam espairecer, descansar e conviver. Assim,
o trabalho resulta no pensamento de que espaços públicos e prestação de serviços/comércio
podem resultar em um local agradável de se estar e percorrer.
Palavras-chave: Comércio. Espaço Público. Convivência.
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Através deste trabalho destacamos a importância das áreas verdes em ambientes de ensino para
que seja um meio de sensibilizar os estudantes quanto ao plantio, importância e conservação destes
espaços. Também sobre a qualidade ambiental que estes ambientes naturais proporcionam, de
forma envolvente e que faça parte da rotina dos alunos, além disso, precisamos de um convívio
com as áreas verdes, principalmente na infância. O presente estudo tem por objetivo entender
a relação da implantação de áreas verdes ao ambiente de ensino e compreender a influência de
espaços verdes no aprendizado e na qualidade, relacionados ao conforto que proporcionarão
aos alunos. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizamos embasamento teórico em
artigos científicos que abordam relação com o assunto. É preciso entender a necessidade de
conscientizar os alunos e as escolas pela busca de espaços mais voltados às questões ambientais,
justamente porque o espaço escolar é o ambiente propício para essas ações, e fazer com que
percebam a grande responsabilidade que possuem, diante de uma natureza que há tempo vem
sendo degradada. É perceptível que na maioria das escolas ainda há poucos espaços verdes de
convivência para os alunos, pois o assunto não é tratado com relevância pela maioria. A busca por
um ambiente escolar mais sustentável e saudável é de grande importância, proporcionando uma
mudança comportamental e uma sensibilização para a educação ambiental desde as primeiras
séries. O paisagismo nos pátios das escolas melhora a estética do ambiente e o conforto de seus
usuários, bem como serve de ferramenta às práticas escolares, pois toda a vegetação pode ser
usada como base para ilustrar os conhecimentos teóricos relacionados à educação ambiental.
Palavras-chave: Áreas Verdes. Aprendizagem. Conforto.
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Este trabalho resulta de pesquisa de iniciação cientifica que vem sendo desenvolvida na
disciplina de Estabilidade das Edificações, na linha de pesquisa de estruturas bi apoiadas nas
construções arquitetônicas. As estruturas bi apoiadas são elementos lineares, submetidos a cargas
perpendiculares ao seu eixo, que desenvolvem em suas seções transversais, o momento fletor,
esforço cortante, calculados a partir das reações apoio, valor da carga submetidas e materiais
usados no seu desenvolvimento. Esses elementos fazem parte de qualquer projeto arquitetônico,
sempre presente desde as pequenas até as obras mais ousadas. Quanto maior e mais esbelto o
projeto arquitetônico maior os esforços submetidos no projeto estrutural. A partir de pesquisas
sobre as reações de bi apoiadas, percebemos que esse é o tipo de estrutura mais utilizada nos
projetos estruturais, seja ela de primeira ou segunda ordem. No trabalho apresentado analisamos
duas obras que utilizam esse tipo de estrutura, o MASP - Musel Nacional de São Paulo, que
apesar de parecer um pórtico, segundo o Engenheiro de Estruturas Yopanan C. P. Rebello é uma
estrutura bi apoiada, isso porque um pórtico exigiria uma fundação mais carregada e o Palácio
Tiradentes em Belo Horizonte, projetado por Niemeyer, onde é destacado pelo seu grande vão
livre com quase 150 m, apresenta o maior vão flutuante do mundo, sustentado por cabos de aço
presos à cobertura dos dois pórticos dispostos paralelamente. A partir desse trabalho foi possível
analisar estruturalmente como reagem as cargas em relação a uma viga bi apoiada e uma viga
em um pórtico e quais suas reações e a diferença delas submetidas a uma determinada carga.
Podemos concluir que temos várias soluções estruturais para diversos tipos de obras, podendo
o mesmo ser simples ou mesmo mais ousado. Mas que em todas elas, existem equipes técnicas
trabalhando em conjunto para a melhor solução estrutural que atenda de forma harmônica o
projeto arquitetônico.
Palavras-chave: Estruturas Bi Apoiadas. Estrutura. Pórtico.
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As grandes cidades estão cada vez mais fechadas para o convívio e para a vida urbana, em
uma megacidade como São Paulo, esses aspectos são elevados ao máximo. Em meio a enorme
sensação de insegurança que toma os grandes centros, o arquiteto tem a dura tarefa de insistir
e projetar possibilidades de convivência, de modo a clarear e abrir os espaços para a cidade.
O edifício Simpatia se encaixa nessa tese. O objetivo desta investigação, portanto, é analisar o
edifício por meio das características plásticas, funcionais e volumétricas. Projetado sobre uma
topografia acidentada e sob fortes limitantes do plano diretor, o Edifício Simpatia propõe o
contrário de seus edifícios vizinhos. Ele se abre para ambas as ruas que faz frente e proporciona
uma relação de troca com a cidade. Através de dados fornecidos pelo escritório responsável
pelo projeto, foi possível identificar e analisar as características utilizadas no edifício, a fim de
utilizá-las como referência para a realização do projeto de um edifício na disciplina de Ateliê de
Projeto de Arquitetura e Urbanismo V. Mesmo diante das fortes condicionantes do plano diretor
e do terreno acidentado e estreito onde está localizado, o edifício estudado preserva a vitalidade
urbana, através de suas áreas de convívio e da forma com que se integra às ruas onde está
inserido. Concluímos que, perante aos problemas que as grandes cidades possuem atualmente,
é importante relembrar a consciência de se fazer um projeto que converse com o entorno, sem
negá-lo, mesmo que seja um projeto residencial privado.
Palavras-chave: Edifício. Vitalidade Urbana. Projeto.
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O edifício residencial Montevideu está localizado na rua Montevidéu, no bairro Sion, Belo
Horizonte- MG. O conceito do projeto remete em trazer elementos arquitetônicos muito
utilizados nas antigas casas coloniais de Minas Gerais que pudessem melhorar a qualidade dos
produtos oferecidos no mercado imobiliário local. Deste modo o edifício foi projetado com pé
direito diferenciado, sacada que rodeia o apartamento e desníveis entre a sala de jantar e a sala
de estar, justamente para que os moradores se sentissem em uma casa e não em um edifício.
O projeto busca melhorar os empreendimentos imobiliários com soluções arquitetônicas do
passado, como por exemplo o estilo barroco, ao invés de seguir os mesmos padrões construtivos
que vem sido adotados e que visam somente o retorno financeiro. O objetivo desta pesquisa
realizada na disciplina de Ateliê de Arquitetura e Urbanismo V, é ampliar os conhecimentos,
entender como uma edifício residencial funciona, quais foram os conceitos utilizados e as
soluções encontradas para resolver os determinados empecilhos que cada projeto em específico
possui. Os dados foram coletados no próprio site do empreendimento, onde disponibilizam todas
as informações sobre o mesmo, incluindo planta baixa, cortes, fachadas e imagens do projeto.
As análises foram feitas em relação: aos fluxos da edificação, funcionalidade, circulações,
volumetria do edifício, composição da fachada, caracterização plástica, estratégias tecnológicas
utilizadas e o conforto ambiental da edificação. Através do estudo deste edifício percebemos
a importância do olhar do arquiteto em relação ao bem estar e ao conforto dos moradores do
mesmo, pois a preocupação em fazer edifícios cada vez melhores que atendam as necessidades
dos habitantes daquele espaço é crucial para obtermos cidades melhores. Desde o início, o
projeto teve como foco principal a qualidade do produto oferecido aos moradores.
Palavras-chave: Qualidade nas Habitações. Pessoas. Edifício Residencial.
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ESTUDO DE CASO: EDIFÍCIO MAXHAUS CAMPO BELO
Gustavo Peters
gustavopeters@unidavi.edu.br
Annelise Silveira Ramos
annelisesr@unidavi.edu.br
Carolina Detzel
carolinadetzel@unidavi.edu.br
Conceituado de uma arquitetura aberta e flexível, o MaxHaus Campo Belo é o mais representativo
da marca até o momento. Projetado pelo escritório de arquitetura RoccoVidal Perkins+Will,
o edifício possui elementos, especialidades arquitetônicas e tecnologias de construção que
facilitam sua personalização de acordo com as necessidades do morador, possuindo um amplo
programa de necessidades. A planta livre, junto à possibilidade de ampliação dos apartamentos
atende plenamente a atual situação do mercado imobiliário e as diferentes tipologias da
estrutura familiar, dos valores e das formas de se relacionar. As tecnologias aplicadas pela
linha MaxHaus permitem uma plataforma inclusiva que facilita a customização e adaptação
com as primordialidades. Além disso, há um amplo espaço de convívio comum, que fazem o
embasamento do edifício. A ideia de ser “atemporal” enfatizada, visando o resgate da sensação
de morar em um ambiente que corresponda com seus gostos, personalidade e interesses, e
ao mesmo tempo estar dentro de um grande centro metropolitano. Para isso, a automação
tecnológica e arte dentro da moradia foram desenvolvidas desde o início da construção, fator
que gera maior praticidade e satisfação aos moradores. O objetivo desta pesquisa é expor e
discutir as novas possibilidades na concepção e na forma de habitar, ilustradas a partir do estudo
de caso do MaxHaus Campo Belo, que se localiza em São Paulo. Os dados foram coletados
por meio das informações disponibilizadas pelo próprio empreendimento e as análises foram
feitas por meio dos seguintes aspectos: funcionalidade da edificação, volumetria, caracterização
plástica, estratégias tecnológicas e conforto ambiental. O estudo de caso possui fortes
características da arquitetura MaxHaus, apresentando novas possiblidades de habitação vertical
multifamiliares, ampliando os parâmetros da habitação convencional e atualizando assim, os
conceitos tradicionais.
Palavras-chave: Flexibilidade. Planta Livre. Tecnologia.
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ESTUDO DE CASO: UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS DE SAMAMBAIA
Emanuela Bilk Lopes
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Gustavo Peters de Souza
gustavopeters@unidavi.br
Estudos de Caso na área de Arquitetura e Urbanismo são instrumentos de estudo e aprendizado
de grande importância, pois são uma forma de entender o que o arquiteto quis em cada detalhe
de sua obra e o porquê daquilo. Auxiliam no entendimento das funções e das formas, das
integrações e dos isolamentos, das circulações e dos acessos, entre outros itens que são de vital
importância no dia-a-dia de quem frequentará o local a ser construído. A cidade planejada de
Samambaia, criada em 25 de outubro de 1989, figura atualmente entre as cidades que mais
crescem no Distrito Federal e no Brasil. Sua criação deu-se justamente pela necessidade de
ampliação das áreas urbanas em decorrência do rápido crescimento populacional do Distrito
Federal e da consequente necessidade de oferecimento de setores habitacionais. Esta região é
beneficiada pela oferta de transporte público e boa infraestrutura urbana, o que a tornou uma
cidade bastante atrativa. O Estudo em questão pretende explorar de forma esclarecedora e
instrutiva todos os detalhes e aspectos de um projeto de Unidades Habitacionais Coletivas de
Samambaia, sejam eles arquitetônicos, urbanos ou sociais. Este projeto foi ganhador do 1º
lugar do Concurso para Unidades Habitacionais Coletivas de Samambaia da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), realizado em 2016. Para
este concurso foi solicitado aos participantes um projeto que pudesse ser aplicável em cinco
terrenos diferentes, localizados na cidade de Samambaia, no Distrito Federal, requalificando-os
no aspecto urbano. É notável como o edifício projetado foco deste estudo se insere no terreno
e conversa com ele de forma aberta, liberando visuais e relações espaciais com o entorno. O
partido do projeto foi baseado em cinco conceitos principais: densidade, identidade, diversidade,
unidade, economicidade e sustentabilidade. Este Estudo de Caso mostra com clareza o intuito
do arquiteto em seu projeto e como, de forma simples e prática, ele conseguiu atender a todos
os requisitos do concurso e ainda deu uma nova significância à arquitetura social em si.
Palavras-chave: Arquitetura Social. Estudo de Caso. Concurso de Arquitetura.
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HABITAÇÃO SOCIAL + CENTRO DE INTEGRAÇÃO
Rodrigo Neves
rneves@unidavi.edu.br
Indianara Carolina Emke
indianara-carolina@hotmail.com
Todo ser humano deve ter direito a condições dignas de moradia, saúde e educação, mas a situação
crescente de vulnerabilidade social leva muitas famílias a viverem em circunstâncias de exclusão.
Em consequência do aumento populacional, nos centros urbanos a habitação tem cada vez mais
demanda, o que acaba se tornando um grande problema para a população de baixa renda devido
ao teor oneroso da construção, cabe, então, na opinião coletiva, às instituições governamentais
suprir a carência de lares nas cidades. E este sistema, onde o governo é o protagonista,
contribuiu muito para o desenvolvimento histórico das HIS (Habitação de Interesse Social),
porém, possui deficiências, de modo que talvez seja insuficiente para atender as necessidades
habitacionais contemporâneas. Isto acontece pois os programas públicos partem da replicação
de elementos e não criam unidades de padrão arquitetônico que estimulam a apropriação do
espaço pelos residentes, além disso, nos últimos anos o governo tem encontrado dificuldade em
custear completamente as edificações, o que leva a um orçamento limitado e muitas restrições
projetuais, do mesmo modo, permitir que o setor privado tenha oportunidade neste domínio,
contribui para movimentar a economia do país e garante a possibilidade de fornecer melhor
diversidade e flexibilidade aos domicílios. Diante disso, o objetivo deste trabalho é demonstrar
a situação atual da habitação acessível e fundamentar uma base para elaboração da proposta
arquitetônica e urbana de um centro de habitação social e integração. O trabalho é realizado em
torno da observação do desenvolvimento da moradia pública, da exploração de estudos de caso
relativos ao assunto, e da pesquisa referente às legislações vigentes. Como resultado, espera-se
justificar a importância da adequação aos critérios atuais pertinentes à habitação e a necessidade
em se promover oportunidade, diversidade e acessibilidade nos projetos sociais, de modo que
seja possível elevar a qualidade arquitetônica e urbana nas cidades.
Palavras-chave: Habitação de Interesse Social. Vulnerabilidade Social. Integração.
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HABITAÇÃO SOCIAL PARA IMIGRANTES HAITIANOS
Rafaela Dalcanale Araujo
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Marina Bernardes
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Este estudo apresenta uma proposta projetual de habitação social para imigrantes haitianos. A
proposta foi desenvolvida para a disciplina de Arquitetura Moderna e Contemporânea Latino
Americana do curso de Arquitetura e Urbanismo. O estudo envolveu pesquisa bibliográfica
e estudos de caso acerca de projetos com tipologias semelhantes. Teve-se como objetivo,
contribuir com soluções arquitetônicas, visando minimizar os impactos causados pela
problemática habitacional contemporânea, questão que, se agrava ainda mais quando se trata
de habitações sociais para imigrantes. Após os grandes terremotos no Haiti diversas cidades
brasileiras passaram a receber imigrantes desse país. Deste modo, este trabalho apresenta uma
proposta de habitação projetada para acolher estes imigrantes haitianos, a qual foi desenvolvida
levando em conta suas características culturais, assim como, princípios sustentáveis. Conforme
evidenciado durante a pesquisa, muitos imigrantes haitianos vêm para o Brasil sozinhos e
quando se estabilizam (com trabalho e/ou moradia), o restante de seus familiares também imigra.
Deste modo, a proposta de habitação teve como princípio, ser flexível, ou seja, planejada para
abrigar uma ampliação. Além disso, durante a pesquisa foram analisadas as principais técnicas
construtivas e de projetos habitacionais locais (haitianos) para que as habitações propostas
pudessem resgatar os aspectos arquitetônicos culturais com seu país de origem. Evidenciouse que o povo haitiano preza por uma vida em comunidade sendo assim, foi criada também
uma proposta de habitação que tivesse ligação entre os moradores, em locais comunitários,
de lazer e serviço. O projeto das habitações também tiveram o enfoque de transmitir uma
das principais características do povo haitiano, a alegria e a vida em comunidade. Por conta
disso, as habitações receberam como revestimento externo em suas fachadas uma pintura com
cores alegres e sua disposição espacial permitiu com que todas as habitações tivessem grande
permeabilidade visual com as áreas externas comunitárias.
Palavras-chave: Habitação Social. Imigrantes Haitianos. Arquitetura Contemporânea.
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HABITAÇÃO SOCIAL PARA LGBT
Ihuri Cunha
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Marina Bernardes
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Este trabalho resulta de pesquisa acadêmica com projeto artístico experimental, realizada
para a disciplina Arquitetura Moderna E Contemporânea Latino Americana, tendo como foco
compreender problemáticas relacionadas à habitação social contemporânea brasileira. Nesta
pesquisa, a proposta foi investigar qual a necessidade de se pensar em moradias específicas
para a população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgênero).
Desta forma, foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do tema, assim como, análise
de estudos de caso, de projetos arquitetônicos com propostas semelhantes. A partir dos dados
coletados na pesquisa, foi possível evidenciar que o principal fator de exclusão da população
LGBT é a família, e que este fator influencia na quantidade de pessoas em situação de rua.
Um exemplo disso, é a cidade de São Paulo a qual apontou que entre 5,3% e 8,9% do total da
população em situação de rua pertencem à comunidade LGBT, censo divulgado pela Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) da Prefeitura. Este mesmo levantamento
mostra ainda que no grupo LGBT, há uma maior incidência de pessoas que passaram pelo
sistema penitenciário. Diante deste cenário, visando contribuir para reduzir a violência, assim
como, número de pessoas que ocupam as vias públicas da cidade, este trabalho teve como
propósito apresentar uma proposta de moradia esta população. O conceito o projeto é bandeira
LGBT, exaltando as cores. A proposta para a habitação é um edifício com oito pavimentos,
sendo o primeiro pavimento um espaço livre, amplo e aberto para uso social, do segundo ao
sétimo pavimento são lofts, distribuídos em quatro apartamentos por andar, totalizando no geral
doze residências e o terraço arborizado com vista 360º compartilhado com todos os moradores.
O projeto tem inspiração das formas no edifício Copan, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer.
Cada loft possui área social na parte inferior, com cozinha, sala, office home e área de serviço
e íntima no mezanino com closet, quarto e banheiro, totalizando 60m². A estrutura do edifício
foi proposta de concreto pré-fabricado, devido sua viabilidade econômica e durabilidade. O
térreo amplo e aberto está caracterizado pelo uso de pilotis, caracterizando um espaço público
em contraposição ao espaço verticalizado. Para o melhor aproveitamento da insolação,
foram dispostos brises, sendo que em cada pavimento foi proposto de uma cor, formando a
bandeira LGBT. A Arquitetura e Urbanismo, como uma ciência social, se propõe a contribuir
compreendendo demandas atuais, fomentando o papel políticas sociais, principalmente no que
se refere ao direito à moradia. Desta forma, a proposta projetual visou assegurar proteção e
qualidade de vida, criando uma comunidade de aceitação com laços de amor e respeito ao
próximo.
Palavras-chave: Arquitetura. Habitação Social. LGBT.
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IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS ARQUITETÔNICOS E PAISAGÍSTICOS DO
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Foi em torno da região localizada no rasante 6 km acima da confluência dos rios Itajaí do Sul e
do Oeste, que Rio do Sul começou a se desenvolver sob a denominação de Südarm. A nucleação
urbana foi povoada, primeiramente por filhos de imigrantes alemães e depois, por filhos de
imigrantes italianos. Esta colonização contribuiu muito para a atual configuração urbanoespacial da cidade, com a presença de elementos que lembram as características históricas,
culturais, artísticas desses pioneiros, entre as quais, destacam alguns pontos focais relevantes
construídos e, também naturais. O objetivo deste trabalho é o de analisar a centralidade da
cidade de Rio do Sul - mais especificamente - o território do local de origem de Südarm, onde
estão localizados os principais edifícios históricos e alguns pontos focais relevantes nesta região
histórica e também, no entorno imediato. Além dos edifícios mistos, comerciais e residenciais,
a área conformada conta com edifícios públicos responsáveis por sua configuração espacial,
definindo o tipo de uso e o fluxo de pessoas, o que resulta em um público diversificado permanente e transitório. A área apresenta um tipo de uso de solo misto, com predominância
comercial em horários pré estabelecidos para funcionamento, início e encerramento. Fora deste
“horário comercial”, esvazia-se esta parte da cidade - a centralidade - pela ausência de outros
tipos de usos, dentro de outros horários, o que corrobora para uma situação de aparente abandono,
com aspecto decadente. Consequentemente, por questões de prioridades, ocorre o decorrente
abandono, também, por parte do poder público da área - que ao negligenciar suas edificações
com potencial patrimonial, valor histórico, artísticos e no entorno destas (mobilidade urbana) e
aspectos culturais - contribui para a criação de uma imagem deteriorada do centro histórico de
Rio do Sul. Este, formalmente requer o reconhecimento oficial - pois não existe - fomentando
o descaso, também por boa parte da sociedade. Percebe-se novamente, de maneira cíclica, que
o espaço torna-se foco somente daqueles com objetivos puramente comerciais - contendo este,
vocações para outros tantos usos. A proposta deste trabalho é o de apresentar observações e
identificação de potenciais arquitetônicos e paisagísticos pertencentes ao Patrimônio Histórico
Arquitetônico de Rio do Sul, que poderão referenciar uma proposta de intervenção urbana
para os locais dotados da presença de elementos com aspectos históricos, culturais, sociais,
econômicos e ambientais presentes na paisagem da área central e histórica da cidade, através de
um projeto urbano com propostas intervencionistas físicas, espaciais, normativas e de gestão.
Palavras-chave: Urbanismo. Centralidade. Pontos Focais.
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IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO COMPLEXO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS
NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES MINISTRO VICTOR
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Helder Eduardo Seiler
seilerhelder@unidavi.edu.br
Marina Bernardes
marina.bernardes@unidavi.edu.br
Patricia Geittenes Tondelo
ptondelo@unidavi.edu.br
A arte de voar sempre instigou o homem, muitos estudiosos dedicaram a vida a isto, e mesmo
que hajam inúmeras teorias sobre o assunto, no Brasil se lembra de Santos Dumont: o primeiro
homem a conseguir a façanha de voar com uma aeronave a motor combustível. Após a criação
da aeronave, inúmeros outros modelos foram desenvolvidos e foram evoluindo, desta forma,
impactando nos terminais de embarque, visto que quando a demanda de transporte aumenta, o
terminal de passageiros é solicitado, em questões de comércio, segurança, embarque e check-in.
Este trabalho se trata da etapa de pesquisa, desenvolvida para projeto de Trabalho de Conclusão
de Curso em Arquitetura e Urbanismo, ainda em fase de desenvolvimento. Sendo assim, o
objetivo da pesquisa foi compreender quais são os parâmetros envolvidos para a implantação
de um novo Terminal de Passageiros no Aeroporto Internacional de Navegantes Ministro Victor
Konder. O método empregado foi pesquisa bibliográfica, avaliação de três projetos correlatos
e visita in loco. Quanto à análise de projetos, foram verificados aeroportos implantados em
outras regiões do mundo, que se organiza em ficha técnica, implantação e como os arquitetos
utilizaram de conceitos como a relação do projeto com o entorno, a malha urbana e espaços
abertos e fechados. Foram avaliadas também questões como; função, zoneamento e fluxos
dos projetos, forma e espaço, acessibilidade, habitabilidade e tecnologias empregadas nos
projetos. Os resultados obtidos através da pesquisa possibilitaram evidenciar, a partir de dados
divulgados pela Superintendência da Infraero de Navegantes que o Terminal de Passageiros,
no ano de 2018 contabilizou um tráfego de 1,9 milhões de passageiros, muito acima da sua
capacidade de atendimento, que é de 1,4 milhões de passageiros por ano, e também há fatores
que desenvolvem picos de fluxo em determinados meses do ano, no verão, no Inverno e nas
festividades de outubro. Dos estudos correlatos, observou-se uma padronização do plano de
necessidades de um aeroporto, como por exemplo check-in, comercial, sala de segurança, portão
de embarque, sanitários, entre outros. Em visita ao terminal, foram verificados que a estrutura
atual do terminal não atende à demanda, assim como, observou-se falta de mobiliário adequado,
visto que haviam pessoas sentadas no chão. Outra problemática evidenciada foi em relação à
infraestrutura: forros despregados e oxidação de sistema estrutural que é em aço. Verificou-se
também, a necessidade de um portão de embarque coberto, já que independente do tempo,
chuva ou sol, os passageiros precisam entrar no pátio das aeronaves para embarcar. O terminal
de passageiros é de extrema importância para que os usuários tenham uma experiência positiva
com o modal aéreo, e um novo terminal de passageiros para o Aeroporto de Navegantes pode
fomentar ainda mais o turismo bem como o desenvolvimento da região.
Palavras-chave: Aeroporto. Terminal de Passageiros. Modal Aéreo.
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IMPRESSÃO 3D PARA MAQUETES DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS:
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O plano da disciplina de Ateliê de Projeto e Urbanismo do 8o Período do curso de Arquitetura e
Urbanismo, contemplava projetar uma arena multiuso na BR 470 que atenderia a cidade de Rio
do Sul, com impacto regional. A proposta das acadêmicas envolvia um projeto que considerasse
o maior número de esportes de quadra que a edificação pudesse abrigar, incentivando os esportes
em um local adequado para treinos. Este artigo tem como objetivo a argumentação de uma
experiência de projeto utilizando a impressão de maquete 3D. A metodologia de pesquisa será
descritiva de caráter experimental. Após a visita ao terreno, entrega do partido arquitetônico
e maquete eletrônica inicial, notou-se a necessidade de uma maquete física para entenderem
melhor o dimensionamento dos espaços, os elementos de volumetria e funcionalidade. A
maquete com materiais tradicionais e construída manualmente foi elaborada, porém apresentava
ser pouco precisa na escala, e demandava habilidade e tempo extra para manuseio do material e
montagem, fator essencial de ser preservado durante o curso. Neste momento surgiu o desafio,
considerado pelas acadêmicas: fazer uma maquete utilizando a impressora 3D oferecida pela
Unidavi. Para a impressão, houve um processo de mudanças no projeto, principalmente na
separação dos arquivos em formato .skp, separando cada um dos elementos construídos por
pavimento, paredes externas, lajes e detalhes externos. A maquete foi realizada com o material
PLA (ácido poliático), na escala 1.500. Depois de impressa, as partes da maquete precisaram
ser coladas e montadas conforme projeto. Por conta da escala, alguns elementos de fachada por
exemplo, com dimensões mais esbeltas, não conseguiram ser utilizados na maquete, pois ficaram
muito frágeis visto que a impressora trabalha com medidas mínimas para que seja possível a
impressão e estruturação da maquete. Essa nova tecnologia, possibilitou demonstrar de maneira
rápida, prática e limpa, a proposta projetual desejada. Durante o processo de preparação do
projeto para impressão, as acadêmicas passaram por uma série de adaptações e aprendizados,
para que obtivessem a impressão até a data da apresentação do mesmo. Um dos objetivos ao
final do projeto e apresentação, foi demonstrar para a turma o projeto, e também a realização
deste artigo para relatar a experiência. A maquete, apesar de representar detalhadamente e ser
realizada de maneira rápida, pouco auxiliou nas decisões principais do projeto, como volumetria,
elementos de fachada ou espacialidades propostas, visto que foi realizada em uma etapa final de
projeto. Possivelmente, se realizada no decorrer do semestre, e com vários testes de montagem e
volumetria, possa funcionar de maneira mais vantajosa para o processo projetual na arquitetura.
Palavras-chave: Representação Arquitetônica. Impressora. Maquetes.
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O presente trabalho trata-se de um levantamento de dados, desenvolvida na disciplina de
Infraestrutura Urbana, onde foram abordados assuntos como sistema de água e esgoto, coleta
de resíduos sólidos, sistema viário, arborização e rede elétrica, tendo como objetivo levantar
informações acerca da infraestrutura urbana da cidade de Taió, Santa Catarina, com o intuito
de verificar se o município está equipado adequadamente em relação à infraestrutura urbana
mínima. O estudo foi realizado através de visitas técnicas e observações, para verificar as redes
e sistemas existentes no município. Também foram realizadas pesquisas, e para isto entrou-se
em contato com a Prefeitura Municipal, Casan, Celesc e DML Coletas, além de serem coletadas
informações em sites do IBGE e Amavi. Com as informações, foram realizados esquemas e
mapas visuais para melhor compreensão. Com os dados obtidos, percebe-se que o sistema
de água tratada abrange toda a população urbana e parte da rural, porém 23,7% de água é
desperdiçada desde sua coleta até o consumidor final. Não há sistema de tratamento de esgoto,
apenas fossa séptica, e depois é destinado ao rio. A respeito dos resíduos sólidos, constatou-se
que há coleta seletiva e reciclagem de parte do material. O sistema viário de Taió é irregular,
sem malha definida, havendo duas rodovias estaduais, SC 350 e SC 114, além de outras vias
arteriais que ligam as diversas regiões da cidade. Quanto a arborização, apenas 3,1% das vias
têm vegetação. Segundo a Celesc, são 8205 unidades consumidoras, atendendo 100% da
população. Uma vez levantados estes dados, constatou-se que Taió tem muito para melhorar,
pois as deficiências aqui apresentadas interferem diretamente no bem estar da população,
podendo comprometer a saúde e segurança de todos. Há, no entanto trechos do código de obras
que preveem diretrizes que supririam tais deficiências que nunca saíram do papel, tal como a
implantação de arborização nas vias públicas. Além disso, o município não possui sistema de
coleta e tratamento de esgoto, sendo o mesmo tratado por fossa séptica em mais de três quartos
das edificações, sendo esse um sistema considerado aceitável, e não ideal. Já a outra parcela
do município destina seu esgoto de forma irregular, o que pode causar incontável prejuízo à
saúde da população e meio ambiente . A reciclagem de resíduos sólidos também é fundamental
para a preservação da natureza, e apenas uma parte do que é coletado na cidade é reciclado, se
houvesse um incentivo maior, como coleta intensiva, os benefícios voltariam para a população.
Palavras-chave: Taió. Infraestrutura. População.
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Este trabalho teve como objetivo criar um levantamento sobre as infraestruturas presentes
na cidade, com foco na arborização, comunicação, sistema viário, coleta de resíduos sólidos,
abastecimento de água, energia, legislações, coleta e tratamento de esgoto, além do abastecimento
de combustível e gás presentes na cidade, para o posterior trabalho de Infraestrutura Urbana. O
levantamento de deu através de pesquisas realizadas em diversos sites como IBGE e o próprio
site da prefeitura, além de conversar com funcionários de diversas empresas responsáveis
pela execução e manutenção das infraestruturas pesquisadas. Também foi realizado uma
visita a campo onde tivemos a oportunidade de analisar algumas questões quanto às estruturas
presentes na cidade. Foi possível verificar que em determinados aspectos a cidade apresenta
grande deficiência , tais como arborização urbana, que compreende apenas 3% do contexto
urbano, mesmo que no plano diretor disponha incentivos a adoção da mesma em determinados
pontos. Pôde-se verificar em dados levantados junto ao IBGE (2010) e a CASAN, que não há
sistema de tratamento de esgoto e nem mesmo uma previsão precisa para implementação desse
saneamento. A cidade de modo geral deposita o esgoto em fossas sépticas representando cerca
de 77,7% do município e cerca de 22,3% são despejados em outros sistemas, considerados
irregulares. A cidade não possui incentivo ao uso da bicicleta, sendo que há somente um trecho
com aproximadamente 1 km de ciclovia no centro. Pode-se concluir que em áreas como esgoto
sanitário, sistema viário, arborização e transporte possuem defasagem. A falta de arborização
acarreta no sobreaquecimento da cidade, causando desconforto aos usuários. Mesmo com
grande parte do esgoto sendo tratado em fossas sépticas (que não seria o ideal), ainda há uma
quantidade significativa de esgoto sem nenhum tratamento sendo despejado diretamente no
meio ambiente, podendo acarretar na disseminação de doenças, além de impactar negativamente
da fauna e flora local. Cabe finalizar que mesmo com a prefeitura prevendo investimento nestes
itens citados em seu código de obras e plano diretor, pouco foi realizado para a melhoria nas
estruturas presentes, o que impacta profundamente na vida da população residente no município.
Palavras-chave: Taió. Infraestrutura. Saneamento.
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Dentro da disciplina de Infraestrutura Urbana, do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro
Universitário Para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi, foi realizado um estudo
a fim de criar um levantamento da infraestrutura urbana da cidade de Taió/SC, no Alto Vale do
Itajaí. O objetivo era identificar os serviços ofertados no município. A região onde se encontra
a cidade possui topografia irregular, acidentada e montanhosa, o que impacta diretamente na
maneira como o desenvolvimento da cidade aconteceu, na rede viária, em seu traçado e na
distribuição de água, encarecendo o valor da mesma. Para a realização do trabalho, foi feita
uma visita técnica na cidade de Taió no dia 22 de Fevereiro de 2019. Também foram realizadas
pesquisas pela internet por meio de sites institucionais e por telefone com os responsáveis pelo
fornecimento de serviços na cidade de Taió. Com base nos dados encontrados, foi possível
criar um perfil da cidade. Quanto ao sistema de água, a empresa responsável é a Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), que atende 100% da população urbana e 27,42% da
população rural. Quanto ao sistema de coleta de esgoto, constatou-se que não há redes coletoras.
A coleta de resíduos sólidos é realizada por empresa terceirizada, a DML Coletas. A coleta de
resíduos recicláveis ocorre 2 vezes por semana e a coleta de resíduos não recicláveis ocorre
todos os dias, nas ruas principais da cidade. Os custos pagos para a DML Coletas, são pagos
pela população em uma taxa inclusa no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Os índices
de arborização são bastante baixos, segundo o IBGE, 3,1% das vias públicas. Portanto, com
base na visita técnica, foi possível observar pouca vegetação nas vias e espaços públicos. Desse
modo, deveria haver mais espaços arborizados e assim aumentando as áreas de sombreamento
e diminuindo ilhas de calor. Sobre os transportes municipais, apenas escolar e empresas de
turismo, não havendo ônibus circular. Transporte interurbano é feito por empresas privadas.
Sendo assim, a oferta de meios de transportes existentes são limitados a horários específicos, o
que pode acarretar desinteresse pela população. A distribuição é feita pela Centrais Elétricas de
Santa Catarina (Celesc) e, segundo dados da companhia, a mesma atende 97,52% da população
local. A partir dos resultados obtidos, pôde-se analisar e concluir que a cidade possui diversas
debilidades. A consequência da falta de saneamento básico nas cidades afetam diretamente no
desenvolvimento da mesma, acarretando também na saúde da população, logo deveria haver
mais infraestrutura em relação ao saneamento, assim, impactando nos gastos com saúde pública.
Palavras-chave: Infraestrutura Urbana. Paisagem. Taió.
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O presente trabalho trata-se de uma análise do levantamento realizado na cidade de Taió-SC,
ministrado na disciplina de Infraestrutura Urbana. Com o objetivo de verificar a infraestrutura
urbana presente na cidade de Taió foram realizadas pesquisas em diversas áreas como água
tratada, esgoto sanitário, coleta de resíduos sólidos, sistema viário, arborização urbana, transporte
coletivo, energia elétrica, comunicação, gás e combustíveis. Por meio dessas pesquisas, foram
efetuadas análises através de gráficos e tabelas para verificar qual dessas áreas possui maior
deficiências dentro da cidade. Assim, os procedimentos metodológicos se deram por meio de
duas etapas, a análise in loco e análise de dados. A análise in loco se deu por visita a campo
para se levantar quais as deficiências e potenciais existentes. Já a análise de dados se deu através
de dados coletados por meio de pesquisas na internet. Através das análises feitas foi possível
observar que a cidade de Taió apresenta grande problemas, principalmente em relação ao esgoto
sanitário, que é inexistente, onde cada residência é responsável pela destinação final do esgoto
de sua casa através de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro, que acaba gerando a poluição
dos recursos hídricos, e ameaça a saúde da população. Outro problema que há na cidade que
não há transporte público, isso gera aumento no número de pessoas utilizando veículos gerando
trânsito mais lento e aumento da poluição. Há somente linhas que ligam Taió com outras
cidades da região e com capitais como Florianópolis e Curitiba. Outro ponto preocupante é em
relação à arborização urbana, visto que a cidade possui somente 3,1% segundo dados do IBGE,
isso acaba gerando desconforto para os usuários que caminham nas calçadas. Observou-se na
visita a cidade que há algumas ruas não pavimentadas nas áreas periféricas, a grande maioria
se encontra apenas no centro, isso pode gerar problemas de locomoção aos veículos, além
da poeira e lama. Em geral as calçadas não possuem acessibilidade adequada, prejudicando a
mobilidade dos usuários. A partir das análises pode-se observar que há muito o que melhorar,
principalmente no que se refere à mobilidade urbana, que poderia ser resolvido com projetos de
melhoria e planejamento urbano.
Palavras-chave: Taió. Infraestrutura Urbana. Análise.
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O adaptação de edifícios históricos para novos usos tem por objetivo preservar os patrimônio
o edificado por meio da sua reutilização. A reutilização de edificações de interesse histórico
e cultural pode ser uma alternativa de combate a degradação gerada pelo abandono ou pelo
própria extinção de uso. Neste contexto, este trabalho consiste em um projeto de reutilização
do patrimônio ferroviário edificado desenvolvido na disciplina de Patrimônio Arquitetônico e
Restauração. O objetivo do projeto de intervenção é criar um Museu & Cafeteria Sudarn na
antiga Estação Ferroviária Matador localizada no bairro Bela Aliança em Rio do Sul/SC. O
projeto fundamenta-se no contraste do novo com o antigo, uma vez que se trata de um projeto
contemporâneo em uma edificação histórica da década de 30. Para tanto, utilizou-se uma
intervenção pautada nos conceitos de distinguibilidade e reversibilidade, no qual os aspectos
contemporaneidade da intervenção deverão ser facilmente reconhecíveis, bem como facilitar
eventuais alterações e modificações futuras. A estratégia metodológica abrangeu o levantamento
arquitetônico e histórico da edificação. O levantamento arquitetônico constitui em visitas in
loco para medir e diagnosticar os problemas e necessidades do edifício, bem como conhecer o
local de inserção na comunidade. O levantamento histórico consistiu em buscas referentes aos
usos do edifício ao longo do tempo em livros e sites da internet. Como principais resultados,
tem-se a identificação das principais manifestações patológicas do edifício, bem como o projeto
de de intervenção no patrimônio edificado. Dentre as anomalias diagnosticadas na edificação
histórica, identificou-se o desplacamento do reboco com exposição da alvenaria e manchas de
umidade/mofo, degradação da madeira em parte das esquadrias, trincas no piso, pavimentação
irregular da calçada e forro inadequado com mofo e fundos decorrentes a telhas com infiltração.
Sugere-se tratar as patologias, afins de evitar problemas estruturais. Com relação ao projeto de
intervenção, a intenção era possibilitar aos visitantes reviver o passado com o passeio de trem,
assim como degustar delícias da gastronomia local por meio de um café a bordo dos vagões. O
Museu & Cafeteria Sudarn comporta um museu e um passeio de trem pelo interior do bairro Bela
Aliança. Em anexo foi prevista uma nova edificação totalmente contemporânea, que respeita
o gabarito da edificação existente e funciona como cafeteria. O projeto adotou critérios de
preservação descritos nas cartas patrimoniais de Atenas 1931 e Veneza 1964, disponibilizadas
pelo IPHAN. Este projeto resultou no resgate histórico da cidade, potencializando o turismo
local, transformando o passado em lazer.
Palavras-chave: Patrimônio. Estação Ferroviária. Turismo.
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A cidade de Aurora - SC, é predominantemente agrícola, como consequência maior parte
das pessoas moram na zona rural. Desta forma, Aurora possui uma infraestrutura básica, que
acarreta no deslocamento frequente dos moradores para cidades vizinhas, em busca de serviços
mais específico, assim, o ponto de ônibus é um equipamento fundamental para a cidade.
Contudo, este ponto de ônibus se encontra em uma esquina, um local sem visibilidade para
demais motoristas, e sem sinalização adequada. Além disso, o mobiliário é precário, e a largura
da calçada não favorece o deslocamento seguro dos usuários. A partir desta problemática, foi
realizado levantamento no local, com o objetivo de propor uma solução arquitetônica para o
equipamento público. O levantamento possibilitou verificar que o ideal seria realocar o ponto de
ônibus, para uma praça do município, localizada à 50 metros do atual local, no centro da cidade.
Desta forma, o objetivo deste estudo foi analisar as deficiências e potencialidades da praça de
Aurora- SC, assim como, o ponto de ônibus, e propor uma requalificação, pautada nas diretrizes
da arquitetura sustentável. O procedimento metodológico envolveu as seguintes etapas: pesquisa
bibliográfica pertinente ao tema, visitas in loco e medições, registros fotográficos, entrevistas
com usuários e secretários da prefeitura do município. Foi verificado que a maior parte da praça
é inacessível, no que compete ao desenho universal. Analisou-se que por ser implantada em
um local de nível mais baixo do que o entorno, a praça sofre com constantes inundações. No
mesmo local, encontra-se uma biblioteca, que é pouco convidativa, onde acontecem aulas de
pintura. Visando qualificar os aspectos apresentados, foi proposta a instalação de mobiliário
urbano, de modo que tornasse o local confortável, e consequentemente, mais convidativo. Pisos
concregrama, que possuem maior permeabilidade foram instalados para facilitar o escoamento
de água, prevenindo a praça de inundações. A biblioteca, foi proposto abertura de uma porta,
de modo que os usuários tenham contato com os espaços de estar, que favorecem à leitura
ao ar livre além do mais, espaços para exposição de pinturas. Para minimizar os desníveis
e contribuir com a acessibilidade universal, foram propostas rampas. Quanto ao material do
mobiliário, sugere-se o uso de materiais sustentáveis, como bambu, pneus, pellets, madeira, teto
verde, e concregrama. Considerando que sustentabilidade tem como origem no latim sustentare,
que significa “sustentar”, “apoiar” e “conservar”. A partir deste conceito, a sustentabilidade se
apresentou como uma alternativa que contribui com a sobrevivência dos recursos naturais do
planeta, através de atitudes, ideias e estratégias que integram questões sociais, ambientais e
econômicas. Deste modo, o projeto visou tornar o ponto de ônibus, um local seguro e confortável
para os usuários, de acordo com as diretrizes sustentáveis as quais visam beneficiar pessoas,
cidade, e o meio ambiente.
Palavras-chave: Praça. Sustentabilidade. Aurora.
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Este trabalho se trata de uma proposta de anteprojeto, desenvolvida na disciplina de Introdução
à Sustentabilidade na Arquitetura. Desta forma, o objetivo foi realizar uma intervenção
fundamentada nos preceitos da sustentabilidade, no Ginásio Municipal Hermínio Girardi,
localizado na cidade de Laurentino-SC. O critério de escolha deste edifício se deu em função da
falta de condições adequadas no que se refere a estratégias bioclimáticas, de conforto térmico,
acústico e lumínico. Para isso, o procedimento metodológico foi realizado através de duas etapas: a
análise ambiental e dos usuários. A análise ambiental envolveu visitas exploratórias, observações,
medições, e pesquisa documental na Prefeitura Municipal de Laurentino, para acesso do projeto
arquitetônico. A análise dos usuários teve como objetivo compreender a percepção dos usuários
quanto ao edifício, desta forma, foram realizadas entrevistas com usuários do local, visando
coletar informações acerca de suas opiniões e sensações que o ginásio proporciona. Por meio
da análise ambiental, foi possível evidenciar que o ginásio não possui nenhum tipo de estratégia
bioclimática para conforto, assim como, nenhum tipo de arborização. Além disso, verificou-se
a falta de inter-relação com a Secretaria da Educação, que é um equipamento institucional que
se localiza no mesmo lote, além da necessidade de espaços de estar para atender as pessoas. As
entrevistas com os usuários possibilitaram ter maior percepção dos déficits do espaço físico,
principalmente em relação ao conforto térmico, visto que, os usuários apontaram que o local
durante dias quentes não possibilita a permanência para a prática de exercícios. A partir dos
dados coletados, foi realizada uma proposta de requalificação, a qual contemplou o conceito
de ginásio verde. O foco principal foi a substituição da cobertura do ginásio, sendo utilizado
o telhado verde, o qual pode contribuir significativamente para reduzir o impacto do calor,
assim como, a instalação de placas fotovoltaicas para a geração de energia, reduzindo gastos
tanto do ginásio, quanto do equipamento institucional. Estratégias de iluminação natural foram
utilizadas, como a cúpula que se situa na cobertura do ginásio, que permite maior acesso de
iluminação, amplas aberturas de vidro, venezianas de madeira nas fachadas frontais e laterais
da edificação, contribuindo para a luminosidade e principalmente ventilação. Além disso, foram
utilizados recursos de sombreamento para reduzir a incidência solar da fachada oeste. Na parte
externa, foram diminuídas as vagas de carro e delimitadas, gerando assim mais espaços para a
circulação das pessoas e proporcionando mais segurança. Caminhos foram demarcados, para
conectar o ginásio com o equipamento institucional, melhorando a inter-relação, assim como
os espaços de estar para atender as pessoas. Por meio da arquitetura sustentável as intervenções
foram elaboradas, visando qualificar o edifício com o contribuir com mínimo impacto ambiental.
Palavras-chave: Ginásio. Arquitetura Sustentável. Conforto.
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O mercado brasileiro de flores tem apresentado crescimento nos últimos anos e representa uma
atividade geradora de emprego e renda no meio rural. Entre as flores produzidas, o gladíolo é uma
importante flor de corte comercializada no Brasil, utilizada na ornamentação principalmente em
datas comemorativas. O planejamento da produção de gladíolo é importante porque as hastes
florais somente são comercializáveis se apresentarem poucos floretes abertos, caso contrário,
perde valor de venda. O objetivo deste trabalho foi produzir e divulgar a cultura do gladíolo
aos produtores rurais do Alto Vale do Itajaí visando uma opção extra de renda aos pequenos
produtores rurais além de fornecer flores de menor custo aos consumidores. O gladíolo foi
produzido em áreas do IFC - campus Rio do Sul, em sistema de cultivo convencional e mínimo,
utilizando o aplicativo ‘PhenoGlad’ para colheita das hastes florais prevista para a véspera
do dia das mães e dos namorados. O plantio dos bulbos de cinco variedades foi realizado em
canteiros de 10 metros cada e o tutoramento realizado com fita plástica para evitar a quebra das
hastes. O primeiro ponto de colheita ponto de colheita ocorreu a partir do dia 7 de maio para o
dia das mães e 8 de junho pra o dia dos namorados. O III Dia de Campo do PhenoGlad Santa
Catarina foi realiado no dia 9 de maio de 2018 no IFC - Rio do Sul, onde foram detalhados
as técnicas de cultivo da cultura e a utilização do aplicativo para planejamento da produção
aos produtores rurais, estudantes e demais presentes, totalizando cerca de 300 participantes.
Como resultado do dia de campo, a primeira produtora rural de Rio do Sul iniciou o plantio
comercial de gladíolos para comercialização na data de finados utilizando o aplicativo para
o planejamento. As plantas da produtora estavam prontas para a comercialização a partir do
dia 28 de outubro de 2018. Os dados de altura da planta, altura do pendão floral e espessura
das hastes apresentaram valores excelentes, atingindo as exigências do padrão Holambra para
comercialização. Com os trabalhos foi possível concluir que o cultivo comercial de gladíolo na
região do Alto Vale do Itajaí é possível em diferentes épocas do ano, sendo uma opção de renda
extra aos produtores rurais além de ficar próximos aos consumidores locais.
Palavras-chave: Gladiolus x Grandiflorus Hort. Phenoglad Mobile-SC. Flor-de-Corte.
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LEVANTAMENTO CADASTRAL - VIVENCIANDO TEORIA COM A PRÁTICA
Alcir Jose Testoni
alcirtestoni@gmail.com
O presente trabalho aborda a importância da realização de atividades práticas objetivando sua
relação com a teoria apresentada em sala de aula. Para contextualizar a teoria com a prática, no
dia 01/05/2019 foi desenvolvido com a turma da 9ª fase do Curso de Arquitetura e Urbanismo
um levantamento cadastral da Quadra “C” do Loteamento São José, no bairro Bremer, no
município de Rio do Sul, SC. Para o desenvolvimento desta atividade, foram abordados
em sala de aula, na disciplina de Geoprocessamento, os conceitos teóricos relacionados ao
cadastramento técnico multifinalitário, descrevendo de forma mais efetiva o levantamento de
campo a partir da utilização de planta cadastral existente, elaboração de croqui topográfico,
relatório fotográfico e preenchimento do Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI elaborado em
sala de aula e uso de equipamentos topográficos (Estação Total e GPS - Receptor GNSS).
Para a realização do levantamento topográfico foram utilizados: um par de Receptores GNSS
Hiper V, uma estação total Cygnus 2LS, dois tripés de alumínio, três bastões expansíveis, dois
conjuntos completos com prisma, piquetes de madeira, pregos, marreta e uma trena. Para o
desenvolvimento das atividades de campo foram materializados pontos de referência (piquetes),
onde em um destes, foi instalado o Receptor GNSS de base, possibilitando assim o uso do
Receptor GNSS de trabalho (rover), sendo todos estes pontos rastreados, concomitantemente
com todos os dados cadastrais passíveis de rastreio via GPS. Para os dados não possíveis de
serem rastreados pelo GPS, foi utilizada a estação total, fazendo-se a instalação desta nos pontos
de referência implantados e, através do método das irradiações, coletados os dados necessários
para a complementação do levantamento. Para complementação do levantamento cadastral,
foram preenchidos os Boletins de Cadastro Imobiliário desenvolvidos em sala de aula, através
de pesquisa juntos aos moradores, da produção de croquis e ainda da elaboração de relatório
fotográfico das características das unidades levantadas. A complementação das atividades será
realizada em sala de aula, efetivando-se o processamento dos dados do levantamento de campo.
A atividade desenvolvida propiciou aos acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo,
vivenciarem na prática o conhecimento absorvido em aulas teóricas, tornando muito mais claro
o entendimento dos conteúdos abordados em sala de aula. Como resultado do levantamento
topográfico, obtiveram-se os dados necessários para a produção e confecção da planta
topográfica planialtimétrica cadastral, elemento fundamental para a montagem de um cadastro
técnico multifinalitário.
Palavras-chave: Levantamento Cadastral. Geoprocessamento. Cadastro.

128

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TAIÓ: ANÁLISE CRÍTICA DOS
SERVIÇOS DISPONÍVEIS À POPULAÇÃO
Tainara Leandro da Cunha
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Bruno Aied Passos
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Este trabalho trata-se de um levantamento da infraestrutura da cidade de Taió, em Santa
Catarina, desenvolvido na disciplina de Infraestrutura Urbana. O objetivo da atividade proposta
foi fazer um estudo da infraestrutura presente em todo o território da cidade. Também analisar
o funcionamento infraestrutural da cidade, abrangendo o saneamento básico, rede de energia
e de comunicação, resíduos sólidos, arborização, rede viária e transportes urbanos, além de
gás e combustível. O estudo foi realizado através de pesquisas online e do compartilhamento
de informações entre os alunos da disciplina, além do contato via email e telefone com
companhias como a Celesc e a Casan. Evidenciou-se, a partir de observações, que a cidade
possui um déficit na parte de arborização, o que acarreta em um ar mais poluído com o CO2
emitidos dos veículos, além de ocasionar desconforto e desinteresse por parte das pessoas em
querer permanecer nas ruas. A pavimentação precária das ruas e calçadas e não existência de
acessibilidade também influenciam nesse aspecto. Outro déficit encontrado foi em saneamento
básico, o que acarreta em poluição dos rios com o despejo dos dejetos e em consequências que
afetam de forma grave a saúde pública, podendo ocasionar várias doenças para as pessoas.
Em contrapartida, possui um sistema de água tratada muito eficiente, onde toda a cidade é
abastecida. Possui variedade de transporte interurbano, no entanto não possui ônibus circulares
que ligam os bairros, havendo, neste caso, transporte escolar e de empresas privadas destinada
somente à estudantes e trabalhadores de determinadas empresas. O município, também não
possui rede de abastecimento de gás e combustível, onde os mesmos chegam através de
cilindros e caminhões tanques, respectivamente. A parte de rede elétrica é eficiente. Quanto
aos resíduos sólidos urbanos, de uma forma geral, a coleta e transporte na região é terceirizada
pelos municípios, através da formalização de convênios. A coleta seletiva ocorre duas vezes
por semana e a empresa que faz essa coleta é a DML Coletas de Otacílio Costa. Em Pouso
Redondo é feita a triagem do material reciclável e a disposição final é para o comércio. Por fim,
em questão de combustíveis e gás, Taió não necessita de uma rede na cidade, pois é pequena e a
forma em que os mesmos chegam nesta é suficiente para suprir as necessidades. De modo geral,
constata-se que o município mesmo com falhas em alguns aspectos paisagísticos e urbanísticos,
através de um planejamento adequado, pode reverter esse quadro atual.
Palavras-chave: Infraestrutura. Levantamento. Taió.
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LOFT HIPPIE
Carolina Henn
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Bárbara Conte
barbara@unidavi.edu.br
Bianca Thiesen Lehmkuhl
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Foi realizado na matéria de Arquitetura de Interiores o projeto de um Loft, a partir disso
houve a criação de um perfil de morador, no qual o projeto seria idealizado conforme perfil e
características desse cliente, um casal de hippies. Foi definido um perfil para estes usuários do
Loft, para que fosse possível apresentar um conceito de referência com o tema hippie. Os hippies
são pessoas que possuem um estilo de vida diferente, onde a ideia é viver de forma simples,
havendo um estilo menos materialista, que possui grande respeito à natureza e preza o amor
livre. Neste contexto, buscou-se trazer para dentro do projeto o conceito de natureza, onde foram
utilizados materiais naturais para composição dos ambientes. Para entender as necessidades dos
clientes, foram realizados diversos estudos para criação de um briefing onde ficaria, de forma
clara, os pontos principais para realização de espaços adequados de acordo com o estilo de
vida deles. Em pesquisas para aprender sobre o estilo hippie, encontrou-se o estilo boho chic,
um termo abreviado que indica a mescla do espírito boêmio a elementos hippies, desse modo,
foram utilizados elementos desses dois estilos para compor o projeto. No boho chic é possível
encontrar objetos exóticos e de elegância contemporânea, por este motivo usa-se o “chic” no
nome. É um estilo jovem, mas também dedicado àqueles que nutrem uma verdadeira paixão
pelas coisas do passado, aqueles que conseguem transformar um objeto antigo em algo original
e atraente através de uma simples decoração. O vintage, o rústico e o romântico se misturam,
assim como materiais à primeira vista impossíveis de combinar, como couro e vime. O mix
também está presente entre as estampas. Deste modo, para integrar e trazer as raízes do estilo
hippie, foram selecionadas algumas cores e materiais para tornar o ambiente compatível com o
objetivo inicial proposto no trabalho. A busca pela inserção de aspectos referentes a natureza foi
a peça chave para criação do projeto e dessa forma, buscou transparecer a forte personalidade
que o estilo passa, em todos os ambientes do loft, desde as paginações de piso e móveis até nos
objetos de decoração utilizados.
Palavras-chave: Loft. Hippie. Boho Chic.
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LOFT INDUSTRIAL
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Baseado em conceitos de funcionalidade e atemporalidade, o estilo industrial surgiu na década
de 70, quando galpões de antigas fábricas foram habitadas por pessoas com baixo poder
aquisitivo, por isso mantinham as tubulações aparentes, deixavam os tijolos a vista e utilizavam
móveis e luminárias já existentes no local. Trazendo o conceito totalmente industrial, o loft
de aproximadamente 80m², visa atender as necessidades de um jovem casal, propondo um
ambiente moderno e aconchegante. Com o objetivo de atender as necessidades dos proprietários,
foram propostas soluções arquitetônicas que se adequem ao gosto e a rotina diária dos clientes.
A releitura do estilo industrial aparece na paleta de cores utilizada, nos objetos de decoração,
nas luminárias e revestimentos. Com uma estrutura ampla e espaços totalmente integrados,
a estética industrial se faz presente também, no uso das grandes aberturas em vidro e ferro,
que dão acesso ao terraço do loft, além de valorizar a luz natural. Propõe-se um layout o
qual apresenta praticidade, conforto e eficiência, pensando no seu uso diário e para eventuais
recepções de convidados. Desta forma, desenvolveu-se um projeto residencial que suprisse
todas necessidades solicitadas pelos moradores. Inserimos ao loft móveis planejados em mdf
com perfis metálicos junto a marcenaria, remetendo ao conceito industrial a pedido do casal,
favorecendo ao espaço um melhor aproveitamento, ampliando, assim, sua circulação entre os
ambientes, auxiliando para uma melhor utilização diária. Desta forma, procuramos atender o
programa de necessidades solicitado pelos proprietários, respeitando as limitações do ambiente,
solucionando de forma eficaz, para um ambiente restrito.
Palavras-chave: Loft. Industrial. Limitações.
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LOFT PARA UMA MÉDICA - ARQUITETURA DE INTERIORES PROJETO
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arquitetabianca@unidavi.edu.br
O presente trabalho trata de uma proposta de arquitetura de interiores para um Loft localizado
na cidade de São Paulo, pertencente à uma médica recém-formada. Para a realização de nosso
projeto foi feito um briefing e após isso desenvolveu-se um conceito que foi o norteador do
projeto. Para o desenvolvimento do projeto foi analisado os fluxos considerando a frequência
de uso, a fim de elaborar uma proposta na qual atendesse as necessidades da moradora e que
se enquadrasse no conceito estabelecido. Esses ambientes foram trabalhados dentro do estilo
moderno e empregados alguns elementos que remetessem ao estilo clássico. Os móveis de
marcenaria foram propostos para melhor aproveitamento do espaço, considerando a circulação,
fluxo e o número de pessoas que circularão entre o uso social e íntimo, e também garantir
espaço de armazenamento. Os materiais usados propostos evidenciam o conceito, são eles:
metais dourados, espelhos, MDFs laqueados em tons nudes, pasteis e madeira, os quais
proporcionam acolhimento e sofisticação. Tecidos veludos e linhos foram aplicados nas
cadeiras, sofá e cortinas. Em relação ao projeto da área íntima, foi proposto móveis para o
melhor aproveitamento do uso da moradora, como, a metragem de roupeiros e escritório
reservado no quarto, além do mobiliário solto. Alguns móveis e objetos de decoração, como a
cabeceira até o teto, transmitem a sensação de empoderamento e luxuosidade, caracterizando
o perfil da cliente. Com a pesquisa e a proposta, é possível compreender os diferentes perfis
de clientes existentes no nosso cotidiano e como estudar soluções para ambientes residenciais,
garantindo o bem-estar do morador e uma boa arquitetura aplicada aos interiores.
Palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo. Interiores. Loft.
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Este trabalho apresentará o projeto de interiores de um Loft através da matéria de Arquitetura de
Interiores, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidavi. O loft tem como definição, espaços
que eliminam as suas divisões, criando um espaço comum entre todos os ambientes, permitindo
uma total personalização do ambiente e facilita qualquer alteração posterior. Além da falta
de paredes, a sensação é de que o ambiente é maior. O conceito de loft como moradia urbana
começou a se difundir com a ocupação de galpões industriais, nos anos 50, primeiramente na
França e depois em Nova Iorque. Por surgirem a partir de galpões reaproveitados de maneira
informal e para um público alternativo, muitas vezes composto por artistas ou profissionais
liberais, o loft ficou associado a ideia de um ambiente descolado. O loft pode ser uma alternativa
para quem busca viver em um espaço compacto, mas não abre mão do conforto. O custo também
é menor do que o de uma casa, sendo uma vantagem para quem deseja economizar ou viver de
forma mais simples. Ambientes internos com cozinhas e salas integradas, o quarto no mezanino
e um pé direito alto, são características arquitetônicas de um loft. Estes ambientes geralmente
são procurados por jovens em ascensão de carreira, executivos, casais sem filhos ou pessoas
mais velhas. Outra vantagem de se morar em um espaço como este é ter a possibilidade de
personalizar o espaço quantas vezes for necessário ou o morador querer. Trazendo um conceito
com uma pegada industrial e moderna ao mesmo tempo, atendendo a um cliente jovem, que
tem como profissão a advocacia, e que deseja um ambiente informal, o loft criando busca uma
paleta de cores em tons escuros, que partem do cinza para o preto, utilizando o madeirado para
dar conforto, e o verde para dar cor ao ambiente. A utilização de um mobiliário pensado e sob
medida, faz com que exista um melhor aproveitamento dos espaços que são de certa forma
pequenos. Além de, utilizar da marcenaria para projetar móveis que se encaixem com medidas
adequadas ao usuário. Projetar espaços pequenos visando uma melhor funcionalidade, faz com
que cada ambiente seja melhor aproveitado.
Palavras-chave: Loft. Industrial. Mobiliário.
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MACRÓFITAS AQUÁTICAS EM SISTEMAS WETLANDS, ALTERNATIVA PARA
TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZAS
Bianca Fistarol Gonçalves
biancafistarol@unidavi.edu.br
Janaina Possamai
janainapossamai@unidavi.edu.br
Luciana Patricia Rosa Dias
luciana.dias@unidavi.edu.br
O esgoto doméstico é constituído por resíduos oriundos do banho, lavagem de roupas e
lavatórios. Esses mesmos resíduos, que provém das residências, também são chamados de águas
cinzas, um tipo de água que pode ser empregada para reuso. Segundo o Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Cerquilho, geralmente o esgoto não tratado contém numerosos agentes
patogênicos, micro-organismos, resíduos tóxicos e nutrientes que provocam o crescimento de
outros tipos de bactérias, vírus ou fungos presentes em menor número. Uma das alternativas
para o tratamento desse tipo de efluente são as macrófitas aquáticas, que quando utilizadas
em sistemas Wetlands apresentam um desempenho importante na descontaminação das águas
cinzas. No presente trabalho serão explanadas informações sobre o funcionamento e o papel das
macrófitas aquáticas em sistemas Wetlands no tratamento dessas águas para que fiquem aptas
ao reuso não potável. O desenvolvimento do mesmo teve início na disciplina de Paisagismo,
na qual desenvolvemos a pesquisa exploratória e nos aprofundamos acerca do tema escolhido.
O desenvolvimento deu-se através de estudos de artigos que apresentam a forma de aplicação
do sistema e como o método funciona, bem como pesquisas referentes ao uso do mesmo. Após
o levantamento de todos esses dados, foi possível notar resultados positivos quanto ao método
utilizado. Devido à beleza das plantas e de suas flores, esse tipo de sistema pode ser também
utilizado como elemento paisagístico, em parques e/ou jardins. O uso de macrófitas aquáticas
é uma alternativa viável e pode ser utilizada como solução para o tratamento das águas cinzas,
pois possuem eficiência comprovada quando se trata da remoção de resíduos do efluente. Além
de ressaltarmos a importância de sistemas de tratamento de esgotos para a saúde pública, que
evitam riscos de contaminação e transmissão de doenças, é preciso enaltecer o quão importante
é a contribuição que os mesmos prestam ao meio ambiente para o controle de poluição das
águas.
Palavras-chave: Saúde Pública. Tratamento de Efluente. Paisagismo.
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MARKETING E VENDAS NA ARQUITETURA – A NOVA REALIDADE DO
SÉCULO 21
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Ainda é possível ter um escritório de arquitetura e conseguir clientes apenas pelo velho
networking? No século 21 houve uma mudança drástica da forma de se captar novos clientes,
principalmente no mercado da arquitetura. Com as mídias digitais e clientes querendo fazer
uma jornada de compra cada vez mais sozinhos, esperar dentro do escritório um cliente
aparecer já não é mais realidade. Facebook, Instagram, Google, Youtube, Linkedin, viram
praça de mercado. Este trabalho tem como objetivos verificar como o novo comportamento
do mercado tem mudado a forma de divulgar e vender serviços de arquitetura, e analisar os
reflexos nos profissionais que ainda não se adaptaram, fazendo um diagnóstico da posição atual,
demonstrando por meio das informações o que deve ser praticado para chegar nos resultados
desejados de conquista de mercado. Tem também como objetivo comprovar por meios de
estudos de casos e pesquisa, que a mudança na forma de lidar com a divulgação e venda destes
serviços já é presente e que adotar novo comportamento gera mais resultado para um escritório
de arquitetura. Ainda tem como objetivo levantar e demostrar as novas formas de divulgação
e vendas dentro do âmbito do mercado da arquitetura. A metodologia utilizada foi a descritiva,
por meio de pesquisa bibliográfica e análise de estudos de casos, subscrição de informações,
observação e compreensão dos mesmos. Como este trabalho ainda está em andamento não
possui resultado final, mas já é possível verificar a nova formas de divulgar e vender serviços
de arquitetura e como estas estão mudando o comportamento do mercado e resultado de vendas
para aqueles que já estão praticando.
Palavras-chave: Marketing Digital na Arquitetura. Vendas na Arquitetura. Empreendedorismo
na Arquitetura.
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Sem sombra de dúvidas a maior dificuldade das cidades hoje em dia é lidar com espaços que
perderam sua serventia dentro dos recintos urbanos. Logo o que mais chama a atenção são
espaços industriais que deixaram para trás suas instalações na qual servem como referência
em termos de desenho e escala. Os processos de desindustrialização começaram a ser
mais frequentes a partir do século XX, e para a maioria da população estes locais passam
despercebidos ou somente são notados como espaços decadentes e abandonados que não tem
mais serventia. As indústrias simbolizam o tempo de desenvolvimento de núcleos e vilas em
suas proximidades, pois eram espaços que garantiam a fonte de renda de muitas famílias. Desta
maneira fica fácil entender o significado que uma obra deste porte industrial pode significar para
a comunidade, que foi através dela que muitos conseguiram erguer e fixar moradias, adquirir
bens e crescer junto com o desenvolvimento da indústria, onde neste meio tempo laços foram
erguidos e lembranças ali hoje somente são lembradas. O objetivo desta pesquisa é analisar e
projetar uma intervenção no espaço industrial inativo. Com isso busca-se apresentar o local de
uma maneira que possa ser notada com outros olhos, não somente como um espaço que perdeu
seu uso e se encontra abandonado, mas que sua importância e arquitetura peculiar posam
ser notadas de acordo com a importância que este local teve para com o desenvolvimento
pessoal e coletivo da cidade, visando a sustentabilidade e a lembrança histórica cultural. Como
resultado, a remodelação consiste em uma proposta de reintegrar os espaços edificados voltados
para o uso da comunidade, com atividades que são deficientes e inexistentes em Trombudo
Central. A técnica empregada para a remodelagem das edificações do complexo industrial é o
retrofit unido as técnicas de reparo, restauro das construções protegendo aspectos históricos e
construtivos, utilizando da tecnologia existente para reconstruir e sustentar a estruturas, sempre
que necessário.
Palavras-chave: Desindustrialização. Área industrial. Retrofit.
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Este trabalho refere-se ao desenvolvimento de um projeto de interiores a partir de um espaço
disposto, do qual trata-se de um loft duplex com uma cozinha, sala de estar/tv, área de serviço,
lavabo e uma sacada dispostos no primeiro andar e um dormitório, um banheiro encontrados no
segundo pavimento. O cliente deste projeto é um homem solteiro, biólogo, mestre em engenharia
ambiental e trabalha como autônomo. Tem uma filha de 15 anos, que ocasionalmente recebe
ela em casa, seu hobby é cozinhar, ele também praticar natação, yoga, meditação, viajou e viaja
para vários países, é fascinado por tubarões, e aprecia imagens e fotografias de várias espécies
desse predador. Trata-se de uma pessoa eclética que está atenta as tendências, o diferente e
o desigual e consequentemente foge do padrão. Para este projeto foi reproduzindo o espaço
conforme o perfil do cliente, elaborando uma proposta que atenda de forma harmoniosa o seu
programa de necessidades, proporcionando conforto e concordância estética a partir da paleta de
cores, escolha de luz, gesso e ocupação dos móveis. O projeto foi criado para atender o cliente
de forma ampla, representando o usuário e sua rotina desde a entrada até o dormitório, onde o
mesmo possa identificar-se completamente no ambiente e ser prazeroso estar neste ambiente.
Baseado no perfil do cliente, no programa de necessidades, na organização espacial da planta,
foi desenvolvido um projeto de interiores que se atende às normas e regras de funcionalidade
garantindo a melhoria e a qualidade de vida para o cliente em todos os cômodos do loft.
Palavras-chave: Loft. Perfil do Cliente. Programa de Necessidades.
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OS BENEFÍCIOS DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM PROL DA QUALIDADE DE
VIDA DAS PESSOAS E DA CIDADE
Mayara Scheimann Garcia
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luciana.dias@unidavi.edu.br
O crescimento e urbanização das cidades tem provocado sérios danos à condição ambiental,
assim como, consideráveis prejuízos sociais e de qualidade de vida das pessoas. As nossas
cidades não foram planejadas para beneficiar o bem-estar das pessoas e sim, o setor econômico
e construtivo, portanto, vivenciamos uma carência de planejamento que busca harmonizar o
crescimento urbano com meio ambiente. O objetivo deste trabalho é analisar o impacto positivo
que a arborização causa nas vias públicas, de modo a contribuir para a discussão da arborização
urbana e educação ambiental como medida para minimizar o aumento da temperatura e o
favorecimento do conforto térmico no dia a dia. Tal desconforto é causado por temperaturas
elevadas provindas de alterações climáticas favorecidas pelo local construído e seus materiais
com propriedades térmicas altas. O calor se torna insuportável, visto que a radiação solar é
refletida pelos materiais das construções urbanas e produzida pelas atividades humanas associadas
ao uso de combustíveis providos de queima. Dessa forma a temperatura da pavimentação se
torna cada vez mais elevada contribuindo para o desconforto térmico presente no cotidiano da
sociedade. Sendo assim, relacionando as atividades do dia a dia com a arborização, as árvores
detêm capacidade de absorver esse calor produzido e refletir apenas 10% a 25% de volta para
a atmosfera, grande parte é utilizado na transpiração das plantas e uma pequena fração aquece
o ar ou aquece parte das árvores. Implantar árvores nas atuais estruturas urbanas é uma tarefa
complicada, porém necessário, pois além do seu papel estético suprindo a carência visual pelo
verde e controle climático devido ao sombreamento, também ajudam a reduzir a manutenção
de áreas pavimentadas, diminuindo fenômenos de dilatação e consequentemente seu desgaste.
Portanto, traz qualidade de vida, com grande poder no controle do estresse por conta das altas
atividades urbanas, principalmente em grandes metrópoles. Podemos observar que as áreas
verdes nas cidades normalmente são encontradas em parques, jardins botânicos e também
em algumas ruas. Os residentes procuram espaços assim em busca de relaxamento e fuga da
rotina. O ser humano precisa desse contato, pois é também um ser natural que necessita de
espaços arborizados e dispostos de forma harmônica. Percebeu-se que os centros estão muito
divergentes de uma realidade tranquila, pelo contrário, encontram-se em constante mutação
e principalmente em estado caótico em relação ao desenvolvimento e consequentemente
acarretando em vias menos vivas, com menos arborização e vitalidade natural.
Palavras-chave: Árvores. Cidade. Conforto.
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OS RIOS, O ENTORNO E A CENTRALIDADE DE RIO DO SUL/SC SOB A ÓTICA
URBANA - HOJE
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Catástrofes naturais são mais frequentes no momento atual, no planeta. Muitas vezes, resultados
da ação predadora do homem no meio ambiente natural. A cidade de Rio do Sul, periodicamente
é acometida pelas consequências das inundações e enchentes. No entanto, atualmente, com
outro impacto na cidade, a qual possui em sua centralidade, três rios importantes da Bacia
do Itajaí Açu: Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste e Itajaí-Açu - este formado pela junção dos dois
primeiros. Além disto, Rio do Sul está localizado em um vale rodeado de montanhas - outrora
revestidas de espécies da Mata Atlântica - “esponja natural” das águas pluviais, a qual permitia
que somente uma parcela destas chegassem às calhas dos rios. Consequência do mau uso do solo,
do tratamento que estes leitos de rios e montanhas receberam nas últimas décadas e, finalmente,
da ausência de projetos e políticas públicas com focos sustentáveis - contribuíram para o
surgimento de um quadro naturalmente degradado e resultados não muito bons, principalmente
no período das cheias, estas, mais agressivas e com maior frequência no momento atual. Esse
quadro tem um reflexo curioso na sociedade, quase totalmente responsável pelos desarranjos
naturais locais. De maneira inconsciente e sem orientação técnica de áreas afins, esta ignora
a contribuição relevante da presença dos rios na paisagem urbana sob vários aspectos e os
associa às consequências negativas advindas das inundações, passando a ignorá-los. Na história
da formação de Rio do Sul e também, das cidades europeias de origem dos pioneiros, os rios
foram protagonistas, através da acessibilidade, abastecimento das propriedades, irrigação da
agricultura e referências paisagísticas. O primeiro embrião urbano de Rio do Sul - Südarm desenvolveu-se em torno da primeira balsa local que fazia a travessia de um dos três rios. A forma
urbana da cidade e sua contextualização deve-se muito à presença dos mesmos. Este trabalho
pretende apresentar e resgatar, as potencialidades existentes, contando com a presença dos três
rios no centro histórico da cidade de Rio do Sul. Também apresentar as áreas de preservação
permanente - APP’s, junto às suas margens e leitos, asseguradas por legislações ambientais
locais, estaduais e federais, as quais podem ser consideradas, no momento da elaboração de
propostas de intervenção urbana espacial, questões importantes para a melhoria dos espaços
urbanos e paisagem da sociedade atual que interage do espaço da cidade de Rio do Sul - esta
descrente, mediante a presença dos rios na cidade - o que é - definitivamente, um equívoco.
Palavras-chave: Urbanismo. Bacia Hidrográfica. Centralidade Urbana.
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PAISAGISMO - NECESSIDADE E QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES
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A paisagem urbana está diretamente relacionada com a qualidade de vida da população. O
paisagismo pode oferecer soluções para muitos problemas encontrados nos centros urbanos.
Estudos apontam a necessidade dos cidadãos terem contato com a natureza no seu dia a dia,
trazendo benefícios à saúde, proporcionando bem-estar e a melhoria da qualidade de vida.
Com base nisso, este estudo objetivou, exemplificar a necessidade do contato das pessoas com
o paisagismo, mostrar como o paisagismo inserido no coletivo, quando bem elaborado pode
transformar a cidade e a vida das pessoas. Para esta pesquisa foi utilizado a plataforma digital e
livros, com diálogos entre as acadêmicas e o auxílio da professora da disciplina de paisagismo.
Muitas vezes os setores de planejamento urbano e meio ambiente das cidades não incluem o
paisagismo em seus orçamentos e esquecem das necessidades dos residentes, principalmente o
item arborização. Porém, a presença de árvores é fundamental para o conforto dos residentes,
pois além de oferecer sombra e embelezamento, reduzem o calor excessivo, absorvem água
da chuva, filtram emissões de escapamento de veículos, e amenizam o efeito dos ventos. Uma
pesquisa entre 1972 e 1981, em um hospital na Pensilvânia, acompanhou um grupo de pacientes
que no hospital tinham vista para uma parede branca de tijolos e outro grupo de pacientes
que tinham vista para uma fileira de árvores. Notou-se que os pacientes com vista para as
árvores reagiram melhor do que os outros, isso graças ao contato visual com a natureza. Já
em Toronto, a presença de árvores reduziu de 5% a 20% os acidentes de trânsito. Em outro
estudo, o pesquisador Eric Dumbaugh comparou quatro anos de estatísticas de acidentes em
dois trechos diferentes da Colonial Drive em Orlando e descobriu que em trechos sem árvores
ocorreram 12% mais acidentes do que em trechos com presença de árvores. O trabalho do Dr.
Roger Ulrich, na Universidade Texas A&M, descobriu que a exposição visual a ambientes
com árvores reproduz uma recuperação do estresse em cinco minutos, indicando mudanças
na pressão arterial e tensão muscular. Estas pesquisas entre outras, confirmam a necessidade
da cidade pensar no espaço do paisagismo em âmbito coletivo, onde o contato com a natureza
relaxa as pessoas e traz vida. Imagina-se pessoas que trabalham o dia todo em escritórios
fechados, sem contato com a natureza, após o expediente precisam voltar para as suas casas,
se tiverem um trajeto agradável, embelezado com espécies vegetais chegarão em casa mais
calmos e tranquilos, do contrário só terão mais motivos para aumento do nível de estresse.
Palavras-chave: Bem-Estar. Arborização Urbana. Redução de Estresse.
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PAISAGISMO DE BURLE MARX
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Roberto Burle Marx foi um dos pioneiros do paisagismo moderno, sendo responsável por
diversos projetos paisagísticos importantes no século XX, dentro do país, e também no exterior.
O objetivo desta pesquisa é estudar as características utilizadas por Roberto Burle Marx em
suas composições paisagísticas, que romperam com os sistemas estéticos tradicionais europeus.
O presente trabalho foi realizado através de pesquisa em fontes bibliográficas. Burle Marx se
tornou referência ao usar da cultura e flora brasileira para desenhar seu estilo exótico e tropical.
Com sua formação na Belas Artes do Rio de Janeiro, Burle Marx foi também um excelente
pintor. Na percepção dele, suas obras paisagísticas eram como telas em branco que aceitavam
a forma livre, e as mais variadas cores e texturas. Outra característica importante observada
em seu trabalho, era a capacidade que seus projetos tinham de se integrar a arquitetura do
local, o jardim era visto como parte fundamental da obra arquitetônica e não mais como algo
descolado de seu entorno. Essa consciência arquitetônica de Burle Marx muito se deve ao início
de sua carreira, quando estagiou com Lúcio Costa, famoso Arquiteto precursor do modernismo
no Brasil. Sua obra, portanto, está relacionada com a busca de uma cultura nacional, esse
aspecto ficou evidente pelo uso de plantas nativas da flora brasileira em seus projetos, dando
ênfase à tropicalidade do país. Concluímos que podemos afirmar que a obra de Roberto
Burle Marx, assim como os elementos, até então inéditos inseridos em seus jardins, tiveram
grande importância para o paisagismo nacional e internacional. Burle Marx foi um profundo
conhecedor da cultura brasileira e suas obras apresentam características únicas, como o uso
das plantas nativas e plantas perenes, a mistura de cores e texturas e a utilização de plantas de
pequeno porte. Tais características ajudaram o Brasil a difundir sua cultura, e hoje, seu legado
é considerado patrimônio histórico da humanidade.
Palavras-chave: Projeto Paisagístico. Modernismo. Jardins.
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PAISAGISMO EM LOCAIS COM POTENCIAL PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE
FÍSICA
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Nos dias atuais é cada vez mais comum trocar espaços privados por espaços públicos na hora da
prática de atividades físicas. A prática de exercícios ao ar livre se torna mais atrativo através da
utilização de parques e praças, que por sua vez devem possuir infraestrutura mínima adequada
para tal fim. Uma maneira de tornar estes ambientes mais agradáveis seria a utilização de
vegetação e elementos arquitetônicos. Para uma melhor abordagem deste tema utilizaremos
como norteador o Parque Municipal Rua XV de Novembro, situado na cidade de Rio do Sul SC. O objetivo dessa pesquisa será o estudo da importância da vegetação em espaços públicos,
principalmente em locais que apresentam potencial para a prática de exercícios ao ar livre. Os
locais utilizados para realização de atividades físicas em ambientes externos devem oferecer
um mínimo de conforto térmico nas diferentes estações do ano, para que seus usuários se sintam
confortáveis no local, independentemente do clima e período do dia. Devem possuir uma
arborização adequada, com árvores de diferentes portes e densidade de copas, que possibilitem
a escolha do local e o bem-estar do usuário na hora da prática de exercício. Árvores de grande
porte, com copas mais robustas, possibilitam maior conforto no verão, pois ajudam a controlar
a temperatura, porém os usuários também utilizam o local nas estações mais frias e precisam
de locais mais iluminados, com árvores de copas menos densas. Deve-se considerar que o
clima de cada região exerce influência na escolha da vegetação a ser alocada nestes ambientes.
Para compreender o ambiente foi feita uma visita a campo, onde observamos a arquitetura
paisagística e os locais que necessitam de maiores cuidados. Foi feita uma pesquisa sobre
espécies vegetais mais indicados ao local e para o fim específico, neste caso o auxílio na prática
de atividades físicas. O parque atualmente não apresenta planejamento paisagístico adequado
para a realização de atividades físicas em determinados períodos do dia, existem apenas algumas
espécies de vegetação bastante jovens, sendo em sua maioria de pequeno porte, que impossibilita
a utilização do espaço em dias quentes, causando grande desconforto térmico. O local é muito
frequentado por moradores e visitantes, a falta de arborização adequada impede o uso frequente
do local em horários diversificados, prejudicando a qualidade de vida dos usuários. Observouse que os moradores usufruem do local apenas durante as primeiras horas da manhã e após o sol
se pôr. Podemos considerar que através deste estudo será possível desenvolver uma proposta de
requalificação paisagística, com ênfase na prática de exercícios físicos ao ar livre, que melhor
se adeque ao ambiente possibilitando sua apropriação e permanência. Com isso esperamos que
o parque receba pessoas com mais frequência, durante todos os horários do dia.
Palavras-chave: Espaço Público. Paisagismo. Saúde.

142

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

PAREDES E FACHADAS VERDES COMO ELEMENTOS BIOCLIMÁTICOS E DE
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O adensamento de edifícios, o excesso de veículos e a falta de planejamento influenciam no
clima urbano devido à modificação das propriedades térmicas dos componentes de pavimentos,
alterando as trocas térmicas entre a superfície e o meio. Esse contexto prejudica a qualidade de
vida nos grandes centros urbanos com a formação de ilhas de calor, poluição, ruído, dificuldade
na drenagem da água da chuva e outros problemas. O objetivo deste trabalho é apresentar a
utilização de paredes verdes e fachadas vivas nas grandes cidades, como alternativa para melhorar
o isolamento térmico nas edificações, reduzir gastos energéticos, diminuir a poluição, melhorar
a qualidade do ar, reduzir ruídos externos, auxiliar na drenagem da água de chuva, promover o
aumento da biodiversidade, entre outros benefícios. Foi utilizada pesquisa exploratória e estudos
de caso para a realização deste estudo. Pesquisas mostram que há grande relação entre a falta de
infraestruturas verdes no meio urbano e o aumento de problemas de saúde, sendo a vegetação
uma estratégia bioclimática e de bem-estar muito conhecida pelos profissionais, tanto do meio
acadêmico quanto da construção civil e arquitetura. Porém, no Brasil há poucos estudos sobre
paredes e fachadas verdes e a contribuição no conforto térmico. As fachadas verdes trazem
impactos positivos no aspecto econômico do empreendimento, apesar do maior investimento
na construção e maior manutenção, podem gerar uma redução em energia e a valorização de
revenda no valor do imóvel. Como consequência aos poucos estudos na área, surgem muitas
dúvidas quanto à escolha da parede verde ideal para cada situação, como a escolha de materiais e
espécies de vegetação mais indicadas, o que é destacado neste trabalho. Conclui-se que a técnica
de paredes e fachadas verdes tem grandes vantagens, excelente potencial para a qualificação do
ambiente urbano, bem como oferece motivação para o desenvolvimento de novos trabalhos e
projetos na área, aprimorando a gama científica do tema.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Vegetação. Fachada Viva.
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PARQUE DE CIDADE: POUSO REDONDO - SC
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A cidade de Pouso Redondo, situada no Alto Vale do Itajaí, possui entre suas principais
atividades a agricultura, indústrias cerâmicas e moveleiras. Por ser uma cidade de pequeno
porte não apresenta espaços adequados para lazer, atividades esportivas e culturais. A falta de
lugares para convívio e lazer, determina as premissas básicas para este estudo. É necessário
para maior compreensão do tema, conhecer a evolução dos espaços públicos, e como chegaram
aos parâmetros atuais. Somente no século XX é que realmente os espaços paisagísticos
inseridos na cidade assumem um papel de parque, de espaços urbanos, a fim de amenizar o
caos trazido pela urbanização e promover maior qualidade de vida e lazer as pessoas. Dentro
do contexto contemporâneo, é possível tratar da evolução dos parques urbanos do século XX,
que já apresentam caraterísticas diferenciadas, essas principalmente relacionadas a preservação
dos meios naturais, a fim de chegarmos a uma extensão do conceito de parques urbanos, surge
então, uma nova abordagem, os parques lineares, esse pode ser descrito como uma área verde
e de convívio principalmente preocupada em preservar áreas de mananciais, e ligar pontos da
cidade, assim fazendo essa interação entre o meio urbano e a natureza. Nesse contexto, o atual
trabalho tem como objetivo o estudo da evolução e importância dos parques para a cidade,
levando em consideração dois aspectos principais, o primeiro, a necessidade de um espaço
público de qualidade, e a segunda, a busca pela preservação e valorização dos recursos naturais.
Para tanto foram realizados estudos de caso com análises formais, funcionais, somados a um
diagnóstico com uma contextualização regional da área em estudo. Busca pela historicidade e
raízes da população desta cidade. Uma análise da infraestrutura urbana, sistemas de transporte,
topografia, vegetação e restrições legais da área em estudo. Assim teve-se um embasamento
sólido para desenvolver uma carta de intenções projetuais, e posterior projeto com auxílio de
softwares como Autocad, Sketchup e Lumion. O conjunto de aspectos estudados e levantados,
apontam para um caminho mais seguro em relação a intenção do projeto, onde só se confirma o
que move o conceito do estudo, em relação a quanto os parques valorizam a cidade e beneficiam
seus usuários, e também o quanto a cidade abordada necessita da promoção de espaços vivos e
que proporcionem a seus moradores o convívio, lazer, e encontro, assim estabelecendo pontos
essenciais para a busca pela qualidade de vida e melhoria da cidade.
Palavras-chave: Espaços Públicos. Meio Ambiente. Qualidade de Vida.

144

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E A CULTURA DO DOCE: UMA PROPOSTA PARA O
CASARÃO STOLTENBERG
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Desde muito tempo Vidal Ramos se destaca na cultura dos doces, com produção de biscoitos,
geleias e mel, mas esse reconhecimento ficou ainda maior após a criação da doce festa, em
1996, que tem como objetivo principal evidenciar e promover os doces coloniais produzidos na
cidade. A festa era sediada na localidade de Salseiro até 2007, encerrando as atividades após uma
empresa se apropriar do espaço para a construção de uma fábrica de cimentos, mas como medida
compensatória um novo parque foi entregue na localidade de Riozinho, colocando a cultura do
doce do Salseiro em risco. O Casarão Stoltenberg é um patrimônio arquitetônico histórico e
cultural inserido na localidade Praça Stoltenberg, que antes fazia parte da comunidade Salseiro.
A importância desta edificação foi tão grande e significativa, que a comunidade recebeu o nome
“Praça Stoltenberg” em referência a casa, que era um ponto de encontro, como uma praça. Em
2010 devido às más condições das instalações elétricas, um curto circuito acabou ocasionando
um incêndio, que consumiu boa parte da fachada do casarão. As estruturas consumidas pelo
fogo foram reerguidas em 2012 e diante desta problemática, é possível distinguir dois períodos,
a construção original de 1928 aos fundos e a parte reconstruída após incêndio. A edificação
possui caráter histórico no contexto do comércio de Vidal Ramos e região, sendo tombada como
patrimônio histórico pelo IPHAN e está em desuso. Um patrimônio em desuso se deteriora
muito mais rápido do que um patrimônio em uso, pois fica sem manutenções necessárias para
a sua conservação, e devido a inutilização, o casarão sofre com algumas patologias em sua
estrutura. O Casarão Stoltenberg foi um importante pólo econômico no século XX, despertou
o interesse de comerciantes e hoje serve apenas como ponto turístico, mas sem atração, pois
a casa encontra-se de portas fechadas. Essa pesquisa tem como objetivo resgatar o Casarão
Stoltenberg dando a ele um uso de confeitaria e café colonial, resgatando os valores históricos
junto a cultura local. Resgatar os valores históricos junto a cultura local não só potencializa o
lugar como fortalece sua a preservação, o patrimônio é tombado, mas não é valorizado. Com
estudos correlatos, pode-se entender como se dá o processo restauro e conservação a fim de
salvaguardar o patrimônio, para nas próximas etapas do trabalho propor alguma intervenção
que tenha comprometimento com a história e responsabilidade com o futuro.
Palavras-chave: Patrimônio. Cultura. Resgate.
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Desde que as primeiras civilizações se formaram necessitou-se da criação de normas ou leis para
manter o equilíbrio entre os indivíduos, com suas diferentes características, conseguindo desta
maneira moldar a sociedade. Porém, como as personalidades humanas podem ser muito variadas
dentro de um determinado grupo, passara a ocorrer a violação das leis empregadas pelo todo,
originando a necessidade da concepção de punição ao infrator, que com o decorrer da história
passou da privação da liberdade e sentença de morte à privação da liberdade com propósito de
reabilitar. A fundamentação do trabalho deu-se por pesquisa de livros, artigos, monografias,
teses e páginas virtuais através de uma metodologia quantitativa e qualitativa, analisando a
evolução e atual situação prisional, verificando a ineficácia na reabilitação dos condenados,
uma vez que o levantamento do Infopen (2016) trouxe dados de superlotação em espaços
insalubres. O trabalho objetiva a elaboração de um projeto de um estabelecimento penitenciário
com foco na reabilitação do apenado, utilizando de dimensionamento, espacialização e detalhes
arquitetônicos que contribuam de forma fundamental para o programa. A abordagem do tema
é justificada ao analisar a situação regional, estadual e nacional, com uma população prisional
precária, que não se atingi a reabilitação do condenado, com índices de reincidência alto, além
de provocar gastos financeiros investidos incorretamente. Tal condição se difere dos resultados
obtidos em países que investiram fortemente em técnicas e espaços voltados para reabilitar, tais
como a Noruega, Dinamarca e Suíça. Para a reabilitação do preso é preciso dispor de espaços
mais salubres, dimensionados de modo a explorar melhor a ventilação e iluminação natural,
dispondo de espaços para reflexão, leitura, lazer, ensino técnico-profissionalizante, trabalho
com remuneração e refeições dignas, possibilitar uma oportunidade de ressocialização para que
o apenado retorne a sociedade com novos objetivos de vida, na qual consiga deixar para trás a
vida criminal.
Palavras-chave: Penitenciária. Reabilitação. Arquitetura.
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PERCEPÇÃO DA BELEZA E DA ESTÉTICA ALÉM DO VISUAL - JARDIM
SENSORIAL NA INCLUSÃO EM FOCO
Luciana Patricia Rosa Dias
luciana.dias@unidavi.edu.br
O Paisagismo é uma disciplina ministrada no curso de Arquitetura e Urbanismo que visa
preparar os discentes para a projeção de ambientes públicos e privados utilizando técnicas,
elementos arquitetônicos e vegetais que proporcionem bem-estar e qualidade de vida aos
usuários. Considerando que todas as pessoas têm o direito de sentir e perceber as belezas de
um ambiente paisagístico, surge a necessidade de incluir usuários com limitação de sentidos
através da instigação de todos os seus sentidos e não somente ao da visão. Pensando nisso,
desenvolvemos este trabalho objetivando promover a inclusão social através da utilização
dos demais sentidos excluindo a visão, através de um jardim sensorial também proporcionar
a integração, envolvimento e sensibilização dos acadêmicos do curso dando subsídios para a
aplicação dos conhecimentos obtidos na disciplina. Este projeto foi desenvolvido durante a III
Mostra Inclusão em Foco, nas dependências da Unidavi. A metodologia constou na preparação
de um local acessível às pessoas com quaisquer necessidades especiais. Foram utilizadas
diferentes espécies vegetais (texturas, odores e sabores), bem como diferentes materiais (terra,
areia, serragem, madeira, seixos...) dispostos em bancadas (facilitando o acesso a cadeirantes)
e repetidos em um piso tátil para aguçar os sentidos do tato, paladar e olfato. Foi utilizado uma
fonte de água em forma de cascata para aguçar o sentido auditivo. Os visitantes foram vendados,
conduzidos pelo jardim e convidados a utilizar os demais sentidos enquanto cheiravam,
provavam e tocavam (com as mãos e após os pés no piso tátil), cada etapa do passeio. Todas os
materiais foram identificados também em braile. Após o passeio, os visitantes foram convidados
a retirar a venda dos olhos e visualizar (quando possível) o espaço percorrido identificando e
percebendo as dificuldades encontradas e as belezas do jardim sentidas de diferentes formas
além da visão. Enquanto eram conduzidos, os visitantes foram estimulados a falar o que sentiam
em cada etapa onde constatamos diversificadas e positivas emoções relatadas. Participaram
dessa atividade 270 visitantes com idades e ocupações diversificadas, entre os visitantes foram
conduzidas duas pessoas com deficiência visual, uma com deficiência auditiva, uma cadeirante
e uma pessoa com paralisia cerebral parcial. O contato com um jardim sensorial tornou os
visitantes beneficiários e inclusos ao que é belo e estético utilizando diferentes recursos, formas
de beleza e sensações oferecidos no jardim. Ainda como beneficiários, os acadêmicos do curso
de Arquitetura e Urbanismo que atuaram num projeto voltado à inclusão e ao paisagismo,
despertando percepção que devem adequar seus projetos para atender as necessidades diversas
do ser humano, aplicando a premissa que todos os seres humanos, indiferente de suas deficiências
ou necessidades possuem os mesmos direitos.
Palavras-chave: Paisagismo. Deficiência Visual. Sentidos.
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PESQUISA INTERVENÇÃO REGIONAL – REDE DE CIDADES: AGRONÔMICA,
AURORA, LAURENTINO, LONTRAS E RIO DO SUL
Angelina Wittmann
angelina.wittmann@unidavi.com
Laiz Daiane Claudino Correa
laiz93@unidavi.edu.br
Gabrieli Paterno
gaby_paterno@unidavi.edu.br
Este trabalho é parte da primeira etapa do projeto de Planejamento Regional para a região
que abrange a rede de cidades composta pelos municípios: Aurora, Agronômica, Laurentino,
Lontras e Rio do Sul, a pesquisa foi feita nas áreas socioeconômica, geográfica, sociológica,
histórica, espacial, entre outras, a partir da qual será definido o diagnóstico que por sua vez,
definirá as diretrizes para as propostas apresentadas no projeto. A pesquisa foi feita a partir
de visitas in loco, referências bibliográficas, sites de órgãos públicos e instituições públicas
e privadas - relacionada a região, a qual será usada pela equipe para formular o diagnóstico
que direciona para a proposta de intervenção na escala regional, considerando as paisagens
natural e construída nas cidades desta rede específica - na região. Para a elaboração de uma
proposta de intervenção urbana - na escala regional - faz-se necessário conhecer os aspectos
socioeconômicos, culturais, históricos, geográficos e espaciais, no mínimo - dos municípios
integrantes da rede de cidades - parte da área estudada e de suas relações socioeconômicas
espaciais na escala regional, nacional e até mesmo internacional - para que, a partir do pontual
diagnóstico, seja delineada a proposta adequada ao quadro sócio econômico espacial real
e atualizado, considerando suas sociedades locais a partir de cada nucleação urbana e suas
expectativas dentro do espaço regional. A pesquisa, portanto, possibilitou o conhecimento de
deficiências, condicionantes e potencialidades, importantes para o desenvolvimento de um
diagnóstico de intervenção para a próxima etapa deste trabalho. O processo de pesquisa da área
estudada contou com os as informações extraídas também de mapas e registros fotográficos
existentes e novos efetuados in loco, além daquelas questões anteriormente citadas. A riqueza
de história do patrimônio seja ele cultural ou ambiental, a necessidade de conservação das
regiões tanto das edificações históricas como da topografia que define a região como médio vale,
desenhando as montanhas na paisagem com ênfase na borda dos rios que cruzam a região junto
com os problemas atuais causados pelo crescimento acelerado e sem planejamento despertaram
o interesse de análise e motivaram a pesquisa pelas cidades de Aurora, Agronômica, Laurentino,
Lontras e Rio do Sul, que trazem o Rio Itajaí do Sul, o Rio Itajaí do Norte e formam o Rio Itajaí
Açu, cidades interligadas por estradas, separadas por montanhas.
Palavras-chave: Regional. Intervenção Urbana. História.
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PESQUISA PARA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO URBANA REGIONAL:
CICLOVIA REGIONAL
Helder Eduardo Seiler
seilerhelder@unidavi.edu.br
Pâmela Romig da Costa Paes
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Maristela Macedo Poleza
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Este trabalho atendeu a 1ª parte da disciplina de Planejamento Urbano e Regional, da 8ª fase do
curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidavi, com proposta de pesquisa e coleta de dados na
região estudada, formada pelos municípios de Salete, Taió, Pouso Redondo, Trombudo Central,
Agrolândia, Atalanta, Petrolândia, Ituporanga e Rio do Sul, localizados no Alto Vale do Itajaí.
O trabalho foi elaborado por nove alunos pesquisadores e a escolha das cidades e a formação
desta rede se deu através da cidade de origem de cada pesquisador. Os objetivos foram de
identificar condicionantes, deficiências e potencialidades da região estudada para a viabilidade
de implantação de uma ciclovia regional, que é um modal alternativo sustentável de baixo
custo, reestruturando a região de estudo. Os métodos de pesquisa se deram através de pesquisa
bibliográfica para compreensão histórica e espacial de cada cidade, aplicação de questionário
com ciclistas da região e visitas “in loco”, já pensando e demarcando as possíveis rotas e como
elas poderiam interagir com a paisagem do entorno, a arquitetura e a cultura de cada município.
Como resultados finais conclui-se que a região de estudo apresenta condicionantes relacionadas
à topografia, apresentando variações no relevo, com regiões altas e planas, com a presença de
planaltos, depressões, montanhas, planícies e vales profundos, sendo constituído por rios que
fazem parte da bacia hidrográfica da região. Outro aspecto condicionante da região é a BR 470,
sendo a única rodovia inter regional dentro da região estudada. As deficiências baseiam-se na
estruturação de caminhos, reduzido ao modal rodoviário, que prioriza apenas o automóvel e
não oferece segurança aos pedestres e ciclistas. Em relação às potencialidades, destaca-se a
paisagem natural heterogênea, com presença de cachoeiras, florestas diversificadas, montanhas
e vales, bem como a paisagem histórica/arquitetônica, formalizada em núcleos urbanos e rurais,
que caracterizam a história e a colonização de cada cidade, e integra-se às paisagens naturais,
que propiciam a contemplação e favorecem a reestruturação de caminhos e a implantação da
ciclovia como modal de transporte alternativo. Na região de estudo observa-se o aumento do
uso da bicicleta, tanto para o lazer como para o trabalho, o que justifica a necessidade de um
projeto para interligação entre os municípios estudados.
Palavras-chave: Levantamento de Dados. Ciclovia Regional. Intermodalidade.
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PLANTAS MEDICINAIS NO PAISAGISMO, É POSSÍVEL?
Adriana Hoffmann
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Durante muito tempo o conhecimento medicinal vigente, quanto a utilização de remédios
provindos da natureza, foi o empírico e os usos das ervas e chás eram usados largamente nos
tratamentos das doenças e males da sociedade sem explicação científica de sua atuação como
curativo. Com o avanço da ciência e da tecnologia e através de muitos estudos e pesquisas
se provou real e possível a presença de princípios ativos presentes nesses materiais vegetais,
assim os chás comprovaram ter alto valor medicinal. Em todos os lugares é possível ver
hortas compostas por temperos e plantas medicinais, mas por que não fazer uma composição
paisagística com essas plantas que nos trazem tantos benefícios? O objetivo deste trabalho foi
demonstrar que muitas dessas plantas, por possuírem além das vantagens medicinais e beleza
estética, podem ser combinadas a outros elementos para criar um jardim medicinal. Através
de pesquisa exploratória dos princípios medicinais de algumas plantas e de suas qualidades
estéticas foi possível chegar a uma sugestão de usos paisagísticos para espécies que normalmente
são esquecidas e utilizadas somente em canteiro de chás perdidos em alguma parte do terreno
compondo as hortas. Cada planta com suas características únicas e aromas diferentes podem ter
funções mais que medicinais em um jardim, assim além de belo tornando-se funcional. Após
a realização desse trabalho foi possível perceber que há uma ampla variedade de plantas com
funções curativas que podem ser utilizadas na composição de jardins, tanto em prol da estética
paisagística, como em prol da saúde dos seus usuários, tornando ambientes belos, harmônicos
e funcionais.
Palavras-chave: Estética. Função Paisagística. Cura pelas Plantas.
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PONTOS FOCAIS - CENTRALIDADE DE RIO DO SUL SOB A ÓTICA DE
GORDON CULLEN
Angelina Wittmann
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Este trabalho apresenta uma análise de alguns elementos formadores da centralidade de Rio do
Sul sob o conteúdo de alguns conceitos do arquiteto urbanista inglês Thomas Gordon Cullen,
mais conhecido Gordon Cullen. Na sua publicação de “Paisagem Urbana” - cujo livro faz
parte das Referências de estudos da Disciplina de Ateliê de Projeto Urbano, o autor apresenta
métodos simples que orienta o olhar do observador/pesquisador para aspectos importantes que
formam a paisagem da cidade, como por exemplo, quando em um conjunto de edifícios, um
deles não se alinha na função, destaca-se automaticamente suas características como dimensão,
complexidade e cor. O autor trata desse fato como um dos aspectos da arte do relacionamento,
que é uma reunião dos elementos que concorrem para a criação de um ambiente e entrelaçando
esses elementos de maneira a despertarem emoção ou interesse do transeunte no espaço da
cidade. Cullen apresenta, de maneira resumida, alguns métodos simples, de verificação de
estudo da paisagem urbana, como por exemplo- Visão serial: é uma série de visados que
evocam emoções do observador. Sua leitura é feita através do trajeto definido pelo observador
onde nele, é marcado setas simbolizando a visada; Apropriação do espaço: a utilização do
espaço para fins sociais - também chamado de território ocupado; Recinto: local que transpasse
o sossego e a tranquilidade, que passe a sensação de familiaridade e de lugar; Ponto focal:
referência na paisagem urbana, podendo ser natural ou construído sob qualquer forma geralmente é um elemento vertical; Perspectiva grandiosa: como o aqui e além, a ligação do
primeiro plano, do observador, com a imensa paisagem longínqua; Saliências e reentrâncias:
uma visada que consegue apreender todo o beco, rua, mostrando a sinuosidade e complexidade
vista no local; entre outros. Este trabalho - através de imagens - apresentará algumas percepções
a partir da leitura visual sob uma ótica crítica de elementos formadores da paisagem urbana
da centralidade de Rio do Sul, observando alguns destes conceitos de Gordon Cullen, como
instrumento de observação para intervenções e estudos posteriores de grande valia como
instrumento no momento de desenvolver o diagnóstico e prognóstico para a elaboração do
projeto de intervenção urbana espacial para a área estudada.
Palavras-chave: Arquitetura. Paisagem Urbana. Gordon Cullen.
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PORTFÓLIO COMO DESENCADEADOR DE NARRATIVAS PESSOAIS: UMA
ALUNA DE ARQUITETURA EM FORMAÇÃO
Patricia Moretti
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Há vários anos tenho dedicado estudos e reflexões acerca do conceito de experiência tal como
apresenta John Dewey,em especial nos livros Human nature and conduct (1922), igualmente ao
uso do portfólio online como instrumento avaliativo. Partindo destas premissas, começo cada
semestre na incógnita do devir. No entanto, à medida que se sucede, constato que o referido
instrumento não serve apenas de forma avaliativa; este desdobra-se em uma coleção de registros,
sondagens, fotos, processo criativo e mais precisamente em um diário pessoal e único de cada
aluno. Em alguns casos, ocorre um despertar de sentidos, um saber construído e em construção;
uma oportunidade de compartilhamento do “eu” do aprendente com o professor. Desta forma,
a experiência que Dewey se refere acontece quando o pensamento e ação em unidade seguem
seu curso até a sua realização, quando um problema recebe solução, ou um trabalho termina de
modo satisfatório. Sendo assim, me interessa pensar que o portfólio online pode servir como
desencadeador de uma narrativa pessoal dando luz à importância da experiência Deweyana.
Na escrita e declaração verbal da aluna Francisca Cucchi, estudante no curso de Arquitetura e
Urbanismo da 5ª fase que realizou a disciplina de História da Arte e Arquitetura Contemporânea,
podemos observar que o portfólio online é uma oportunidade de expressar-se através da escrita
a própria identidade. A metodologia utilizada para este estudo é a bibliográfica, esta que consta
de artigos científicos, livros, sites de internet. Em suma, mostraremos através de arquivo digital
os registros efetuados no Google Classroom do que foi construído e concluído no andar do
semestre.
Palavras-chave: Experiência. John Dewey. Portfólio.
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PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, SEU
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO – SIGNOS – ESCALAS E PESSOAS
Angelina Wittmann
angelina.wittmann@unidavi.edu.br
O profissional da Arquitetura é dotado de particularidades inerentes ao seu perfil profissional
- desconhecidas para a maioria das pessoas - talvez pela dificuldade acadêmica e teórica de
alinhavar este, e suas principais características em um texto e verbo - ou talvez, pela complexidade
mesmo - que vai muito além do somente, tridimensional. Sua área abrange aspectos invisíveis
da sensibilidade artística, psicológica, intuitivas, cognitivas e de signos espaciais a partir da
continuidade histórica e tecnológica representados através dos materiais, cores, poros, cheios
e vazios, texturas, volumes e relações entre o conjunto criado e o conjunto existente, diante
da figura humana que promoverá interações sociais e suas diversas práticas no seu espaço.
Arquitetura varia de acordo com meio, com o entorno, com a geografia, a cultura do homem, a
tecnologia, a história, com outras arquiteturas no entorno, da arquitetura preexistente e com a sua
função/uso - mas nunca com o produto mais caro, raro e mais elaborado oferecido no mercado
- que tende a tornar o profissional, em um mero “vendedor” somente. Quem dita a tendência?
O que é a criação? A Arquitetura é holográfica. Todos os aspectos a serem considerados no
momento de sua concepção espacial - dentro do espaço de uma cidade, do espaço de um parque,
de um jardim, de uma casa, ou, de uma sala, são os mesmos. Ocorre a variação da hierarquia,
da área e do tamanho dos elementos que compõe este espaço - o espaço total tem influência
nos elementos que estão em si. Quando pretendemos definir as muitas escalas da Arquitetura
podemos incorrer de erros conceituais, quando dizemos: “Este trabalho é de urbano! “, ou,
“Este trabalho é de decoração de interiores! “, ou ainda, “Este é de Arquitetura! “. Arquitetura é
o ato de modificar ou, criar um ambiente para determinado uso do e para as práticas do homem,
sem agredir o meio ambiente preexistente, com arte e beleza.”. Todos os trabalhos mencionados
são trabalhos de Arquitetura, dentro de um contexto e escalas diferentes. Para melhor explanar
sobre estas questões, o objetivo deste trabalho é de apresentar o processo da elaboração do
projeto de uma residência e de sua construção através de imagens, apresentando as diferentes
escalas da Arquitetura e sua importância específica, através deste estudo de casos. O trabalho
do profissional inicia na primeira entrevista com o casal proprietário, que apresentavam gostos
estéticos e culturais diferentes e não tinham um acordo. Arquiteto “constrói pontes” e concilia,
através da Arquitetura.
Palavras-chave: Arquitetura. Escala. Processo de Criação.
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PROJETO COMPLETO DE INTERIORES DE UM LOFT
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Este trabalho tem como resultado uma pesquisa acadêmica realizada para a disciplina de
Arquitetura de Interiores do curso de Arquitetura e Urbanismo ministrada pelas Professoras
Bianca Lehmkuhl e Debora Nardelli, tendo como foco o projeto de interiores de um loft. O
loft, é habitado por um casal, mulher astróloga com 30 anos e homem cheff de cozinha com 32
anos, ambos gostam de cozinhar e receber amigos, suas cores são alinhadas e gostam de formas
orgânicas. Nossa proposta foi muito objetiva para ambos gostos, utilizando junto com as formas
nos móveis, uma paleta de cores que esta relacionada a galáxia, sendo que a mulher é astróloga.
Na parte inferior, criamos uma cozinha onde a sua ergonomia seja de fácil manuseio, para que
assim eles possam cozinhar e receber bem os amigos. A sala de estar sendo confortável, foi
criada de forma livre, com seu mobiliário solto de forma que as visitas fiquem mais livres e
mais confortáveis nesse ambiente e para que tenha um fluxo constante e por fim, nessa parte,
a varanda, mais um espaço de vivência para a criação de alimentos e reunir amigos. Na parte
superior móveis clean para apenas guardar roupas, a cama no centro e direcionada para a janela
onde com isso podem olhar para a rua e sentir uma calmaria, ainda na parte superior possui
um banheiro onde no mesmo tem banheira para dias agitados ter um banho com mais calma,
duas cubas para juntos poderem fazer higiene e por fim, como é um loft, utilizamos do espaço
colocando uma rede, onde os clientes possam dar uma pausa da sua rotina para ler um livro e
observar estrelas.
Palavras-chave: Interiores. Formas. Cores.
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PROJETO DE UM LOFT BASEADO EM CONCEITOS DO WABI SABI E FENG
SHUI
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O estilo de viver é único e o lugar onde se mora precisa estar de acordo com o seu morador. Sendo
assim, a arquitetura de interiores busca retratar em seus projetos a pessoa que o habita e todas as
suas vontades e suas necessidades. Durante a disciplina de Arquitetura de Interiores um projeto
de Loft foi pensado para um cliente em específico. O cliente em questão é uma mulher, artista
plástica e com descendência japonesa. A partir das suas características e necessidades foi criado
um briefing para que as principais ideias sobre o projeto e sobre o cliente fossem alinhadas.
A cliente, por ser de descendência japonesa, possui diversas características peculiares, por
exemplo, não utilizava a numeração 4, pois traz má sorte. Outro detalhe de muita importância
para o projeto foram os conceitos utilizados, um deles, e o mais importante, foi o Wabi Sabi.
Este conceito é de origem japonesa e carrega em si a essência das coisas, dos materiais, das
formas e do tempo. Era necessário a utilização de materiais e objetos que pudessem mostrar o
tempo passando por ali. Outro conceito que foi muito utilizado foi o de Feng Shui, onde tratava
as energias da moradia, quais eram os melhores lugares, as melhores cores, onde certas coisas
deveriam ser evitadas. A configuração espacial do loft também não foi pensada de maneira usual.
A cliente não tinha o costume de receber os amigos em casa, porém, dava aulas particulares.
Sendo assim, as áreas sociais comumente utilizadas, como sala de jantar e sala de tv, perderam
a força e o espaço neste projeto. Como um ateliê de artes e aulas particulares era muito mais
utilizado pela cliente, este tornou-se o coração do loft. O resultado esperado deste projeto foi
um projeto ímpar, que conseguisse retratar todas as vontades, os gostos, e as necessidades deste
cliente em específico. O projeto completo propiciou um novo olhar e uma nova disposição de
espaços que estamos acostumados a ver e a analisar. De maneira totalmente conectada com o
seu morador, criou-se um novo lar.
Palavras-chave: Loft. Wabi Sabi. Arquitetura de Interiores.
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As atividades do arquiteto e urbanista compreendem muito mais do que projetos arquitetônicos
e planejamento urbano. O interior de uma construção também pode ser projetado pelo
profissional, sendo ele comercial, residencial, institucional, entre outros, pois este possui em
sua carga horária a disciplina de Arquitetura de Interiores, que permite (no caso do arquiteto)
alterar, demolir e construir divisões internas, sugerir materiais, revestimentos, mobiliários, além
de outras atribuições da profissão, que surgem como projetos complementares ao de interiores,
como por exemplo as definições como pontos hidrossanitários e elétricos. As sugestões e
definições só podem ser dadas após compreender a necessidade do(s) cliente(s), isso acontece
através de uma primeira conversa, denominada briefing, que de forma resumida significa
uma reunião ou conversa com algumas perguntas definidas ou abertas, para que seja possível
coletar informações sobre o cliente. Para cumprir o cronograma estabelecido na disciplina de
Arquitetura de Interiores, as professoras responsáveis pela disciplina estipularam um ambiente,
no caso, um loft. Neste, os alunos deveriam apresentaram proposta de briefing inicial, projeto
de interiores e projetos complementares (demolir e construir, luminotécnico, gesso, elétrico,
hidráulico, entre outros). O grupo em questão ficou responsável pelo projeto para um jovem
casal: ela, gammer; ele, blogueiro culinário. O projeto contou com a metodologia exploratória,
visto que os acadêmicos precisaram conhecer as diversas vertentes da arquitetura de interiores,
explorar sua criatividade e ainda atender as necessidades dos clientes para que o projeto estivesse
em sintonia. Por fim o projeto contou com espaços que atendesse a cada cliente, ele sendo do
ramo culinário e blogueiro no assunto, projetou-se uma ampla cozinha, espaços de refeições e
uma horta, já para ela, sendo gammer e participando de diversas competições online, projetouse um ambiente confortável e que comporte os diversos equipamentos usados para este ramo,
além de uma sala com tv ampla que também serve de apoio e local para treinos e competições.
Apesar de que cada cliente exigisse cuidados e estratégias exclusivas, conseguiu-se que o loft
como um todo atendesse a ambos de forma harmônica.
Palavras-chave: Arquitetura de Interiores. Projeto. Casal Jovem.
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A requalificação de edifícios históricos para novos usos tem por objetivo preservar o patrimônio
edificado por meio da sua reutilização e pode ser uma alternativa frente a extinção de seu
antigo uso e a degradação do edifício. A Fábrica de Tecidos Carlos Renaux é formada por
um complexo de edificações localizado na cidade de Brusque/SC, que faz parte da história
econômica baseada da industrialização têxtil do Vale do Itajaí. O objetivo deste trabalho é
adquirir subsídios para um futuro projeto de Requalificação da antiga Fábrica Renaux, com
intuído de preservar e conservar o patrimônio edificado por meio da sua reutilização para fins
culturais e gastronômicos. A estratégia metodológica adotada concentrou em duas etapas:
levantamento histórico e arquitetônico e realização de estudos de projetos de referência. O
levantamento histórico abrangeu buscas bibliográficas sobre a história da fábrica e das famílias
que cresceram e se desenvolveram neste contexto, assim como estudo referentes as Cartas
Patrimoniais pertinentes ao tema e disponibilizadas pelo IPHAN. O levantamento arquitetônico
abrangeu visitas in loco para realização das medições e desenho gráficos das edificações do
complexo fabril. A análise de projetos de referência objetivou contribuir para o entendimento
dos aspectos relativos à implantação, o dimensionamento dos ambientes e os fluxos dos espaços.
Como resultados obtidos tem-se a identificação do estilo arquitetônico predominante nas
edificação, Art Deco, bem como a compreensão dos critérios de preservação descritos na carta
de Nizhny Tagil sobre o patrimônio industrial. Relacionado a pesquisa, pretende-se desenvolver
um projeto de requalificação da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux resultará em reutilizar as
edificações respeitando as características e estilos arquitetônicos, criando espaços alternativos
que contenham locais para valorização da cultura englobando toda a cidade de Brusque bem
como turistas.
Palavras-chave: Requalificação. Indústria Têxtil. Patrimônio Industrial.
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Os espaços de lazer apresentam uma grande importância na vida de todas as pessoas, visto que
elas necessitam de momentos de conforto, diversão e descanso para o seu bem-estar. Portanto,
ambientes construídos projetados com foco no usuário, podem promover encontros e oferecer
melhor qualidade de vida. A partir de pesquisas foi observado que a cidade de Rio do Campo/SC
é carente de espaços voltados para o lazer da população, em específico para crianças e jovens.
Além de escassos os espaços existentes, se encontram em condições precárias, inacessíveis em
relação ao desenho universal e não oferecem oportunidades de lazer para os habitantes. Um
exemplo disso, é a falta de um lugar adequado para a realização da Festa do Colono e do Motorista,
que acontece anualmente na cidade, no atual Módulo Esportivo, sem infraestrutura apropriada.
Diante deste cenário, este trabalho apresenta a etapa de pesquisa do trabalho de conclusão de
curso tem como tema a Requalificação do Módulo Esportivo, juntamente com um projeto de um
Centro de Lazer para a cidade de Rio do Campo. Com o objetivo de valorizar a área existente
no município que apresenta infraestrutura inadequada e suprir a necessidade de um local para
convívio e lazer, fornecendo melhor qualidade de vida para a população, bem como, valorizar
as paisagens naturais do local e fornecer áreas de contemplação para os habitantes. O método
aplicado é baseado em pesquisa bibliográfica, análises de projetos correlatos e levantamento
arquitetônico e urbanístico e da área, podendo assim observar as reais problemáticas que o
local apresenta. Os resultados obtidos a partir da pesquisa bibliográfica possibilitaram maior
entendimento de conceitos referentes à urbanismo, bem como, contextualização histórica e
integração das pessoas com o espaço urbano. A análise de projetos correlatos contribuíram para
compreender o funcionamento de parques/espaços públicos já existentes. Já o levantamento
da área, trouxe maior compreensão da atual realidade do espaço, bem como, suas deficiências,
potencialidades e condicionantes que o local apresenta. A elaboração do projeto resultará em
um espaço voltado para o público em geral da cidade, direcionado ao lazer, beneficiando com
infraestrutura e suporte necessário para o bem-estar da população.
Palavras-chave: Requalificação. Lazer. Bem-Estar.

158

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

REUTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIO HISTÓRICO E CULTURAL ADERINDO UM
NOVO USO: HOSTEL NO PONTO CHIC E GRANDE HOTEL
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Atualmente a cidade de Rio do Sul é considerada cidade polo, pois está localizada em uma
posição geográfica privilegiada dentro da microrregião do Alto Vale do Itajaí. Sua localização
estratégica permite um fácil acesso para a BR-470 e a SC-350, vias importantes que conectam
o litoral ao interior do estado, portanto torna-se ponto de parada planejada dos viajantes. Porém,
a cidade enfrenta um problema em relação as hospedagens, pois possuí poucas alternativas,
sendo a maioria hotéis, que oferecem serviços com pouco ou nenhum diferencial, com valores
muitas vezes acima do poder aquisitivo dos clientes, estes na sua grande maioria funcionários de
empresas ou representantes comerciais que buscam uma hospedagem meramente passageira e
com um valor mais acessível. Outra questão importante, está relacionado aos edifícios históricos
da cidade, que se encontram esquecidos e sufocados pelo o entorno que os circundam, sendo
eles, fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade na qual deseja resguardar as
suas características históricas para continuar preservando a sua identidade cultural. Portanto,
o desenvolvimento desse presente trabalho tem como objetivo a valorização do patrimônio
histórico por meio da reutilização de duas edificações hoteleiras históricas, sendo elas o Ponto
Chic da década de 30 e o Grande Hotel da década de 60 que são convizinhas, introduzindo
conceitos alternativos de hospedagem por meio da implantação de um hostel que promova
uma maior interação social e com espaço urbano, para atender o púbico passageiro de toda a
microrregião do Alto Vale do Itajaí, que necessite se hospedar na cidade de Rio do Sul - SC.
Palavras-chave: Reutilização. Hostel. Ponto Chic e Grande Hotel.
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REVITALIZAÇÃ DE PONTO DE ÔNIBUS – TAIÓ/SC
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Este trabalho trata-se de uma proposta projetual, desenvolvida na disciplina de Introdução
à Arquitetura e Urbanismo, afim de melhorar um equipamento público da região. O estudo
consistiu na requalificação do ponto de ônibus localizado na rua Expedicionário Rafael
Bussarelo, da cidade de Taió - SC. O local é utilizado por estudantes do Senai e comunidade
em geral, de faixa etária diversificada. O objetivo do projeto foi qualificar a estrutura, a partir
de diretrizes arquitetônicas que visam contribuir com o bem-estar e meio ambiente. Para isso,
o procedimento metodológico incorporou técnicas de Avaliação Pós-Ocupação (APO), tais
como: levantamento arquitetônico com medições, observações e entrevistas. Os resultados
obtidos, possibilitaram evidenciar que a estrutura atual apresenta algumas deficiências, como
vulnerabilidade no período noturno, falta de espaço e acessibilidade universal. As observações
em períodos variados possibilitaram evidenciar que há pouca diversidade de usos no entorno
no período noturno, o que acarreta em um local desocupado, propenso à criminalidade. Além
disso, concluiu-se que o projeto deveria prever ampliação do ponto, em função da falta espaço
em certos períodos do dia (principalmente à noite). Não há também rampa de acesso da rua para
a calçada; uma faixa elevada para a travessia da rua (ponto de ônibus – Senai); e há falta de
piso tátil. Contudo, observou-se como ponto positivo - o bom estado estrutural do ponto antigo,
portanto, foi possível reutilizá-lo para a nova proposta projetual. Na parte posterior do ponto,
foi projetado um bicicletário com estrutura de ferro para uso tanto da comunidade, quanto
dos alunos do Senai; na cobertura do bicicletário foram implementadas placas solares para
captação de energia sendo disposto um mapa digital, iluminação de Led e tomadas ao longo do
ponto; telhado verde inclinado para captação de água pluvial, e assim, redução de temperatura
na área do ponto. Foram propostos bancos ergonômicos, com diferentes alturas e uma área
sem banco para quem deseja permanecer em pé ao esperar pelo ônibus, ou para o cadeirante.
O projeto se apresenta como uma proposta viável de arquitetura sustentável, visto que foi
que foi elaborado com o propósito de qualificar um equipamento público, a partir de ideias
sustentáveis. Requalificar espaços públicos, é uma das alternativas arquitetônicas e urbanísticas
para contribuir com aspectos sociais, como de segurança, qualidade de vida e proteção das
pessoas.
Palavras-chave: Espaço Público. Avaliação Pós-Ocupação. Segurança.
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O estudo consiste na requalificação do conjunto de pontos de ônibus do Centro Universitário
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi) em Rio do Sul, no Bairro Jardim
América. O local é utilizado pelo colégio, universidade e comunidade, com uma faixa etária
diversificada e maior densidade de uso no período noturno. O conceito adotado em relação
à forma, parte da abstração de uma pequena muda, fazendo analogia as pequenas ideias
sustentáveis que quando implantadas podem crescer, inspirar e se tornar exemplo diante da
comunidade. O objetivo do projeto foi qualificar a estrutura, a partir de diretrizes pautadas na
arquitetura sustentável. Para isso, foram aplicadas técnicas de Avaliação Pós-Ocupação (APO),
tais como: levantamento arquitetônico com medições, observações e entrevistas. Os resultados
obtidos através do conjunto de técnicas aplicadas, possibilitaram verificar que a estrutura atual
apresenta algumas deficiências, tais como vulnerabilidade no período noturno. As observações
em períodos variados possibilitaram evidenciar há pouca diversidade de usos no entorno
no período noturno, tornando o local escuro e consequentemente, transmitindo sensação de
insegurança. Um terceiro aspecto falho, é a própria estrutura do ponto, falta de ergonomia nos
bancos, temperaturas elevadas no verão por conta da baixa permeabilidade do solo, causando
uma ilha de calor na área. O péssimo desempenho do material de cobertura em relação ao
conforto térmico maximiza os efeitos das temperaturas elevadas. Contudo, observou-se como
ponto positivo a utilização de metal na estrutura, portanto, foi possível reutilizá-la para a nova
proposta projetual. Optou-se por intervir na atual estrutura com o objetivo de diversificar o seu
uso, adequando às propostas sustentáveis atuais para benefício do cidadão, tornando não só um
local de espera, mas também de permanência e descanso. Na cobertura foram implementadas
placas solares para captação de energia sendo dispostas tomadas ao longo do ponto; sistema de
auto irrigação de plantas, (com captação de água pluvial secundária para irrigação das plantas e
primária com filtro para o consumo dos animais); telhado verde inclinado para captação de água
pluvial, e assim, redução de temperatura na área coberta. Como bloqueio solar, foram previstas
parreiras de maracujá na orientação oeste, a de maior incidência solar. Foram propostos bancos
ergonômicos, pensados para o conforto e bem-estar dos usuários, sendo que, na parte inferior
dos bancos, foi criado um espaço para abrigo para animais de rua que vivem pelas redondezas do
campus. O projeto se apresenta como uma proposta viável de arquitetura sustentável, visto que
foi elaborado com o propósito qualificar um equipamento público, a partir de ideias que causam
o mínimo impacto ambiental e que usufruem de recursos renováveis disponíveis. Requalificar
espaços públicos, é uma das alternativas da Arquitetura e Urbanismo para contribuir com
aspectos sociais, como de segurança e proteção das pessoas.
Palavras-chave: Ponto de Ônibus. Arquitetura Sustentável. APO.
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O contexto desta pesquisa teórico-projetual está relacionado à instalações de conjuntos
habitacionais em proporções massivas desconsiderando particularidades, sociais; locais e
regionais dos usuários. A proposta de revitalização envolve o entorno e delimitações espaciais
do Conjunto Residencial Luiz Demarch, construído no início dos anos 2000, no Bairro Barra
do Trombudo junto a divisa dos municípios de Rio do Sul e Agronômica, com população
aproximada a 300 habitantes. A problemática local se revela como um quadro de exclusão
destes residentes, do tecido urbano local. Existe a necessidade de revitalização das moradias
existentes, bem como suas adequações aos espaços privados e público. A revitalização proposta
objetiva valorizar as moradias populares, adequando-as aos diferentes grupos de usuários, lá
existentes, possibilitando a inserção destes no compartilhamento do uso de contextos urbanos
humanizados previstos para o entorno, com a elevação do sentimento de Pertencimento. A
pesquisa cientifica utilizou método exploratório para analisar dados fornecidos pela população
envolvida, método explicativo, e bibliográfico para obtenção de informações históricas do
município e para estabelecer relação com o entorno. Quanto aos resultados identificou-se que
conjuntos residenciais elaborados sem o estudo da população envolvida, ou em alta rotatividade
de moradores, como é o caso, aumentam danos sociais devido a não adequação dos moradores,
refletidas na forma de ocupar. O trabalho traz propostas que consideram as diferentes demandas
num novo cenário inserido em conceitos relacionados ao habitar e integrar. Dessa maneira
destacam-se resultados sob três formas: a) Revitalização das moradias existente com proposta
que imprime identidade e qualidade arquitetônica considerando três tipologias residenciais com
nova modulação nas estruturas existentes, sendo uma acessível a deficientes físicos e outras
duas adequadas a famílias mais e menos numerosas; b) Criação de um equipamento urbano
integrador destinado a esportes e artes com a intenção de aproximar usuários vizinhos, para que
se estabeleçam relações de convivência e trocas; c) Redefinição do sistema viário através de
vias que conectam o espaço do condomínio à malha viária próxima, permitindo trocas de fluxos
e caminhos por ambientes que apresentam qualidade urbanística.
Palavras-chave: Exclusão. Revitalização. Conjunto Habitacional.
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Ralph Erskine disse uma vez que, “para ser um bom arquiteto, você precisa amar as pessoas.
Porque arquitetura é uma arte aplicada e lida com a moldura da vida das pessoas”. Já a
definição de arquitetura sustentável é uma correta aplicação de elementos arquitetônicos e
tecnologias construtivas para minimizar os impactos ambientais e consequentemente diminuir
os desperdícios das edificações. Dessa forma, este trabalho trata-se de uma proposta projetual
pautada na arquitetura sustentável, a fim de contribuir para qualificar um equipamento público
urbano, possibilitando maior segurança, proteção e conforto ao seus usuários, visando assim,
introduzir o conceito de uma cidade para pessoas. O estudo foi desenvolvido na disciplina
de Introdução à Sustentabilidade na Arquitetura, onde foi escolhido como objeto de análise e
projeto, o Terminal Rodoviário de Rio do Sul/SC. O terminal localiza-se no centro da cidade,
e faz parte de um conjunto de edificações históricas do município, possuindo características
marcantes, como o tijolo maciço. A escolha do local baseia-se no fato de que suas instalações
não propiciam segurança proteção e conforto a seus usuários, devido a falta de iluminação,
a cobertura em estrutura metálica, a qual além de ser muito alta e não se enquadrar na escala
humana, agrava também em problemas climáticos, como a pouca proteção da chuva e do
sol. Além disso, a arborização é praticamente inexistente e o mobiliário urbano precário,
também não há instalações suficientes referentes a exposição de horários quanto aos ônibus.
O procedimento metodológico envolveu técnicas de Avaliação Pós-ocupação (APO), desta
forma, foram realizadas medições no local, levantamento fotográfico, observações, e relato dos
usuários, visando compreender a relação entre os usos e pessoas. A partir dos dados coletados,
foi possível elaborar diretrizes para qualificar o espaço. Assim, buscou-se criar uma nova estética
à cobertura, bem como, torná-la funcional por meio de placas solares. Para isso, foi proposto
um prolongamento na cobertura, assim como, inserção de vegetação, a fim de trazer vida para
o lugar. Foi proposto também um painel informativo com indicações de como, quando, e onde
o ônibus está em determinado horário. Quanto à infraestrutura no que se refere à conforto do
usuário, foram previstos locais para inserção de bebedouros, tomadas, mobiliário urbano novo
e adequado, lixeiras que permitem a separação dos lixos, inclusive o reciclável. Além disso,
visando estimular o transporte sustentável, foi previsto um bicicletário. Portanto, foi realizado
propostas a fim de garantir a segurança, o conforto e a proteção que o usuário merece ter em um
local público. Compreende-se que não é suficiente exigir a utilização de menos carros no dia-adia para evitar a poluição e adequar-se a sustentabilidade, mas sim, exigir um transporte público
adequado e espaços dignos para a sua utilização, respeitando as necessidades dos usuários.
Palavras-chave: Terminal Rodoviário. Arquitetura Sustentável. Urbanismo.
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Rio do Sul, cidade localizada no Alto Vale do Itajaí-SC, tem em sua história lastros de problemas
ambientais relacionados a enchentes e inundações. Os efeitos que as inundações causam a
sociedade trazem prejuízos financeiros, sociais e humanos. A recuperação do abalo emocional
das pessoas constantemente atingidas pelo fenômeno é longa e deixa marcas e na reconstrução
são utilizados recursos públicos e particulares. Na década de 40, na elaboração da 1ª Planta
Cadastral de Rio do Sul, o engenheiro italiano Gino Alberto de Lotto, demonstrou cuidado
ambiental, reservando cotas mais baixas como áreas alagadiças. Neste primeiro plano regulador
da cidade, áreas do atual Bairro Canoas aparecem também com tal indicação. Com o passar
dos anos, houve adensamento da cidade e construções de pontes e a proximidade deste bairro
com o centro da cidade tornou-se um potencial. Surgiram os loteamentos e as áreas alagadiças,
outrora ambientalmente reservadas, foram ocupadas com tipologias residenciais que continham
porões, utilizados também como espaços para as águas que, até então, em cotas rasas. O Bairro
Canoas foi adensado ao longo dos anos e se consolidou com habitações, espaços comerciais
e institucionais e vem sendo afetado por um processo de desvalorização imobiliária em razão
da crescente vivência com inundações. Este trabalho busca formas de minimizar impactos
para a população residente e propostas que contemplem melhores condições de vivências e
valorização deste importante espaço urbano de Rio do Sul. Foram reunidos dados, pesquisas,
análises de mapas, depoimentos e informações históricas que possibilitaram a elaboração de
projetos arquitetônicos e urbanísticos, sob o enfoque da pós ocupação, na linha de pesquisa do
referido curso, visando a busca de alternativas projetuais que valorizem a área urbana ocupada
e minimizem os efeitos das águas fluviais nas ruas do bairro, propondo o resgate de memórias
e serviços que já foram ali ofertados e que, com o processo de desvalorização pós inundação,
se perderam. Tem como objetivo maior o resgate do convívio do homem com o rio, voltando o
olhar para as áreas alagadiças, identificadas na década de 40 e entender que esta convivência é
totalmente necessária e possível.
Palavras-chave: Preservação. Valorização. Vivência.
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TENSÃO NORMAL
Giovana Klug
giovanaklug1@unidavi.edu.br
Tamires Gutz
tamiresgutz@unidavi.edu.br
Gustavo Cezar
eng.gustavocezar@unidavi.edu.br
Denomina-se tensão ao valor da distribuição de esforços resistentes a cargas solicitantes por
unidade de área dentro de um corpo material ou meio contínuo que age de modo a impedir
ou imprimir a movimentação e limitar a deformação que é o fenômeno pelo qual se propaga.
É uma medida da intensidade das forças internas agindo entre as partículas de uma seção
transversal imaginária de um corpo de material deformável. Tensão normal é divida em duas,
sendo: tensão de tração e tensão de compressão. O presente trabalho foi realizado na disciplina
de Resistência dos Materiais do curso de Arquitetura e Urbanismo ministrado pelo professor
Gustavo Cezar. Temos como objetivo do trabalho o estudo sobre os tipos de tensão, analisar de
que forma a tensão normal se aplica. Trata-se do tema relacionado a pesquisas teóricas diante
de livros e sites específicos. Foram apresentados durante os capítulos que seguem no trabalho
o desenvolvimento do tema, a introdução, o objetivo e casos descritos na literatura pesquisada,
tendo como determinar indicadores das possíveis causas, associando-as ao tema. O estudo sobre
o tema abordado requer um cuidado maior, não é algo simples a ser estudado e sim deve-se ser
feito diversas aplicações e abordagens, sendo não só algo teórico e sim prático. O trabalho tem
como iniciativa de não só ajudar a entender melhor sobre tensão normal, mas também quanto ao
processo de analisar e estudar, para o amadurecimento deste conteúdo para um melhor domínio.
Como esta pesquisa está em desenvolvimento, ainda não possui resultados conclusivos, mas já
é possível apontar resultado favorável na influência de uma melhor compreensão do assunto.
Palavras-chave: Resistência dos Materiais. Tensão Normal. Tração e Compressão.
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TEORIA SEMIÓTICA APLICADA À ARQUITETURA
Mickhael Erik Alexander Bachmann
mickhael@unidavi.edu.br
Ricardo Cipriani Fronza
ricardo.fronza@unidavi.edu.br
A arquitetura da Catedral São João Batista apresenta elementos arquitetônicos que podem ser
interpretados pela teoria semiótica? Hipótese: Sim, o seu conjunto arquitetônico é pleno de
significados que podem ser interpretados de acordo com a teoria semiótica aplicada à teoria
arquitetônica. Assim ao analisar o conjunto arquitetônico da Catedral São João Batista para
identificar signos semióticos pode-se elaborar um referencial teórico para contextualizar a teoria
semiótica. elaborar estudos referenciados para contextualizar a aplicação da teoria semiótica na
teoria arquitetônica. fazer um levantamento arquitetônico sobre a catedral São João Batista,
pois há poucos estudos relacionado ao assunto na instituição; Arquitetônica, pode promover
o debate e esclarecer sobre a importância da semiótica para o curso; Social, realizará uma
discussão semiótica acerca da Catedral, importante para a comunidade de Rio do Sul e região;
Além disso, promoverá o contato do acadêmico com um recorte teórico pouco presente em
cursos de arquitetura, proporcionando o aprimoramento teórico e auxiliando em sua formação
profissional. A teoria semiótica é uma área da filosofia que trata da natureza da linguagem e do
significado que o indivíduo dá a tudo que o cerca. A semiótica não se limita à comunicação verbal,
estuda todas as formas de comunicação, inclusive a arte. Para tal, usa o conceito de “signos”
como uma forma de categorização para os elementos que formam um sistema de comunicação.
Estes signos são divididos em três categorias: Signo Indexo: Guarda uma relação com o objeto.
Em outras palavras, “indica” algo que está acontecendo. Signo Simbólico: É fundamentado
num sistema social fechado, onde apenas indivíduos que pertencem a cultura que cunhou
determinado signo simbólico, podem entendê-lo. Signo Icônico: Guarda uma similaridade
formal com o objeto. Esses conceitos, apesar serem criados para a área da linguística, podem
ser empregados na teoria arquitetônica. Analisar o conjunto arquitetônico da Catedral São João
Batista para identificar signos semióticos. Elaborar um referencial teórico para contextualizar
a teoria semiótica. Executar estudos referenciados para contextualizar a aplicação da teoria
semiótica na teoria arquitetônica. fazer um levantamento arquitetônico sobre a catedral São
João Batista. A metodologia do trabalho seguirá a teoria semiótica de acordo com os estudos
de Charles Morris (1901-1999). A pesquisa está em fase de desenvolvimento mas pretende-se
identificar e analisar os signos semióticos presentes no conjunto arquitetônico da Catedral São
João Batista.
Palavras-chave: Arquitetura. Semiótica. Teoria.
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UMA EXPERIÊNCIA PERFOMÁTICA – ARQUITETÔNICA NO HALL DA UNIDAVI
Patricia Moretti
patricia.moretti@unidavi.edu.br

O presente estudo busca relatar uma experiência como apresenta John Dewey que ocorreu no
Curso de Arquitetura e Urbanismo da 5ª fase, na disciplina de História da Arte e Arquitetura
Contemporânea, disciplina que ministro há algum tempo. O objetivo da mesma é aproximar
a Arte Contemporânea da Arquitetura. No entanto, neste semestre, uma indagação me moveu
de maneira particular. Como abordar as áreas mencionadas utilizando linguagens da Arte
Contemporânea? Para tal incumbência utilizei o vídeo performático da canção Shallow, com
Bradley Cooper e Lady Gaga no dia da entrega do Oscar 2019. E o texto intitulado: A novidade da
Arte da Performance-Exploração em Arte Contemporânea à luz das Ciências Sociais de autoria
de Martins e Alves (2014). Após algumas considerações e conversas realizadas com o alunado
a respeito do vídeo e texto mencionados, parti para a proposta prática. Estes, dividir-se-iam em
grupos a fim de projetar uma ideia (croqui) com a incumbência de realizá-la de forma física para
ser exposta no hall de entrada da instituição. E ainda, empregando conteúdos arquitetônicos
abordados em outras disciplinas. Logo, a interdisciplinaridade se faz presente. Assim, nomeei
o trabalho de Performance-Arquitetônica. Com relação à metodologia, o procedimento deste
estudo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, explorando essencialmente livros e
artigos científicos, além de periódicos como jornais e revistas,imagens, vídeos, páginas de sites
da Internet, entre outros. Os resultados desta experiência Dewyuana serão mostrados através de
fotografias realizadas durante o processo criativo até a sua finalização, assim como a exposição
concluída pelos alunos demonstrando assim a aproximação da Arte Contemporânea com a
Arquitetura.
Palavras-chave: Experiência. Arte. Arquitetura Contemporânea.
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UNIDADE DE CONSERVAÇÃO UC - QUAL SUA RELAÇÃO COM OS ESPAÇOS
NATURAIS E OS ECOSSISTEMAS – NAS CIDADES? UC DE ATALANTA
Angelina Wittmann
angelina.wittmann@unidavi.edu.br
Taís Fontanive
tais.fontanive@unidavi.edu.br
Atualmente, um dos principais desafios da humanidade é a questão da “crise ambiental”,
mais especificamente: as mudanças climáticas, com ocorrências e desajustes frequentes, os
problemas relacionados ao aquecimento global, a escassez de água potável, os desmatamentos,
o aumento considerável da população mundial e a diminuição da diversidade biológica mundial.
A sociedade depende dos recursos naturais para sua sobrevivência. Unidade de Conservação
- UC - é um termo utilizado no Brasil para definir as áreas instituídas pelo Poder Público para
a proteção da fauna, flora, micro-organismos, corpos d’água, solo, clima, paisagens, e todos
os processos ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais. Existem alguns tipos de UC’s,
visando a proteção integral e uso sustentável do solo. Segundo a legislação vigente federal, as
UCs são criadas por meio de ato do Poder Público (Poder Executivo e Poder Legislativo) após
a realização de estudos técnicos da importância ecológica dos espaços propostos e, quando
necessário, após consulta à população. As cidades possuem legislações e políticas públicas
próprias para a ocupação do solo de seu território. Podem existir questões espaciais, onde
a mesma, de maneira planejada ou ocasionalmente, mantém em seu território, uma grande
extensão de solo munida de características naturais que compõem um conjunto importante
original quanto aos ecossistemas - fauna e flora e também, na formação do sistema hídrico local,
regional e até mesmo estadual. Este quadro faz com que a atenção sobre esta determinada área
receba um olhar diferenciado e amplo, a partir das esferas que vão além dos limites locais, para
sua manutenção, cuidados e também espaço para pesquisas afins. Ilustrando e exemplificando
este contexto, apresentamos o Parque Natural Municipal Mata Atlântica - localizado no
município de Atalanta, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina - uma dos 15 UC’s existentes
no Estado. Sua área foi decretada Unidade de Conservação - UC no ano 2000. O terreno conta
com as ruínas de uma antiga fecularia, responsável pela economia local desde sua fundação, nas
primeiras décadas do século XX, até meados dos anos 1964, fazendo com que a UC de Atalanta
possa garantir igualmente, a preservação material do patrimônio histórico arquitetônico local,
além de compatibilizar a conservação, a manutenção e o restauro da paisagem natural. Este
trabalho pretende apresentar, através de imagens, a UC de Atalanta e seus aspectos e respectivas
análises, mediante a situação de conservação, manutenção e restauro da paisagem natural local
sob a presença e ações do homem em seu território, ou fora dele, mas com contato direto - como
o da poluição das águas.
Palavras-chave: Ecossistema. Unidade de Conservação de Atalanta. Planejamento Ecológico
Regional.
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UTILIZAÇÃO DE PISOS VERDES E FILTRANTES
Thatiane Aline de Quadra
thatiane_quadra96@outlook.com
Juan Gustavo Ronchi
juangronchi@hotmail.com
Luciana Patricia Rosa Dias
luciana.dias@unidavi.edu.br
Cada vez mais se faz necessário a preservação da natureza, com práticas sustentáveis que visam
a promover a qualidade e a melhoria do meio ambiente, impostas nos projetos urbanísticos
e paisagísticos. Com a decorrência de calamidades, cheias e alagamentos pelas chuvas, pelo
mal condicionamento da preservação da natureza, se faz necessário aplicações tecnológicas e
sustentáveis, para ajudar na melhoria do ambiente, tal como a utilização de pisos filtrantes, que
auxiliam na permeabilidade do solo em ambientes urbanos. Os pisos filtrantes, pisos verdes
ou piso gramas são peças que misturam piso com a grama, que se trata de um recurso bastante
utilizado em projetos paisagísticos em quintais, jardins, calçadas e estacionamentos onde, em
meio ao concreto, os orifícios permitem o plantio e o crescimento do gramado aumentando a
drenagem de água, sendo perfeitas para evitar acúmulos de água e embelezamento estético do
projeto. Como técnica para pavimentação de ambientes maiores como em parques públicos (e
em vias urbanas também), o revestimento de concreto asfáltico permeável, que absorve a água
no próprio pavimento, pode ser empregado como boa alternativa. Com o alto volume de chuvas
as ocorrências de alagamentos são cada vez mais constantes e o uso deste tipo de pavimentação
asfáltico que possui um pavimento com pequenos vãos e que não afeta a qualidade do asfalto,
apresentam capacidade de absorver a água da chuva e armazená-la, entre uma camada e outra
de pavimento, pois o concreto asfáltico são maiores e ficam mais espaçados entre si, permitindo
que a água escoe por estes vãos. Ainda apresentam potencial arquitetônico por apresentar
diferentes colorações. Por ser um asfalto mais grosso e por apresentar superfície porosa esta
capacidade de infiltração é possível. Em algumas horas, toda a água da chuva é sugada por um
sistema de drenagem, instalado junto a pavimentação, que encaminha o recurso para as galerias
pluviais. Concluímos que estes elementos arquitetônicos são minimizadores de alagamentos
sendo auxiliares na diminuição de problemas e incômodos gerados pelo acúmulo de água das
chuvas além de ter aplicabilidade estética e potencial de embelezamento no projeto paisagístico.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Pisos Filtrantes. Infiltração de Água.
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UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO PHENOGLAD MOBILE- SC PARA
PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO DE GLADÍOLOS NO ALTO VALE DO ITAJAÍ,
SC
Fernanda gonçalves broggiatto
fernandabroggiatto@hotmail.com
David Pires de Azeredo
davidpiresazeredo@gmail.com
Alexandra Goede de Souza
alexandra.souza@ifc.edu.br
O gladíolo, também conhecido como palma-de-santa-rita, é uma importante flor de corte
comercializada no Brasil, especialmente no dia de finados, com grande potencial de utilização
em jardins e arranjos decorativos, além de outras datas comemorativas. Por se tratar de uma flor
sensível e tempo de pós-colheita curto, é importante o produtor realizar o planejamento da sua
produção para atender o mercado e evitar perdas. Neste sentido, o aplicativo PhenoGlad MobileSC (versão para dispositivos móveis do modelo matemático PhenoGlad) auxilia o produtor, de
todos os municípios do estado de Santa Catarina, a simular o dia de plantio em razão da data
planejada de colheita ou vice-versa e alertar sobre possíveis eventos climáticos, contribuindo
para o planejamento da produção e comercialização de gladíolos ao longo do ano. O objetivo
deste trabalho foi utilizar o aplicativo Phenoglad Mobile-SC para plantio no IFC e apresentar a
ferramenta aos produtores rurais, alunos de cursos de ciências agrárias e demais interessados da
região, além de verificar a sua eficiência. O aplicativo foi utilizado no planejamento do plantio
no IFC-Campus Rio do Sul objetivando a colheita para o dia das mães e a apresentação aos
produtores rurais foi realizada em um dia de campo. O dia de campo ocorreu quando as plantas
estavam em início de floração para mostrar aos produtores a eficiência da ferramenta e explicar
como a utilizar. Foi explicado aos produtores que para a utilização do aplicativo o usuário
deve acessar o sítio oficial do programa em www.ufsm.br/phenoglad e realizar o download do
programa PhenoGlad. Depois deve selecionar o município, cultivar/ciclo, fase do fenômeno
ENOS e data de plantio/comercialização desejada. Em seguida, os resultados aparecem na tela
e poderão ser salvos no banco de dados do aplicativo. O aplicativo informa a descrição do
estágio de desenvolvimento e as recomendações de práticas de manejo correspondente a cada
estágio, além de alerta de danos por altas ou baixas temperaturas. Como resultado do trabalho
foi possível verificar a eficiência do aplicativo, uma vez que a data de colheita das flores
prevista pelo aplicativo ocorreu na data desejada, mostrando que o aplicativo é uma ferramenta
tecnológica eficiente para ser utilizada pelos produtores. O dia de campo foi proveitoso, pois
possibilitou divulgar essa nova tecnologia aos produtores rurais que a caracterizaram como de
fácil acesso e utilização.
Palavras-chave: Gladiolus x Grandiflorus Hort. Phenoglad Mobile-SC. Flor de Corte.
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VIRADA CRIATIVA Nº1 E O CEPLAS
Maristela Macedo Poleza
maristela@unidavi.edu.br
Rodrigo Neves
rneves@unidavi.edu.br
Este trabalho reúne informações e propostas relacionadas ao primeiro trabalho de Extensão
realizado pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidavi, que aconteceu para o
Centro Educacional Luis Adelar Soldatelli, situado no Bairro Barra do Trombudo em Rio do
Sul, que atende aproximadamente 800 crianças na sua maioria carentes. O objetivo foi o de
propor intervenção espacial em três áreas externas sub utilizadas da referida escola, tornando
estes ambientes aprazíveis ao convívio dos alunos que lá permanecem em regime de tempo
integral. Os desafios propostos pela escola, foram o de aproveitar pneus arrecadados e a
utilização de materiais baratos que pudessem resistir a enchentes e serem de fácil montagem,
que seria basicamente feita por pais de alunos e mão de obra local. Os desafios encontrados pela
gestão do curso de Arquitetura e Urbanismo foram os de trabalhar competências e habilidades
para o desenvolvimento de projetos de arquitetura com baixo custo; entendimento de condições
climáticas e habilidades de desenhos e outros meios de representação como perspectivas,
modelagem e imagens virtuais, bem como buscar a integração de alunos e professores de forma
vertical e horizontal, onde alunos de fases iniciais fossem integrados com alunos de fases
mais adiantadas, em ações multidisciplinares conjuntas. Para atender o objetivo foi utilizada
a metodologia Placemaking, processo de planejamento, criação e gestão de espaço públicos
voltado às pessoas, criando interações, vitalidade. Esta metodologia baseia-se em perguntar e
ouvir as necessidades dos usuários e implementar mudanças rápidas, de baixo custo e que possam
ser implantadas em etapas. Após a coleta de informações de campo foi organizada na Unidavi
uma atividade chamada Virada Criativa onde alunos e professores apresentaram propostas sob a
forma de croquis, em trabalhos desenvolvidos num espaço de 24 horas. As soluções encontradas
são, construir espaços interativos com mesas e cadeiras utilizando também de pneus. Caixa de
areia, horta, bancos em concreto e circular com árvores no centro, escada de pneus, amarelinha,
espirobol, cabanas e cadeiras embaixo destas, para rampa construir um caminho com pneus.
As paredes com pinturas coloridas realizadas pelos os alunos do CEPLAS em conjunto com os
professores que se dispuserem a desenhar/ajudar. Como resultados além da grande integração
dos alunos e professores de diferentes disciplinas aconteceram apresentações de três propostas
para cada uma das três áreas apresentadas pela escola. Foram propostos espaços interativos
com a utilização de pneus e mobiliários resistentes a enchentes. A ideia original da proposta
seria desenvolver um concurso entre as três equipes que participaram de cada área, mas acabou
acontecendo um processo de cooperação e não de concurso. A própria escola na escolha final
tomou o cuidado de contemplar todas as equipe participantes.
Palavras-chave: Virada Criativa. Extensão Acadêmica. Arquitetura e Urbanismo.
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VISITA TÉCNICA À APREMAVI - UM OLHAR AMBIENTAL E PAISAGÍSTICO IN
LOCO
Luciana Patricia Rosa Dias
luciana.dias@unidavi.edu.br
Maristela Macedo Poleza
maristela@unidavi.edu.br
O processo de degradação ambiental devido às atividades antrópicas ocorre desde épocas antigas.
A atuação do Paisagismo tem demonstrado crescente interação com a preservação ambiental e a
sustentabilidade, seja em áreas rurais ou nos espaços urbanos, o que denota a sua aplicabilidade
desde o uso sustentável de espaços até a recuperação de áreas degradadas com uso de diversidade
de plantas, entre elas as espécies nativas da Mata Atlântica. Objetivando aproximar os discentes
do curso de Arquitetura e Urbanismo com a compreensão da formação paisagística regional,
o meio ambiente, a educação ambiental, a sustentabilidade e as características morfológicas e
fenológicas das plantas (essenciais para o desenvolvimento do processo de escolha das espécies
vegetais para projetos paisagísticos), bem como conhecer o processo produtivo das mudas é que
se realizou esta viagem de estudos. A metodologia se deu através de visita in loco na sede da
Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida - APREMAVI, no município de Atalanta
(SC). A APREMAVI, através de seu centro ambiental e viveiro de mudas, atua ativamente em
processos sustentáveis visando a recuperação dos remanescentes de Mata Atlântica através de
ações de capacitação e consciência ambiental retratando problemas e apontando soluções com
base na realidade da região alavancando para outras regiões do país, fornece o suporte para
uma abordagem simples e dinâmica salientando assuntos vistos na disciplina de Paisagismo.
Como resultados atingidos, tivemos a participação de 36 acadêmicos que tiveram contato direto
com as características paisagísticas regional, com o potencial ornamental das plantas, com a
importância e o conhecimento do processo produtivo das mudas nativas, com a percepção do
cuidado ambiental, com a necessidade de transformação de locais em ambientes sustentáveis,
entre outros. Através da visitação ao Museu histórico Wogeck Kubiack, existente no local,
foi possível uma aproximação com as tradições e equipamentos do passado, inspirando os
acadêmicos e aprimorando seus conhecimentos regionais. Aproveitando as belezas que a
região nos proporciona e toda sua riqueza arquitetônica, também foi possível, ao longo do
caminho, observar características arquitetônicas em construções, tornando a visita técnica
interdisciplinar favorecendo o conhecimento obtido em outras disciplinas. Concluímos que a
realização de visitas técnicas fornece subsídios para o enriquecimento dos conceitos abordados
em sala e possibilita a vivência do discente no ambiente de atuação, inter-relacionando seus
conhecimentos e inspirando-os à aplicabilidade.
Palavras-chave: Interdisciplinar. Mata Atlântica. Arquitetura e Urbanismo.
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A APLICAÇÃO DA FILANTROPIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE
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A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agrolândia (APAE) foi fundada em
assembleia no dia 16 de março de 1986 na cidade de Agrolândia, de acordo com o capítulo I do
Estatuto Social, a APAE é uma associação civil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional,
cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outras, sem fins lucrativos. Sua missão é
promover ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à
família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção
de uma sociedade justa e solidária. O objetivo do estudo é demonstrar o funcionamento da
filantropia, arrecadação e administração de receitas, e como ela é revertida em benefícios para a
comunidade. A pesquisa é descritiva, qualitativa e documental. As receitas necessárias para a sua
manutenção são constituídas por contribuições de associados e de terceiros, legados, subvenção
e auxílios que venha a receber do Poder Público, doações de qualquer natureza, quaisquer
proventos e auxílio ou recursos recebidos, produto liquido de promoções de beneficência, renda
de emprego de capital e auxílio ou recursos provenientes de convênio que a mesma venha a
receber. A entidade atende cerca de 76 (setenta e seis) alunos da cidade de Agrolândia e Atalanta,
ela tem convênio e recebe repasse das Prefeituras Municipais de Agrolândia e Atalanta, do Fórum
de Trombudo Central, PDDE e do Projeto Júlio Garcia. O Decreto nº 7.611/2011, prevê que
os serviços de educação especial podem ser ofertados por meio de convênio entre os sistemas
de ensino e as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. O
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) dispõe que todas as entidades sem fins lucrativos,
qualificada como beneficente de assistência social, ou educação especial quando formalizadas
no programa receberão repasses de recursos, sendo responsáveis pela prestação de contas desses
recursos. A Constituição Federal (CF), art. 150, inciso IV, prevê que é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre: patrimônio, de diversas
entidades, dentre elas, as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. A
APAE além de receber o benefício do art. 150 da CF, por ser uma entidade filantrópica recebe
alguns benefícios referente à folha de pagamento, como a diminuição da alíquota do INSS
patronal, a isenção do RAT e do INSS de terceiros. Deste modo, conclui-se com este estudo que
a APAE entidade filantrópica, possui vários benefícios em relação as cobranças de impostos,
sendo imune da maioria deles. Além disso, as entidades filantrópicas podem ter convênios, que
repassam recursos, auxiliam na sua manutenção, trazendo atendimento de assistência social,
educação e saúde gratuita para a sociedade e diminuindo o custo que a associação tem para
fornecê-los.
Palavras-chave: Entidades Sem Fins Lucrativos. Filantropia. Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE.
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A AUDITORIA INTERNA COMO FERRAMENTA PARA TOMADA DE DECISÃO:
REVISÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Lucas Dalmarco Junches
lucas_dalmarco@unidavi.edu.br
O presente estudo visa descrever a auditoria interna como um meio relevante para tomada de
decisão em empresas de pequeno e médio porte a partir de trabalhos científicos publicados por
diversas universidades e revistas científicas que abordam sobre o tema. A auditoria, seja interna
ou externa, é um dos temas mais contemporâneos da contabilidade: sua operacionalização é
relativamente recente e ela possui um vasto campo empírico a ser explorado. Para guiar a
auditoria interna há uma norma específica e a literatura sugere a total dependência do trabalho
aos chamados controles internos. A norma é a NBC TI 01, de 2003, que padroniza ações como
formação dos papéis de trabalho, estudo das normas para execução dos trabalhos, planejamento
do trabalho, análise dos riscos de auditoria, aplicação de procedimentos específicos na busca
de comprovações e a emissão do relatório final. Já o controle interno diz respeito ao conjunto
de práticas e procedimentos rotineiros que objetivam proteger os ativos, tornar os dados
contábeis mais confiáveis e auxiliar a gerência na condução mais ordenada das operações da
empresa. O estudo usa uma pesquisa descritiva bibliográfica, com o método qualitativo para
encontrar práticas de auditoria interna em três trabalhos científicos que tratem do tema e que
poderiam ser aplicadas no contexto empresarial de pequenas médias empresas. As investigações
identificaram que um foco maior nos resultados e não necessariamente em formalidades, uma
verificação frequente sobre elementos de folha de pagamento e rigorosa separação de funções
no setor financeiro são algumas práticas capazes de avalizar o uso da auditoria interna como
uma ferramenta para tomada de decisão em pequenas empresas, que correspondem à maioria
das entidades da região.
Palavras-chave: Auditoria Interna. Tomada de Decisão. Controle Interno.
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A INFLUÊNCIA DA PERÍCIA NOS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Luana Berri
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Leila Chaves Cunha
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O objetivo deste trabalho é avaliar a influência da perícia nos processos de recuperação judicial,
na percepção de profissionais que trabalham na área de recuperação judicial. Trata-se de pesquisa
quantitativa e o instrumento de coleta de dados é o questionário, que foi aplicado via google
forms. A primeira questão trata sobre o cumprimento do plano de recuperação onde 67,65%
dos profissionais entende que a maior parte das organizações em recuperação segue com o
plano; 17,65% entende que grande parte não leva em consideração o plano e para 14,71% a
recuperanda segue com o plano. Sobre o impacto da prestação de informações do processo
para os credores, 60,61% dos profissionais acredita que solicitar informações não impacta
no andamento do feito, mas 36,36% acreditam que a demasiada solicitação de informações
contribui para o atraso. Quanto à agilidade das informações prestadas da recuperanda ao perito,
58,82% dos profissionais acredita que a maior parte dos clientes apresentam de forma clara as
informações; para 20,59%, todos os dados necessários são disponibilizados. Quanto à prestação
de contas das recuperandas com o judiciário, 67,65% dos profissionais entende que a maior parte
das empresas cumpre, porém ainda existe a necessidade de solicitar da organização a entrega
dos balancetes, 23,53% entende que há uma carteira de clientes que cumpre de forma regrada; e,
5,88% asseguram que nenhuma empresa apresenta as demonstrações para fiscalização. Sobre a
frequência de esclarecimento das dúvidas dos autos 41,18% acredita que todas as recuperandas
solicitam informações; 32,35%, somente algumas esclarecem dúvidas. Quanto o decreto de
falência pelo não cumprimento do plano, 70,59% dos profissionais entende que a maioria das
empresas não são punidas pela falência. Para 17,65% dos peritos, muitos casos foram necessários
decretar falência devido o não seguimento do plano. Na opinião de 11,76%, os clientes não
são punidos. Da finalização do feito, através do relatório de prestação de contas 55,88% dos
respondentes acredita que a maior parte dos processos apresenta o relatório de prestação de
contas. Para 29,41%, todos entregam o relatório e 14,71% denota a necessidade do decreto de
falência. Referente à relevância da atuação do perito nos processos de recuperação judicial,
79,41% entende que a perícia é indispensável para o bom andamento do feito, apresentando
informações concretas e verídicas. Para 20,59%, a perícia é somente auxiliadora, mas não é
crucial para o processo. Os resultados revelaram que a minoria dos profissionais acredita que
a perícia não tem papel relevante no processo, que é apenas auxiliadora. Constatou-se que a
influência da perícia nos processos de recuperação judicial é positiva, pois contribui na tomada
de decisão para a aplicação da sentença, através do levantamento das informações de forma
concreta, verídica e eficaz.
Palavras-chave: Empresa. Perícia. Recuperação Judicial.
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ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL
DETERMINADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NOS MUNICIPIOS
DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
Adalgisa Gehrke da Rosa
adalgisa@unidavi.edu.br
Raquel Schmitz
raquel.schmitz@unidavi.edu.br
Dentro das despesas de custeio do governo, estão a folha de pagamento e seus encargos.
Conhecida como um código de conduta, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada com o
intuito de estabelecer normas aos gestores sobre a responsabilidade das finanças públicas. Este
estudo tem por objetivo analisar se em 2016 e 2017 a despesa total com pessoal, nos municípios
do Alto Vale do Itajaí, estão dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para tal realizou-se uma pesquisa descritiva, tendo como fonte apenas dados documentais,
sendo analisados pelo método qualitativo. A coleta de dados se deu através dos relatórios
disponibilizados pelo Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina, pelo portal da transparência
de cada município e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Os resultados
obtidos nesta pesquisa mostram, que mesmo depois de mais de quinze anos de aprovação da
Lei de Responsabilidade Fiscal, da qual determina limite nas despesas com pessoal para os
órgãos públicos, ainda tem municípios que ultrapassam este limite. O município de Ituporanga
não teve um bom desempenho em 2016 e 2017, pois não conseguiu manter suas despesas
com pessoal dentro do limite de 54% sobre a sua receita corrente líquida. Os municípios de
Laurentino e Petrolândia também ultrapassaram o limite, mas somente em 2016 e os municípios
de Agrolândia, Agronômica e Dona Emma em 2017. Com a menor despesa com pessoal sobre a
receita corrente líquida, entre os 28 estudados, ficou o município de Rio do Sul, em 2016 gastou
somente 37,55% em 2017 menos ainda 36,74%.
Palavras-chave: Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesa com Pessoal. Receita Corrente
Líquida.
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ANÁLISE TRIBUTÁRIA DE UMA EMPRESA DO ALTO VALE DO ITAJAÍ DO
RAMO DE COMPENSADOS ENQUADRADA COMO AGROINDÚSTRIA
Taís Luiz
tais_luiz@hotmail.com
Mara Juliana Ferrari
mara@unidavi.edu.br
Atualmente, há muita preocupação por parte dos empresários sobre a carga tributária das
empresas situadas em nosso país. Além disso, diante de um mercado altamente competitivo, os
gestores se preocupam cada vez mais com o futuro de seus negócios, e estão em constante busca
pela redução de seus gastos. A redução da carga tributária nem sempre é aplicado de forma legal,
pela falta de conhecimento das possibilidades legais existentes para cada ramo de atividade.
Dessa forma, o planejamento tributário associado a um profissional com conhecimento para
executá-lo, tem um papel muito importante, pois poderá apresentar a forma menos onerosa e
legalmente aceita para o empresário. O presente trabalho, tem como objetivo realizar um estudo
tributário para analisar qual o impacto tributário da opção pelo enquadramento fiscal de uma
empresa do ramo da agroindústria, situado na região do Alto Vale do Itajaí/SC. O trabalho tem
como metodologia, a pesquisa exploratória e descritiva, na qual apresenta-se os dados dos anos
de 2016 e 2017 e, por questão de sigilo, os valores são multiplicados por determinado número.
Os resultados apontam que a empresa paga o percentual de 2,70 % sobre o valor das folhas dos
empregados destinados a atividade rural, Além disso, há o percentual de 5,8 % sobre o valor da
folha de pagamento do setor industrial e 20% referente a cota patronal sobre o valor dos prólabores. Assim os cálculos do INSS como Agroindústria, consiste nos seguintes valores: Outras
Entidades - Rural (2,70%): R$ 27.944,01; Outras Entidades - Indústria (5,8 %): R$ 180.083,64;
Cota Previdenciária Patronal (CPP) do Pró-labore (20%): R$ 14.157,53; INSS - Agroindústria
(2,85%): R$ 127.482,86; Total INSS devido: R$ 349.668,04. Já os cálculos do INSS sem a
opção pela Agroindústria, são os seguintes: Cota Previdenciária Patronal (CPP): R$ 842.128,28;
RATXFAP (3%): R$ 124.195,61; Outras Entidades (5,8%): R$ 240.111,52; Total de INSS
devido: R$ 1.206.435,41. O total devido sem a opção pela agroindústria é de R$ 1.206.435,41;
e, total INSS pela opção como agroindústria é de R$ 349.668,04. Assim a diferença entre as duas
formas de tributação é de R$ 856.767,37. Deste modo, é possível observar que o valor de INSS
sem a opção como agroindústria mantem-se maior em todos os meses analisados. Portanto, é
possível afirmar que a opção da empresa está sendo mais vantajosa, pois há uma economia de
R$ 856.767,37. Como sugestão para dar continuidade ao assunto tratado no presente trabalho, é
de realizar pesquisa em nível estadual, para verificar como está sendo a aplicação das empresas
do mesmo ramo de atividade em relação a contribuição substitutiva.
Palavras-chave: Agricultura. Tributos. Contribuição Substitutiva.
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AVALIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA UNIDAVI, NO QUE SE
REFERE ÀS BOLSAS DE ESTUDO
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A Unidavi, entidade sem fins lucrativos, filantrópica desde o ano de 1968, e com patrimônio
próprio, atua como fundação desde 7 de julho de 1966, sancionada pela Lei Municipal no 613,
tendo como propósito provocar mudanças sociais e transformar pessoas por meio de recursos
obtidos pelo sistema econômico e social da instituição. Desse modo, a fundação adquiriu o
direito à isenção e também à imunidade de certos tributos, esses, sendo revertidos em concessão
a bolsas de estudos. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é descrever os valores da
fonte dos recursos e sua contrapartida, que se dá por meio das bolsas de estudos. A pesquisa
é descritiva e documental, onde são avaliados os documentos contábeis, do ano de 2018
(Balanço Patrimonial e Notas Explicativas) disponíveis do site da Unidavi. Serão identificados
os valores usufruídos pela imunidade e o número de alunos beneficiados através dos recursos.
No Balanço Patrimonial identifica-se que o valor do Ativo da Unidavi, no ano de 2018, é
de R$ 46.693.283,20; as contas a receber, referente aos valores de mensalidades de alunos
matriculados e que não recebem bolsas, ou que recebem bolsas parciais e que ainda têm a
necessidade de desembolsar algum valor, apresentam valor total de R$ 2.819.086,04. A Receita
Bruta do ano de 2018 foi de R$ 46.693.283,20. A instituição encerrou o exercício de 2018 com
um superávit de R$ 5.194.616,19. Quanto aos valores das bolsas concedidas, evidenciados nas
Notas Explicativas, têm-se: bolsas concedidas por gratuidade: R$ 7.494.382,72; contribuição
patronal usufruída: R$ 5.144.832,01. Assim, observa-se que há um excedente de gratuidades
concedidas no valor de R$ 2.349.551,71. No segundo semestre do ano de 2018 a Unidavi
possuía 2.691 alunos matriculados no ensino superior. Desses, 345 alunos foram beneficiados
economicamente com 100% de suas mensalidades com bolsa do PROUNI; 35 alunos com bolsa
filantropia de 100%; e, 287 alunos receberam bolsa filantropia de 50%. Além disso, a Unidavi
concede bolsas para os alunos da Educação Básica, que no ano de 2018 apresentou o total de
336 alunos. Desses, 35 receberam bolsa filantropia de 100% e 52 receberam bolsa de 50%.
Portanto, nota-se que o processo de filantropia da Unidavi mostra-se vital para o funcionamento
e cumprimento do estatuto da instituição, comprovados a partir nas demonstrações contábeis
avaliadas neste estudo.
Palavras-chave: Filantropia. Balanço Patrimonial. Bolsas Concedidas.
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CAPITAL PSICOLÓGICO NO TRABALHO: ESTUDO COM COLABORADORES
UMA ORGANIZAÇÃO LOCALIZADA NA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ/SC
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No ano de 2010 a Organização Pan-Americana da Saúde, órgão ligado à Organização Mundial
da Saúde, divulgou estudo onde menciona que um ambiente de trabalho saudável é aquele no
qual os trabalhadores colaboram para a melhoria contínua da saúde, a segurança e o bem-estar
dos trabalhadores. Uma das maneiras de promover o bem-estar dos trabalhadores é conhecer
aspectos comportamentais no ambiente de trabalho. Neste sentido, o objetivo da presente
pesquisa é identificar o nível de Confiança, Esperança, Otimismo e Resiliência - dimensões
do Capital Psicológico - em colaboradores de uma organização localizada na região do Alto
Vale do Itajaí/SC. Trata-se de pesquisa descritiva, com abordagem do problema na modalidade
quantitativa. O estudo caracteriza-se como de levantamento ou survey. O instrumento de coleta
de dados é o questionário. Destaca-se que a literatura apresenta o questionário validado para
identificar os aspectos relacionados ao Capital Psicológico denominado Inventário de Capital
Psicológico no Trabalho, apresentado por Siqueira, Martins e Souza (2014). Os resultados
apontam que: a) sobre a dimensão Esperança, de forma geral, os respondentes apresentam alto
nível de esperança no trabalho, pois a maioria das respostas estão nos níveis 4 e 5. Indicando
um estado cognitivo ou de pensamento através do qual o indivíduo é capaz de estabelecer
expectativas e objetivos estimulantes, porém realistas; a assertiva que apresenta maior dispersão
e menor valor nos níveis 4 (40,6%) e 5 (45,8%) é “Eu posso encontrar muitas maneiras de
realizar meus sonhos no trabalho”; b) sobre a dimensão Resiliência no Trabalho, a assertiva
que apresenta maior quantidade de respostas para os níveis 4 (44,8%) e 5 (28,1%) trata-se da
questão “fico mais forte após enfrentar mudança no trabalho”; já as assertivas que apresentas
maior dispersão e menor nível de concordância são “Fico mais forte após enfrentar demissão
no trabalho” e “Fico mais forte após enfrentar inveja no trabalho”; c) referente à dimensão
Otimismo no Trabalho, observa-se que todas as assertivas se concentram nos níveis 4 e 5,
demonstrando que os funcionários possuem aptidão emocional e cognitiva para ter expectativas
de futuro e sucesso, e são estimulados por atribuições causais positivas; d) sobre a Eficácia,
em que se avalia os sentimentos em relação a sua capacidade e conhecimento nos processos
da instituição, para resolverem problemas inesperados, cumprirem obrigações e enfrentarem
desafios no trabalho, observa-se que, de forma geral, os respondentes apresentam alto nível de
eficácia. Ao avaliar as médias de cada dimensão, pode-se chegar ao diagnóstico de que a média
das dimensões Esperança, Otimismo e Eficácia são considerados altas. Já o nível de Resiliência
apresenta média mais baixa (21,0%). Sendo assim, a partir dos resultados encontrados, a
organização poderá desenvolver políticas e ações no sentido de capacitar os colaboradores a
melhorar a sua capacidade de resiliência.
Palavras-chave: Capital Psicológico. Dimensões. Trabalho.
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CUSTOS FIXOS NA FORMAÇÃO DE PREÇO POR MARKUP EM EMPRESA DE
PRODUTO POR ENCOMENDA DE SANTA CATARINA
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A literatura apresenta métodos para cálculo dos preços de produtos e serviços a serem fixados, e
entre eles está o preço baseado em custos, em que se calcula o quanto se quer ganhar tendo como
base o custo total, que utiliza uma margem para calcular o preço denominado índice Mark-up.
Ele é aplicado sobre o custo de um produto ou serviço e cobre todos os gastos de fabricação
e o lucro (Cogan, 1999). Para que a formação desse índice cumpra o seu papel orientativo,
bem como para o auxílio à tomada de decisões assertivas, há necessidade de se reavaliar essas
informações. Assim, questiona-se se o valor do indicador Mark-up de 2,33 utilizado em uma
empresa de produto por encomenda no estado de Santa Catarina, permanecerá o mesmo após
cinco anos de uso e com alteração no quadro de funcionários e mudança para a nova sede
construída. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar os dados acerca do
atual valor de Mark-up utilizado na empresa em análise para avaliar se com os acontecimentos
relatados necessitaria de um novo valor a ser aplicado para atingir a mesma porcentagem de
lucro desejada pelos sócios sobre seus produtos. Trata-se de pesquisa aplicada e descritiva. O
método aplicado para formação dos preços dos seus produtos é com base do método Mark-up,
ou seja, o custo do produto multiplicado por uma margem resultante do cálculo de porcentagem
de variáveis integrantes deste método. A margem utilizada há mais de cinco anos é de 2,33,
que foi assim calculada: Mark-up = 1/1-57,10 = 2,33. O percentual de 57,1% é formado pelos
tributos (13%); custos fixos sobre o faturamento (20%) e lucro desejado (24,1%). O cenário
atual da empresa mudou em algumas perspectivas: não pertence mais ao simples nacional;
o quadro de funcionários aumentou e as instalações na nova sede da empresa estão maiores,
o que pode interferir na variável “custo fixo sobre o total do faturamento”. Por isso, buscouse na base de dados da empresa as informações necessárias para recalcular os custos fixos
e o faturamento com base em um período de 12 meses, sendo de julho/17 a junho/18, e que
apresenta os seguintes valores: tributos (7%); custos fixos (31%) e lucro desejado (24,10%),
totalizando 62,10%, resultando no aumento da margem Mark-up, conforme cálculo do novo
Mark-up = 1/1-62,1 = 2,64. De acordo com o cálculo, o preço de venda que antes era de R$
293.228,94 passou para R$ 332.242,23, um aumento de 13%. Aumento esse que acabará sendo
refletido nos orçamentos para os clientes caso a empresa desejar permanecer com o lucro de
24,10%.
Palavras-chave: Custos. Mark-Up. Preço.
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ESCOLHAS CONTÁBEIS NA CLASSIFICAÇÃO PARA O FLUXO DE CAIXA DAS
EMPRESAS DO RAMO DE ENERGIA ELÉTRICA LISTADAS NA BM&FBOVESPA
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A partir da Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007 as empresas passaram a ter a obrigatoriedade
da elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa. A DFC busca fornecer informações sobre
entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa das entidades em um determinado período
contábil. Existem polêmicas quanto à classificação dos juros, dividendos, juros sobre o capital
próprio, IR e CSLL nas atividades da Demonstração do Fluxo de Caixa. São fornecidas
alternativas quanto a sua classificação, pois em algumas situações de juros, dividendos e juros
sobre capital próprio são derivadas de financiamentos e investimentos realizados pelas empresas.
Desta forma, o IASB e o CPC 03 deixam em aberto a escolha a ser feita pelas entidades.
Neste contexto, o objetivo da presente pesquisa é avaliar as escolhas contábeis referentes aos
juros, dividendos, juros sobre o capital próprio, pagos e recebidos, IR e CSLL registrados
nas Demonstrações dos Fluxos de Caixa das empresas do ramo de energia elétrica listadas
na BM&FBOVESPA. A pesquisa classifica-se como descritiva e abordagem do problema é
quantitativa. Para a realização do trabalho foram avaliadas 60 empresas de capital aberto do
ramo de energia elétrica listadas na BM&FBOVESPA, onde foram analisadas as Demonstrações
dos Fluxos de Caixa e suas respectivas notas explicativas referentes ao ano de 2017. Como
principais resultados obtiveram-se: predomínio da escolha contábil nas atividades operacionais
nas contas dos juros pagos, juros, dividendos, juros sobre o capital próprio recebidos, IR e
CSLL. Já em relação aos dividendos e juros sobre o capital próprio pagos foram classificados
nas atividades de financiamento. Quanto à categorização das empresas por nível de governança
corporativa, os resultados indicam que os juros pagos sofrem influência em sua classificação,
pois as empresas optaram em classificar nas atividades operacionais e de financiamento com
valores relativos iguais. Nos juros sobre o capital próprio e dividendos recebidos que não
pertencem a níveis de governança, as empresas classificaram em fluxos operacionais e de
investimento. Quanto ao tamanho das empresas, observa-se que as empresas pequenas tendem
a classificar os dividendos recebidos nos fluxos operacionais, como nos juros sobre o capital
próprio recebidos nas atividades de investimento. Portanto, conclui-se que em alguns casos
ocorre influência quanto ao nível de governança e tamanho das empresas.
Palavras-chave: Demonstração do Fluxo de Caixa. Escolhas Contábeis. BM&FBOVESPA.
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IMPACTOS DA ALTERAÇÃO DE ICMS EM SANTA CATARINA DE 17% PARA 12%
Felipe Augusto dos Santos
felipe.santos@unidavi.edu.br
Cátia Heinz
catia.heinzen@unidavi.edu.br
A história dos tributos no Brasil segundo Rezende, Pereira e Alencar (2010) tem origem antes
mesmo que tivéssemos uma legislação própria. Como as terras pertenciam ao rei de Portugal,
qualquer exploração ou atividade econômica era entendida como um favor real, sujeita ao
pagamento de tributos. Não havia preocupação com o bem comum, o tributo era destinado
ao soberano. A necessidade de caixa ao erário é em grande parte da história brasileira para
criação e majoração de tributos. Outro ponto marcante é a utilização da política tributária
para beneficiar setores próximos ao governo. O ICMS (Imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual,
intermunicipal e de comunicação) é de competência dos Estados e do Distrito Federal, e sua
regulamentação constitucional se dá pela Lei Complementar 87/1996, alterada posteriormente
pelas Leis Complementares 92/97, 99/99 e 102/2000. O presente estudo busca avaliar os
impactos da alteração da alíquota interna nas operações da indústria e varejo de 17% para 12%
em uma medida que visa um incremento à atividade da indústria, através da Medida Provisória
220/2018 que altera o art. 19 da Lei n° 10297/1996 que dispõe sobre o ICMS. Foi realizada
uma pesquisa bibliográfica com base em artigos, reportagens sobre o tema. À primeira vista, a
alteração parece benéfica, afinal como há alguns setores que a defendem por tornar os produtos
mais competitivos com o Paraná, já que o Estado vizinho trabalha com a alíquota de 12%. A
proposta com base nos artigos e reportagens demonstram que segundo o Secretário da Fazenda
do Estado de Santa Catarina, Paulo Eli (2018) o que haveria seria uma alteração no meio da
cadeia produtiva, onde o varejo passaria a pagar a diferença. Porém essa alteração seria benéfica
para um grupo restrito, segundo os contrários a essa alteração. Para o consumidor final não
haveria diferença, já que permaneceria pagando os 17%, não influenciando na arrecadação do
Estado. A Medida Provisória 220/2018 perdeu o efeito com o Decreto Legislativo Nº 18.327, de
8 de Maio de 2018. Observa-se uma queda de braço entre setores, uma vez que essa alteração
tributária causaria impactos nas relações comerciais. Outra questão pertinente, e que deve
ser analisada, é se o aumento no custo não acabaria sendo embutido onerando ainda mais o
consumidor final.
Palavras-chave: ICMS. Aliquota. Santa Catarina.
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OS ASPECTOS DA INCORPORAÇÃO ENTRE AS COMPANHIAS SADIA À
PERDIGÃO
José Fernando Schmitt Teixeira
jose.fernando1994@hotmail.com
César Machado
machado@unidavi.edu.br
A economia tem passado por diversas mudanças sociais e econômicas nos últimos anos, com
isso as empresas buscaram alternativas de se manter no mercado de forma competitiva ou por
questão de sobrevivência. No processo de reorganização societária, destacam-se os eventos de
incorporação, cisão e fusão. O objetivo deste trabalho é analisar os procedimentos de incorporação
utilizados pelas companhias Sadia e Perdigão em seus aspectos societários e econômicos. Na
profunda crise de 2008 se vivenciou um dos maiores casos de incorporação no Brasil entre as
empresas Sadia e Perdigão, essa reorganização resultou na segunda maior empresa de produtos
alimentícios do Brasil cuja a denominação é “BRF - Brasil Foods”. A pesquisa é descritiva e
documental, onde são avaliados os documentos contábeis, publicados (Balanço Patrimonial,
Notas Explicativas, Relatórios da Diretoria) disponíveis no site das empresas. As duas maiores
empresas de produtos alimentícios do Estado de Santa Catarina (Brasil) anunciaram em 2008
que unificariam suas empresas e para a incorporação acontecer da melhor forma possível criaram
uma associação entre as sociedades para delinear a respeito da estratégia e passos que adotariam
na incorporação. Neste processo, deve-se observar a legislação dos eventos de incorporação,
fusão e cisão, modelo de contabilização das transferências dos saldos das empresas incorporada,
fusionada e cindida. As declarações fiscais a serem transmitidas à Receita Federal da Brasil e
seus prazos legais, abordando também as vantagens e motivações que levaram os acionistas e
administradores das empresas a buscarem tais eventos de reorganização societária. O estudo
mostrou que foi questão de sobrevivência para Sadia e uma oportunidade para Perdigão, a
realização da incorporação que teve seus efeitos positivos, evitando a demissão de quase 55 mil
funcionários e o fechamento de mais de 25 fábricas da Sadia no Brasil o qual teria um impacto
social muito grande no Brasil.
Palavras-chave: Incorporação. Reorganização Societária. Sadia Perdigão e BRF.
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UNIDAVI - MANUTENÇÃO DA FILANTROPIA NA ENTIDADE
Daniele Ribeiro de Andrade
danieleribeirodeandrade@unidavi.edu.br
Simara Gabriela Leite
simaragabrielaleite@unidavi.edu.br
Cesar Machado
machado@unidavi.edu.br
As entidades sem fins lucrativos são organizações que não distribuem resultados financeiros,
mas que aplicam todo recurso obtido na realização do seu objetivo social. Compõem o chamado
terceiro setor, que tem como finalidade prestar serviços de assistência social para melhorar a
qualidade de vida da sociedade. Dentre estas entidades temos as fundações. A fundação é uma
instituição que se forma ou se funda pela constituição de um patrimônio para servir a certo
fim de utilidade pública ou atuar em benefício da sociedade. As fundações se caracterizam
por seus fins de caridade ou beneficentes (seu objetivo principal). Nesta perspectiva, tem-se a
Fundação para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, mantenedora do Centro Universitário
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), que foi fundada no ano de 1966,
e após cumprir alguns requisitos, como receber o título de entidade de utilidade pública
municipal, estadual e federal, teve seu pedido deferido para se tornar uma entidade filantrópica,
comprovando sua função social. Reconhecida como entidade sem fins lucrativos filantrópica, A
Unidavi tem por objetivo ampliar o acesso ao ensino superior para a população da região, pois
o Alto Vale conta com muitas cidades de interior o que diminui as possibilidades de ingressar
em uma universidade. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar a aplicação da filantropia
na Unidavi. Foi desenvolvido de forma descritiva com abordagem qualitativa dos dados. A
pesquisa é documental, pois os dados são identificados em documentos disponibilizados no
site da entidade e outros disponibilizados pelo responsável. Os resultados demonstram que,
conforme o artigo 150 da Constituição Federal de 1988, a Unidavi é imune de alguns tributos.
Em nível federal, é imune do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido (CSLL), PIS e Cofins, além da Contribuição Previdenciária Patronal
e da Contribuição devida a terceiros, e na esfera municipal, do Imposto Predial e Territorial
(IPTU) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Para a Unidavi usufruir dessa
imunidade, é necessário ter a contrapartida, que é a distribuição de bolsas de estudos, com as
bolsas do Prouni e Bolsas Filantropia. Assim, os valores que seriam pagos ao governo em forma
de tributos, ficam na entidade e são revertidos em bolsas de estudos. Além disso, em função da
sua característica, a instituição recebe recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, para
distribuição de bolsas de estudo do Programa Uniedu, com o Artigo 170, 171 e Proesde.Com
base em anos anteriores, sobre o número de alunos, é realizado o cálculo de repasse que seriam
devidos. É necessário sempre fazer a prestação de contas à Secretaria de Estado de Educação.
Assim a Unidavi desenvolve essas atividades filantrópicas que visam o bem-estar social.
Palavras-chave: Filantropia. Unidavi. Entidade Sem Fins Lucrativos.
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A CADEIA PRODUTIVA DA TILÁPIA NO MUNICÍPIO DE SALETE - SC
Edenilson Locks
edenilsonlocks@unidavi.edu.br
Andrei Stock
andreistock@hotmail.com
Este trabalho tem como objetivo analisar o desenvolvimento da cadeia produtiva de tilápia no
município de Salete SC. Utiliza a pesquisa tanto quantitativa como qualitativa, com aplicação
de questionários semiestruturados. A agricultura familiar tem grande participação econômica no
município de Salete. Por ser um município de pequeno porte a piscicultura aparece como uma
fonte de renda bem vista para os agricultores. O tema de pesquisa refere-se ao desenvolvimento
da produção de tilápia no município de Salete-SC, sua forma para produzir e obter resultados
positivos em que ofereça demanda pelo produto e uma renda significativa nesta área, que
apresenta riscos graduáveis até sua venda. Busca-se analisar criticamente a viabilidade de
produção dos peixes analisando o histórico recente, tendo por base que se a metodologia de
produção e comercialização não for adequada, fatores como chuvas fortes, falta de oxigênio e
excesso de peixes por metro quadrado podem fazer com que as perdas inviabilizem à produção.
Verificou-se a existência de incentivos da prefeitura através da secretaria municipal de agricultura
para apoiar o desenvolvimento na área. O município conta com o apoio de um profissional que
é especializado e participa junto com os agricultores nos momentos em que estes necessitam
de auxílio, seja para dúvidas com relação ao tamanho dos peixes, oxigênio da água, quantidade
de ração à outras questões relacionadas com a produção. O município tem por característica
um relevo bastante complicado para formação de lagoas, desta forma, é necessário utilizar
investimentos com máquinas para a construção, mesmo diante dessa dificuldade a produção
de tilápia pode ser uma fonte de renda principalmente para os pequenos produtores da região,
sendo que necessitam de menos espaço para ter resultados positivos com a venda do peixe.
Palavras-chave: Psicultura. Agricultura Familiar. Produção de Tilápia.
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A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA CANELA SASSAFRÁS EM RIO DO SUL NO
CICLO ECONÔMICO DA MADEIRA (1930 - 1980)
Éverton Leandro Chiodini
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Gabriel Victor Venâncio Ramlov
gabriel.victor.ramlov@unidavi.edu.br
Sandra Aparecida dos Santos
esasandra@unidavi.edu.br
Ciclo econômico é um termo empregado para definir o aumento na intensidade da exploração
em algum setor produtivo em determinado recorte temporal. O presente estudo aborda o ciclo
econômico da madeira (1930 - 1980) que teve como atividade principal o extrativismo de espécies
vegetais da Mata Atlântica em Rio do Sul - SC e região. Entre as espécies exploradas está a
canela sassafrás (Ocotea pretiosa mez) cujos produtos derivados adquiriram certo prestígio no
mercado internacional de perfumaria e farmácia, dentre outros nichos envolvendo o safrol. Viuse que a extração podia ser realizada de modo artesanal e o valor do óleo essencial era definido
em dólar, o que valorizou o produto, tornando lucrativa tal atividade econômica. Confluência
desses fatores levou à quase extinção da espécie e à necessidade da proibição da atividade
econômica, culminando na criação, pelo decreto 2.221 de 19777, da Reserva Biológica Estadual
do Sassafrás abrangendo territórios dos municípios de Doutor Pedrinho (3862 hectares) e
Benedito Novo (1361 hectares), totalizando 5223 hectares (Maar; Casas Rosenbrock, 2012). A
partir da década de 1950 começam a surgir no Brasil movimentos ambientalistas e nas décadas
seguintes uma série de ações pela preservação ambiental e saúde foram realizadas. Em 1990,
veio a proibição do corte de canela sassafrás, visto que o aproveitamento econômico da espécie
torna-se possível apenas, depois de 30 anos do plantio, o que inviabilizou a manutenção do
extrativismo por meio de práticas de reflorestamento, como ocorrem atualmente com o pinus e
o eucalipto. No ano de 1942 haviam 31 destilarias em Rio do Sul e região, produzindo cerca de
124.000 quilos. Na época, o preço do produto variava de Cr$15,00 a Cr$50,00, por quilo. Após
a Segunda Guerra Mundial, entretanto, houve redirecionamento econômico para a reconstrução
dos países atingidos pelo conflito, o que levou à redução da importação por países como os
Estados Unidos e as potências européias. Nos anos seguintes, a queda na demanda resultou
no fechamento de cerca de 16 destilarias. As fábricas restantes exportaram 580.000 quilos,
em 1944. Percebe-se que, mesmo com o fechamento de mais da metade das indústrias, houve
aumento na exportação, considerando ainda a queda no preço, atingindo o valor máximo de
Cr$35,00 por quilo do produto, naquele ano. Em 1950, Rio do Sul alcança o ápice na produção
do óleo de sassafrás, extraindo 222,87 toneladas, com destino para países como Alemanha,
França, Japão e Estados Unidos. O estudo realizou-se por meio de pesquisa bibliográfica e
consiste em um recorte da investigação sobre o pioneirismo científico da região do Alto Vale
do Itajaí. Considera-se importante a interface dos feitos científicos da época apresentada com
a lógica econômica envolvida, uma vez que esta implicou no desenvolvimento científico e
tecnológico investigados.
Palavras-chave: Ciclo da Madeira. Canela Sassafrás. Óleo de Sassafrás.
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A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: A ECONOMIA SOLIDÁRIA
E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A UNIVERSIDADE
Andrei Stock
andreistock@hotmail.com
Pâmela Probst Stock
pamelaprobststock@hotmail.com
Valmor Schiochet
andreistock1983@gmail.com
A universidade brasileira é constitucionalmente fundamentada e organizada pelo tripé pesquisa,
ensino e extensão. A extensão universitária se consolida, com projetos ligados à função social da
universidade, integrando um mecanismo de intervenção nos setores sociais, permitindo o apoio
à comunidade no enfrentamento de carências, em resposta às suas demandas. Assim, o que
apresentamos como “uma outra educação” se define pela relação da Economia Solidária com a
universidade, caracterizando-se pela atuação da instituição nas mais variadas ações referentes à
questão social. A Economia Solidária é um conceito utilizado para definir atividades econômicas
organizadas coletivamente por trabalhadores que se associam e praticam a autogestão. Suas
principais características são o estímulo à solidariedade entre os membros, por meio da
autogestão, e, por outro lado, a prática da solidariedade para com a população trabalhadora
em geral, com ênfase especial aos trabalhadores em condições menos favorecidas e/ou de
precariedade social. Este estudo tem por objetivo trazer a contribuição da Universidade para
a Economia Solidária. Sua metodologia é baseada em um estudo de caso baseado Incubadora
Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) da Universidade Regional de Blumenau. A
ITCP/Furb contribuiu significativamente para a viabilização das atividades de diversos grupos,
assessorando e acompanhando reuniões, cedência do espaço físico para a realização dos
encontros, prestação de assessoria psicossocial, jurídica, politica, econômica, ações de apoio
para a autogestão, para que os próprios trabalhadores adquiram a propriedade e administração
de sua própria produção, sem patrão em um ambiente de colaboração mútua, consciência de
sua capacidade responsabilidade administrativa e social. Apresenta-se desta forma o esforço
da ITCP/Furb em contribuir para a sociedade sem perder o viés constitucional do tripé ensino,
pesquisa e extensão, onde no ensino mantém e integra os estudantes participando em todo o
processo e atuando na sua equipe, na extensão e pesquisa faz a conexão dos saberes acadêmicos
com os populares, colocando em prática seu papel acadêmico e social.
Palavras-chave: Economia Solidária. Universidade. Intervenção.
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ANATOMIA DAS CRISES FINANCEIRAS: O PÂNICO E O RETORNO
Guilherme Livramento Wehmuth
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Ao falar da existência da possibilidade de se ganhar dinheiro na Bolsa de Valores até nos momentos
das piores crises, este trabalho parece tomar a identidade dos supostos gurus financeiros. “100
dicas para nunca mais perder dinheiro na Bolsa”, “Como ter um aumento na renda mensal
operando ações no mercado financeiro” e etc. Porém, na verdade o que este trabalho demonstra
é que ganhar dinheiro na Bolsa de Valores envolve muita pesquisa e análise, luta contra seus
instintos e principalmente sangue frio, pois as coisas podem não sair bem como o investidor
espera. E historicamente, sabemos que quando as coisas não saem de acordo com os desejos
do investidor tudo de ruim pode acontecer no Mercado Financeiro. E aí o que fazer? Fugir dos
investimentos de risco? Seguir a manada? Pelo contrário, você deve aumentar suas posições. Essa
resposta nem de longe parece ser aceitável aos olhos de um investidor conservador, e inclusive
pode confundir pessoas que tem certo conhecimento do mercado financeiro e até já operam
ações. Porém, através da identificação de padrões entre as mais diversas crises financeiras que
já aconteceram e sua comparação, é possível identificar momento propícios para a especulação
de ativos no curto, médio e longo prazo. E se ainda assim é difícil de acreditar, através do
desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso serão apresentadas diversas análises
das mais diversas crises financeiras, destacando oportunidades onde investidores poderiam
se posicionar e a apresentação de uma carteira simulada de investimentos, onde a teoria foi
colocada à prática.
Palavras-chave: Bolsa de Valores. Carteira de Investimento. Análise de Mercado.
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AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E O DESENVOLVIMENTO
REGIONAL: ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
Yan Henrique Silveira Gomes
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Tatiane Aparecida Viega Vargas
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O presente estudo analisa o Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do
Itajaí (Unidavi) como agente propulsor do desenvolvimento regional. A partir da quantificação
das ações realizadas pela instituição foi possível construir, de forma preliminar, seu Índice de
Inserção Regional e avaliar a relação dele com o desenvolvimento do Alto Vale, na qual se
constatou uma correlação relevante e positiva dentro dos métodos de análise. Da mesma forma
a pesquisa se propôs a captar e interpretar opiniões da sociedade organizada sobre a atuação
do Centro Universitário a partir de uma pesquisa de campo de cunho qualitativo junto a cinco
Associações atuantes na região. Foram elencadas quatro associações empresariais, presentes nas
cidades onde a Unidavi possui um campus e a Associação de Municípios da microrregião. De
natureza exploratória e uma grande participação de revisões bibliográficas a pesquisa apontou
que a Unidavi contribui para o desenvolvimento da região desde sua fundação, no entanto a
visão que a mesma transparece para a sociedade é focada apenas no ensino. A partir de um
levantamento de dados feito diretamente com a instituição foi evidenciado um número expressivo
de atividades, projetos e trabalhos que abrangem os campos da pesquisa e da extensão, contudo
a sociedade não reconhece a atuação do Centro Universitário nos campos citados, sendo assim
o trabalho conclui que mesmo efetuando diversas ações de pesquisa e extensão, a instituição
de ensino superior é reconhecida apenas pelo seu fomento ao ensino profissional, tendo a pósgraduação como ícone de seu reconhecimento quando se fala em qualidade.
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Unidavi. Ciência e Tecnologia.
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EM BUSCA DOS FUNDAMENTOS DO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR
RURAL NA MICRORREGIÃO DE TAIÓ
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O trabalho aborda a temática da educação nas escolas rurais da microrregião de Taió, frente
ao contexto de êxodo rural e a necessidade de condições de permanência do jovem no campo.
Neste sentido, o objetivo da pesquisa é examinar a qualidade do conteúdo que é ensinado nas
escolas rurais da microrregião. Através de um levantamento do conteúdo da educação rural
serão apontadas na organização curricular e nas práticas pedagógicas realizadas nas escolas,
ou seja, a realidade local acerca do conteúdo da educação e o vínculo com à realidade rural.
A revisão crítica do projeto político pedagógico de cada escola resguardando a especificidade
do contexto local em que está inserida tem o propósito de melhorar a prática de docência e a
formação dos alunos. Neste sentido, o objetivo deste trabalho consiste numa abordagem do
contexto da região e os fundamentos teóricos que conduzirão o resgate dos dados e as análises
que se fizerem necessários, servindo de ferramenta para pesquisa in loco. A metodologia desta
primeira etapa do trabalho consistiu em uma revisão da literatura sobre educação e pesquisa
documental para retratar a realidade regional que envolve os municípios de Salete, Santa
Teresinha, Rio do Campo, Mirim Doce, Pouso Redondo e Taió. Foram levantadas informações
sociais e econômicas sobre a microrregião que permitirão analisar os resultados advindos da
segunda etapa de pesquisa. Aponta-se que a conceituação de educação está alicerçada em uma
dupla concepção. De um lado a educação ingênua e do outro a educação do ponto de vista
crítico, estes dois somados formam os fundamentos do conteúdo da educação escolar rural.
Palavras-chave: Educação do Campo. Conteúdo da Educação Escolar Rural. Microrregião de
Taió/SC.
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FATORES DETERMINANTES DAS EXPORTAÇÕES DE FRANGO E SUÍNOS EM
SANTA CATARINA
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Anielle Gonçalves
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O presente artigo é resultado de uma pesquisa científica realizada para a disciplina de Econometria
no curso de Ciências Econômicas da Unidavi. O trabalho tem como intuito demonstrar os fatores
que influenciam as exportações de frango e suínos em Santa Catarina através da observação do
processo de formação do setor de carnes, que apresentou grande ampliação e diversificação
acarretando na transição da pequena propriedade que se apresentava no Estado, para o patamar
internacional atual das agroindústrias, processo iniciado em 1962 quando houve a modernização
da agricultura unida com a metamorfose do complexo agrocomercial, em que consolidou um
novo padrão de crescimento. O setor de carnes e derivados impulsionaram significativamente a
continuidade da especialização regional, desenvolvimento do Estado, e simultâneo benefício as
demais empresas por meio do efeito multiplicador provocado. Esse conjunto de acontecimentos
foi possível devido a colaboração do Estado com a liberação de recursos financeiros e da via
político-partidária, além dos empresários, associações e produtores. A metodologia utilizada é
quantitativa, com a aplicação de técnicas econométricas. A ferramenta utilizada é a análise de
regressão múltipla, o método é o dos Mínimos Quadrados Ordinários e o software utilizado é o
GRETL. As variáveis dependentes utilizadas para análise foram: exportação de frango e suíno,
e as variáveis independentes foram: taxa de câmbio, taxa selic, inflação, cotação de frango/
suíno por kg e o PIB Catarinense. Foram elaboradas duas análises diferentes, uma a partir dos
dados relacionados à exportação de frango e outra para os dados relacionados à exportação de
suínos. Conforme a descrição da hipótese nula, esperava-se que o PIB obtivesse relação direta
com a variável dependente, ou seja, quando o PIB aumentasse, a exportação das commodities
também aumentariam. Para as demais variáveis (taxa de câmbio, taxa selic, inflação, cotação de
frango/suíno por kg), o esperado era uma relação inversa, o que significaria que cada aumento
destas taxas causaria redução nas exportações. A partir dos dados gerados pela regressão na
primeira análise com relação a carne de frango, constatou-se que a maioria das variáveis se
comportou de forma esperada, porém as variáveis Inflação e Cotação de Frango obtiveram
relações opostas ao esperado. Já na segunda análise, no que diz respeito a carne suína, grande
parte das variáveis não se comportaram como o esperado, as variáveis PIB, taxa Selic e Cotação
de Suínos tiveram relações opostas as designadas. Assim, comprovou-se que as exportações de
frango e suínos, as quais apresentam grande relevância no Estado, são afetadas por um conjunto
de variáveis, tornando-se necessário encontrar as demais importantes, para que a análise não
seja prejudicada.
Palavras-chave: Análise Econométrica. Exportações. Especialização Regional.
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LEIS DE INCENTIVO À INOVAÇÃO E PARCERIAS PARA O
DESENVOLVIMENTO REGIONAL ENTRE A UNIDAVI E AS EMPRESAS DO ALTO
VALE DO ITAJAÍ
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O presente artigo tem como tema as leis de incentivo à inovação, existentes hoje na política de
Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, bem como as parcerias que a Unidavi e as empresas
da região do Alto Vale do Itajaí podem firmar para favorecer o desenvolvimento desta região.
O Estado formula políticas que visam ao desenvolvimento regional. As leis de incentivo a
inovação fazem parte desta política de desenvolvimento, porém, muitas empresas não têm
conhecimento acerca destas. Isto faz com que os recursos investidos e disponibilizados pelo
Estado não sejam utilizados pelas empresas, gerando uma ineficiência na política pública e
consequente redução no processo de inovação. Tendo isto em vista, o objetivo central deste
artigo é, a partir de um estudo aprofundado das leis vigentes que incentivam a inovação e
regulamentam as parcerias entre universidades e empresas privadas, propor uma parceria entre
a Unidavi e as empresas locais (Região do Alto Vale do Itajaí - SC, com foco em Rio do Sul)
para promover o desenvolvimento a partir dos processos de inovação. O método utilizado foi o
qualitativo a partir de um levantamento de dados secundários através da pesquisa bibliográfica
e documental. Como principais resultados têm-se que as leis existentes têm sim a possibilidade
de fomentar a inovação, tanto a nível nacional, estadual e regional. As parcerias entre
universidades e empresas fortalecem o desenvolvimento regional, gerando desenvolvimento
e inovação. A estratégia de parceria entre Unidavi e empresas locais, objeto de estudo deste
artigo, tem como foco a curricularização da extensão, possibilitando que os alunos possam,
dentro de algumas disciplinas específicas, desenvolver junto às empresas locais, projetos que
conduzam à inovação.
Palavras-chave: Inovação. Universidade. Empresa.
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PANORAMA DA BALANÇA COMERCIAL NA REGIÃO DO ALTO VALE DO
ITAJAÍ
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O presente trabalho expõe um panorama da balança comercial da região do Alto Vale do Itajaí,
com o objetivo de analisar os municípios que apresentaram maior relevância na região durante
o período de 2013 a 2018. Além disso, mensurou-se a contribuição dos mesmos para a balança
comercial do Estado de Santa Catarina. A balança comercial compreende a união das contas
de exportação e importação, abrange a soma de todas as relações comerciais que um país tem
com o exterior, comprando ou vendendo produtos, bens e serviços. Seu saldo é obtido através
da subtração do volume de importações do total de exportações de ativos, cujo pode resultar em
déficit ou superávit comercial. A razão entre o valor de exportações e de importações fornece
a taxa de cobertura, a qual mostra o quanto das importações são pagas pelas exportações do
país. O Alto Vale do Itajaí localiza-se na região central do estado de Santa Catarina e é formado
pela união de 28 municípios. Destes, cinco se destacaram em relação as suas exportações: Rio
do Sul, Presidente Getúlio, Salete, Trombudo Central e Ibirama. O estudo foi apresentado com
a elaboração de tabelas que propiciaram a melhor visualização e possibilidade de comparação
entre as cidades com maior representatividade dentro do Alto Vale do Itajaí. Além de demonstrar
a relevância das parcerias econômicas no contexto externo, que aperfeiçoaram simultaneamente
o processo e o produto final das empresas regionais. O processo de crescimento socioeconômico
da região foi marcado primordialmente pela agricultura familiar, expansão do segmento
madeireiro e extrativista. Posteriormente o setor têxtil, metal-mecânico e agroindustrial foram
fundamentais para geração de renda da microrregião. A visão ampla da situação da balança
comercial da região tem suma importância, pois por meio dessa pode-se melhor entender o
comportamento da economia viabilizando prever eventuais prejuízos ou oportunidades de
ganho. Assim, na hipótese de apresentar resultados positivos no período, a economia interna
pode apresentar avanço, em função do efeito multiplicador da entrada de recursos provenientes
das vendas realizadas para o mercado externo.
Palavras-chave: Economia. Balança Comercial. Alto Vale do Itajaí.

195

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE
RIO DO CAMPO: A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF
Pâmela Giovana Kaleski
pamy_gio@yahoo.com.br
Marcia Fuchter
marciafuchter@unidavi.edu.br
A agricultura familiar, presente em todas as regiões do país, tem grande importância para a
economia e para o desenvolvimento local e regional, explorando a terra com mão de obra
predominantemente familiar, sendo normalmente aplicada em propriedades com área menores
em extensão. Historicamente, as pequenas propriedades produtoras ficam a margem das políticas
de crédito oferecidas, sendo que estas normalmente são voltadas à agricultura patronal, pessoas
com capital maior, mais rentabilizadas. Com a finalidade de melhorar as condições de vida
das famílias dependentes do meio rural para sobreviver, na década de 1990 cria-se o Pronaf,
uma política pública de crédito para fomentar a economia agrícola dessas áreas, melhorando
as questões econômicas, sociais e de sustentabilidade. Diante disso, o objetivo deste estudo foi
avaliar a contribuição do Pronaf para a melhoria da atividade agrícola no município de Rio do
Campo - SC. Faz-se um retrospecto sobre o desenvolvimento agrícola brasileiro, caracterizando
o Pronaf e o Município estudado. A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva com
abordagem quali-quantitativa. A análise quantitativa recorreu a dados disponíveis em portais
oficiais e levantamento feito junto a duas instituições financeiras presentes no município. Para
a coleta dos dados qualitativos, utilizou-se o modelo de entrevista semiestruturada com 18
beneficiários do Programa. A pesquisa apresentou indicativos de que a utilização do Pronaf
auxiliou as famílias na aquisição de novos bens, aumento da produção e renda, e melhoria
na qualidade de vida. Além disso, tem influência no desenvolvimento das regiões através da
injeção de maiores recursos na economia local e regional.
Palavras-chave: Pronaf. Agricultura Familiar. Rio do Campo-SC.
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PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E SEU MERCADO CONSUMIDOR NO ALTO
VALE DO ITAJAÍ
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O principal objetivo deste artigo será abordar os benefícios e o acesso das pessoas aos produtos
agroecológicos na região do Alto Vale do Itajaí, SC, Brasil. Sua metodologia utiliza pesquisa tanto
quantitativa como qualitativa, com aplicação de questionários semiestruturados à uma amostra
de 69 moradores, consumidores de produtos da agricultura familiar e residentes no território rural
do Alto Vale do Itajaí. A aplicação dos questionários se deu durante a Feira Agrovale realizada em
2018 na cidade de Rio do Sul, SC. O artigo aborda o desenvolvimento sustentável, a filosofia do
bem viver e a justiça sócio ecológica sob o viés da agroecologia, seu conceito e benefícios para
a vida das pessoas, para o bem viver. Muito se fala em desenvolvimento sustentável nos dias
atuais principalmente pela emergência de uma crise planetária associada ao modo de produção
capitalista atual, contudo este conceito parte de um parâmetro economicista que precisa ser
superado. Tanto a filosofia do bem viver quanto ao que convencionamos chamar de justiça
sócio-ecológica coloca-se como contraponto ao modelo capitalista, que sobrepõe o crescimento
econômico em detrimento dos seres e da própria natureza. Não são poucas as evidências de que
a visão economicista está nos empurrando ao abismo. Necessitamos novas formas de produzir,
novas formas de viver, como a filosofia do bem viver e os parâmetros da justiça sócio ecológica.
A agroecologia é uma noção ainda polêmica, revestida de diversos significados. Utilizaremos
neste artigo a definição de Sevilla Guzmán (2006) onde a agroecologia é o manejo ecológico
dos recursos naturais através de formas coletivas de ação social que apresentam alternativas ao
atual modelo de manejo industrial dos recursos naturais, através de propostas, buscando um
desenvolvimento participativo das áreas de produção e circulação alternativa de seus produtos,
tentando estabelecer formas de produção e consumo que contribuam para resolver a crise
ecológica e social e, portanto, para enfrentar o sistema econômico vigente.Temos aqui uma
caracterização ampla da agroecologia, propondo sua atuação desde o especificamente técnico,
passando pelo econômico, o social e o político. A importância dos alimentos, da segurança
alimentar para o bem viver dos povos é inequívoca, e o modo de produção agroecológico
corrobora tanto para estes fins como também está de acordo com os preceitos da justiça sócioecológica e com a filosofia do bem viver. Os principais resultados deste estudo demonstram
uma maior consciência das pessoas e embora em sua grande maioria desconheçam o conceito
de agroecologia a apoiam, como uma alternativa ao modelo de produção convencional.
Palavras-chave: Agroecologia. Desenvolvimento Sustentável. Bem Viver.
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O objetivo do trabalho é socializar práticas desenvolvidas na disciplina de Economia Rural e Meio
Ambiente no que tange a questão do cooperativismo. identificar a contribuição da Cooperativa
Regional Agropecuária Vale do Itajaí (Cravil) para o desenvolvimento da agricultura familiar no
Alto Vale do Itajaí. Para atender o objetivo foram apresentados os fundamentos do cooperativismo
enfatizando sua origem, valores, princípios e ramos bem como, suas vantagens e relação com o
desenvolvimento do meio rural. A metodologia consistiu na revisão bibliográfica sobre o assunto
e uma roda de conversa com o presidente da Cravil. A cooperativa tornou-se fundamental para o
desenvolvimento do agronegócio regional, favorecendo o desenvolvimento da agricultura e por
consequência da região. Atualmente conta com mais de três mil associados e nos últimos anos,
ampliou suas atividades, passando de empresa de médio para grande porte. Atua no mercado
com lojas agrícolas, supermercados e unidades de recebimento e beneficiamento de cereais e
venda de leite. Observou-se a evolução significativa do conhecimento dos associados por meio
das capacitações, à aplicação de novas tecnologias com ganhos de produtividade. Dessa forma
a Cravil tem oportunizado melhorias econômicas, sociais e ambientais no espaço rural regional.
O cooperativismo busca dimensões associação seguindo as características de: Propriedade
cooperativa, gestão cooperativa e repartição cooperativa. Também o cooperativismo segue
princípios que devem ser seguidas como a Adesão livre e voluntaria; gestão democrática;
participação econômica; autonomia e independência; educação, formação e informação;
interoperação; e por fim interesse pela sociedade. As cooperativas baseiam-se em valores de
ajuda mútua e responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Na tradição
dos seus fundadores. os membros das cooperativas acreditam nos valores éticos da honestidade,
transparência, responsabilidade social e preocupação pelo seu semelhante.
Palavras-chave: Cooperativismo. Cravil. Valores.
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A IMPORTÂNCIA DA ACÚSTICA EM AMBIENTES COMERCIAIS FOCADO NA
REVITALIZAÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
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O trabalho a ser apresentado, refere-se aos estudos realizados para a elaboração do TCC Trabalho de Conclusão do Curso de Tecnologia em Design de Interiores - 2017/2019. A
proposta é apresentar um projeto de revitalização para um Centro de Formação de Condutores,
localizado no Centro da cidade de Presidente Getúlio. No momento, o que condena a estrutura
é a acústica, pois a mesma, vem mostrado o seu valor projetual desde a antiguidade, com os
teatros ao ar livre dos gregos e romanos, e por isso deve ser lembrado para assim poder ter
como resultado um ambiente harmônico e aconchegante, por isto a importância da acústica
pois ela está a cada dia tomando frente de vários projetos, pelo fato do conforto que deve
estar em primeiro lugar. No intuito de projetar um espaço adequado ao atendimento comercial,
não podemos esquecer do principal ponto, que é o atendimento de qualidade, num ambiente
aconchegante e harmônico, portanto será apresentado qual vai ser a prestação de serviço para
os consumidores, e os benefícios de um centro de formação de condutores a população. Para
finalizar um projeto comercial para este foco não podemos esquecer de todo o processo, desde
a parte das escolhas dos materiais, se é um isolante acústico, até mesmo os móveis, e os itens de
decoração, seguindo o padrão das normas apresentadas, desde ergonomia - o dimensionamento
do mobiliário, e até de acessibilidade - os símbolos para identificar os espaços, layout, as cores,
um conjunto de planejamento, para assim resolver a principal inconveniência da revitalização,
que é tanto o ambiente interno como o externo, fachada.
Palavras-chave: Acústica. Projeto Comercial. Revitalização.
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AGÊNCIA MULTIMÍDIA EXPERIMENTAL: ESPAÇO PARA A PRÁTICA
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A Agência Multimídia Experimental (AME) é um espaço para a promoção e fixação dos
conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares laboratoriais e teóricas do curso de
Tecnologia em Produção Multimídia do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto
Vale do Itajaí - Unidavi. De uso exclusivo dos acadêmicos, docentes e futuros egressos do
curso, a Agência tem como principais objetivos: proporcionar o planejamento e execução de
produtos e projetos inter e extraclasse relacionados à área da Produção Multimídia a fim de
possibilitar maior aproximação com a rotina e o fluxo de trabalho de uma agência profissional;
agregar conhecimentos sobre técnicas de criação e uso de equipamentos e softwares; permitir a
reflexão sobre as particularidades da profissão de produtor multimídia local no espaço global;
estimular o empreendedorismo por meio da experiência de gerenciamento de um pequeno
negócio; contribuir para o desenvolvimento regional e a formação de profissionais capazes de
atuarem com princípios éticos e de responsabilidade social. Localizada nas salas 412 e 413,
respectivamente laboratórios de Rádio e de Fotografia no Campus Rio do Sul (SC), na AME os
discentes e docentes têm à disposição estúdios, equipamentos fotográficos e computadores com
softwares específicos para: redação, diagramação, tratamento de imagem, gravação e edição
de áudio e vídeo. Durante os encontros, semanais ou de acordo com calendário previamente
definido pela coordenação do curso, a equipe desenvolve trabalhos relacionados a projetos de
Ensino e de Extensão do curso. Os acadêmicos atuam na Agência voluntariamente e recebem
horas de Atividades Complementares. A AME iniciou as atividades em abril de 2019 como uma
versão compacta de uma agência ON. Como demandas para o primeiro semestre estão a criação
do site da própria Agência, além de blogs e redes sociais dos cursos superiores de Produção
Multimídia; Design de Interiores e Design de Moda da Unidavi, seus primeiros “clientes”.
Palavras-chave: Agência Experimental. Multimídia. Produção Multimídia.
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Atualmente o forro de gesso é um dos mais utilizados na construção civil. Usado para rebaixar
forros, para esconder tubulações de água e esgoto. Permite maior liberdade nos projetos
luminotécnicos, com o embutimento de luminárias, além de ocultar elementos estruturais como
vigas aparentes. A sua forma de instalação embora tenha um acabamento final muito similar,
pode ser de duas formas. Uma dela seria com placas compostas apenas de gesso previamente
moldadas em dimensões de 60x60cm, além de composições de molduras em negativos. Mas com
a tecnologia da construção civil este sistema de aplicação de gesso comum pode ser facilmente
substituído pelo gesso acartonado. Este sistema é composto de placas com dimensões maiores
que se iniciam em 60x2,00m. Este material possui uma composição com gesso e papelão, que
possui maior resistência a compressão. Maior agilidade na execução dos trabalhos, além de
gerar um número reduzido de resíduos, se caracterizando por uma construção limpa. Dentro da
disciplina de Materiais e Revestimentos II, foi elaborado um projeto de gesso para o ambiente de
um quarto. Partindo das condicionantes deste projeto foi realizado um orçamento para o projeto
considerando os dois sistemas de instalação do gesso. Assim elaborando um comparativo de
todas as condicionantes de vantagens e desvantagens destes sistemas, aliados aos custos de cada
um deles. Assim pode-se ter uma percepção clara de cada sistema podendo avaliar, quando cada
um destes torna-se mais vantajoso. Pois ora o custo pode ser um fator determinante, porém em
outras situações as vantagens aplicadas ao sistema empregado se sobrepõe ao fator custo.
Palavras-chave: Materiais. Gesso. Custo-Benefício.
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O presente estudo tem como objetivo estabelecer conexões entre o campo da Arte e o Design
de Moda, áreas distintas, mas que convergem em vários aspectos. Pois, quando pensamos em
Moda e sua tênue ligação com o universo das artes, encontramos uma forma de expressão que
se configura numa linguagem. Sim, Moda é uma linguagem, traduzida de forma bidimensional
(através do desenho- croqui) e tridimensional (o produto desenvolvido), e esta cumpre a função
de transmitir, comunicar, facilitar o entendimento de algo, quer seja de agora, do passado ou do
futuro. Por este motivo nos deparamos com inúmeros designers-criadores que se inspiram em
obras de arte visuais de renomados artistas plásticos dos mais diversos períodos e estilos. Assim
sendo, a inspiração faz parte do processo criativo do designer, este que se apropria de cores,
texturas e formas da obra visual do artista original para o desenvolvimento da sua coleção. De
modo tal, que a obra, torna-se conhecida para um público que nem sempre teve ou tem acesso
à arte. Assim, a Moda funciona como difusora de conhecimento incitando o público na busca
de referências e na ampliação de conhecimento. Observamos que a inspiração em obras de arte
fora introduzida pela estilista italiana Elsa Schiaparelli na década de 30, esta que era amiga de
Duchamp e Salvador Dalí com quem criou e desenvolveu peças escandalosas para a época.
Portanto a Moda se inspira na Arte a fim de agregar valor aos seus produtos. Tomamos como
um dos inúmeros exemplos a marca Pactus, que encerrou o seu desfile com peças inspiradas na
Rainha Elizabeth I da Inglaterra, utilizando uma cartela de cores que continha preto e branco
além de bordados artesanais. Pesquisas apontam que existe um fortalecimento do relacionamento
entre o cliente e a marca quando esta contém “caráter”, são genuínas e possuem qualidades
profundas. A Moda desta maneira, apresenta-se ao consumidor como uma experiência menos
ligada ao “superficial” ou a “ostentação”. Por vez, o conceito de maestria na criação, não se
trata de algo ligado ao artesanal ao “feito à mão” mais sim, ao “ feito à Arte”.Com relação
à metodologia o procedimento deste estudo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica
e documental, explorando essencialmente livros e artigos científicos, além de periódicos
como jornais e revistas, páginas de sites da Internet, e imagens, entre outros. Os resultados
encontrados serão mostrados através de arquivo digital, estabelecendo uma comparação das
áreas mencionadas analisando suas particularidades de conexão. No momento em que artistas
exploram o universo cotidiano em suas criações e designers inspiram-se na arte para conceber
novos produtos e conceitos na Moda, a reflexão de aproximações entre estas é um desafio.
Palavras-chave: Conexões. Arte. Design de Moda.
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DESENVOLVIMENTO DOS LOGOTIPOS DOS CURSOS DE TECNOLOGIA DA
UNIDAVI
Marcos Vinícius Kruger
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Gabriel Garcia
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Jean Gilberto Caetano
jeancaetano@unidavi.edu.br
O projeto de desenvolvimento dos logotipos dos cursos de tecnologia do Centro Universitário
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi, foi uma iniciativa que contemplou
os cursos superiores de Produção Multimídia; Design de Interiores e Design de Moda. Trata-se
de uma atividade proposta dentro da Agência Multimídia Experimental (AME) e desenvolvida
a partir de uma pesquisa prévia de referências e reunião de brainstorm entre os integrantes da
Agência. Com base nas teorias de forma e proximidade da Gestald, os três logotipos criam uma
unidade para os cursos de tecnologia da Instituição e, que também são os cursos que lidam
diretamente com criatividade e expressão artística. Como ferramenta complementar a Gestald,
o uso de uma paleta de cores reduzidas leva em consideração a psicodinâmica das cores, ou seja,
sua correlação psicológica que influencia no modo como fazemos a leitura e interpretação de
uma imagem. A combinação das cores também prevê sua aplicação em imagens fotográficas e
de vídeo através da técnica de design chamada Duotone, onde é feita a reprodução de meio-tom
de uma imagem usando a superposição de um meio-tom de cor contrastante. Como elemento
principal do design foi incorporado as letras iniciais de cada curso, criando um sistema prático
para a diferenciação de cada logotipo. A execução do projeto utilizou como ferramenta os
softwares de editoração Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Corel Draw e foi realizada nas
instalações da Agência Multimídia Experimental (AME), que é um espaço pedagógico do curso
superior de Produção Multimídia da Unidavi. O resultado deste trabalho foi aplicado nas páginas
dos cursos no site ame.unidavi.edu.br e também nas redes sociais Facebook e Instagram.
Palavras-chave: Logotipo. Design. Produção Multimídia.
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DESIGN DE PRODUTO: MOBILIÁRIO INSPIRADO NO ESTILO FENG SHUI
Patricia Moretti
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Samla Mayla Belli
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O presente estudo trata da área de Design de Interiores, e busca apresentar uma proposta de
mobiliário baseado no estilo Feng Shui (um estilo de decoração), implantando o mesmo para
espaços de convivências em empresas, temática em ascensão no design, atendendo as normas
ergonômicas, assim como a importância das cores para estes tipos de ambientes. O fator
predominante para a escolha deste tema, foi a preocupação com o bem-estar e saúde mental
do ser humano na rotina de trabalho, no convívio social e no cotidiano pessoal. Outro fator,
foi a sua problemática. Atualmente, não é comum vermos a existência do estilo Feng Shui na
execução de projetos e principalmente em espaços de convivências nas empresas. A importância
destas áreas é tão importante quanto o produto, pois amplia a produtividade e o crescimento
em vários aspectos empresariais. Neste trabalho, o mobiliário virá como uma complementação
do equilíbrio e harmonização do interior do espaço. Trazendo cores vibrantes, materiais com
significado, linhas sinuosas e conforto. Despertando os sentidos e transmitindo emoções ao
usuário. Contudo, o intuito, é reestabelecer os desequilíbrios que a vida cotidiana ocasiona
com longas horas de trabalho auxiliado pelo estilo Feng Shui. A metodologia que alavancou
o projeto foi a bibliográfica, esta que procura através de livros, sites, imagens, documentos e
revistas obter embasamento teórico referente a linha do tempo do mobiliário, assim como dos
espaços de convivência e temas que sustentarão o desenvolvimento do produto. O público-alvo
desta são os colaboradores de empresas com longas jornadas de trabalho, que necessitam de
uma área adequada para desconectar-se no horário do intervalo, conversar com os colegas ou
ficar a sós relaxando descontraidamente. Mesmo não possuindo dados conclusivos do estudo
procuraremos através do mobiliário atender ao usuário nos quesitos de usabilidade, conforto e
ergonomia, prezando pelas cores e linhas sinuosas próprias do estilo Feng Shui referendado.
Palavras-chave: Estilo Feng Shui. Espaços de Convivência. Mobiliário.
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DESIGN EFÊMERO: COMO AS INTERVENÇÕES URBANAS IMPACTAM A VIDA
SOCIAL
Jéssica Duarte
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Ana Carolina Ferreira Zuffo
anazuffo@unidavi.edu.br
Luciana Patricia Rosa Dias
luciana.dias@unidavi.edu.br
O Design tem desempenhado um papel fundamental na sociedade durante toda sua trajetória no
pós-modernismo. Na sociedade contemporânea, surge uma nova forma de expressão, o Design
Efêmero, que tem se apresentado na atualidade como meio para o profissional de design buscar
alcançar objetivos específicos em um curto espaço de tempo. Efêmero, segundo dicionário
Michaellis, significa “que dura um dia” ou ainda, que é passageiro, temporário, transitório, de
curto período de existência. Seu significado pode ser considerado contraditório, pois apesar
da definição de efêmero ser de um breve período de existência, e seu caráter ser transitório, o
design efêmero traz consigo a eternização da experiência na mente de seus espectadores. Os
objetivos de um projeto de design efêmero, podem ser variados, tais como, expor uma obra de
arte, vender um produto novo, promover uma marca ou transmitir uma mensagem reflexiva.
Este estudo analisará a importância de um projeto de design efêmero, seja ele um projeto
de design de stands, exposições artísticas, vitrines, shows, eventos e feiras, comemorações,
teatros e intervenções urbanas públicas ou privadas. O presente estudo pretende analisar como
um projeto de Design Efêmero afeta emoções e sensações, causando um efeito duradouro e
reflexivo nos espectadores, apesar do seu caráter transitório. Além de evidenciar esta área de
atuação do profissional de Design, para além do campo de Design de Interiores. Este estudo
analisará as técnicas aplicadas pelos profissionais em diversos projetos efêmeros pelo Brasil e
pelo mundo. Demonstraremos através de estudos de caso, como o design efêmero é utilizado
para causar sensações e emoções, eternizando momentos na memória de seus espectadores. Esta
pesquisa baseia-se em bibliografias e trabalhos acadêmicos apresentados em diversas áreas,
por diferentes profissionais, que completam e abrangem todas as esferas de projeto de design
efêmero, analisando diversos casos de estudo e identificando materiais e métodos utilizados
por diferentes artistas do design. O processo criativo, na hora da criação do projeto, passa
pela escolha do local, análise de elementos pré-existentes, escolha de materiais, cores, formas,
iluminação e demais elementos que se julguem necessários para composição de uma intervenção
efêmera. O profissional de design deverá levar em consideração a sustentabilidade e a harmonia
do projeto com meio onde está inserido. Ao analisar diversos estudos de caso, esta pesquisa
pode concluir que um projeto de Design Efêmero poderá agregar valor à um produto/marca/
artista, gerando experiências sensoriais, podendo ser propulsores de grandes transformações
sociais, através da utilização de técnicas que afetem as emoções e os sentimentos dos usuários,
trazendo consigo a reflexão e um resultado posterior, mesmo após o período de sua existência.
O Design Efêmero é uma poderosa ferramenta de transmissão e transformação da sociedade
contemporânea.
Palavras-chave: Design Sensorial. Cenografia. Design de Interiores.
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O Design social se caracteriza por ser socialmente benéfico e economicamente viável. Se
caracteriza pelo uso de produtos com pequena escala de produção, orientado para populações
vulneráveis a baixo custo trazendo inclusão social. Conhecer outras culturas sempre enriquece
e ampliam as visões sobre sociedade, culturas e arte. Um destino onde todos estes quesitos
são cumpridos com excelência é a Colômbia. País localizado na América do Sul, que entre as
décadas de 1980 e 1990 teve as maiores taxas de homicídio do mundo, alimentado pelo tráfico
de cocaína. No entanto, na década de 2000, a violência diminuiu significativamente. A volta por
cima foi com inserção da arte, cultura e requalificações urbanas nas cidades. Atualmente, o país
é uma média potência permanente com a quarta maior economia da América Latina, embora a
desigualdade de renda seja prevalente e a riqueza seja mal distribuída. E o design representa de
forma muito criativa, como que sem amplos recursos financeiros pode-se estilizar e qualificar
os espaços. Serão avaliados alguns espaços comerciais com visitação “in loco” e levantamentos
fotográficos, onde o uso de materiais nativos, adequados aos recursos de fabricação disponíveis
com base em produções locais, produtos reciclados trazem soluções estéticas ao mesmo tempo
simples, mas muito originais e criativas. Com estilos contemporâneos variando entre o casual,
industrial e por vezes Kisch. Mas que com muita originalidade enfatizam o trabalho artesanal
local, em uma gama de cores, texturas e materiais inusitados. Muitas vezes para o design
explorar as possibilidades de reutilização, e valorização da produção local ficam esquecidas em
detrimento as amplas possibilidades que o mercado oferece de produtos, tanto em lojas físicas,
como virtuais. Portanto, este estudo é válido para sair da zona de conforto e estar em busca de
produtos que estejam mais condizentes com as dificuldades e problemas da sociedade.
Palavras-chave: Design Social. Interiores Comerciais. Projeto de Interiores.
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EDITORIAL DE MODA FEMININO INSPIRADO NA ART NOUVEAU
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O Art Nouveau ou Arte Nova foi um movimento artístico que surgiu no final do Século XIX
na Bélgica, vigorou entre 1880 e 1920, aproximadamente. Nesta época as cidades começaram
a sofrer as consequências de um crescimento populacional explosivo e da ocupação do solo
por industriais poluidores, por outro lado a ascensão das classes sociais criam as bases para
o desenvolvimento do liberalismo. A sociedade em geral buscou o desejo de um estilo que
refletisse e acompanhasse as inovações da sociedade industrial, aceitaram-se novos objetos,
móveis, anúncios, tecidos, roupas, joias e acessórios criados a partir de outras fontes: curvas
assimétricas, formas botânicas, angulares, além dos motivos florais. Materiais como vidro,
madeira e cimento foram bastante utilizados nas produções da época. As obras apresentavam
temas ligados à natureza, retratados com linhas em movimento, dando valor às formas das
coisas. Sendo assim, o objetivo do trabalho é o estudo sobre o movimento da Art Nouveau e a
forma como ele pode influenciar produções de moda nos dias de hoje para o público feminino.
O editorial de moda realizado é embasado por pesquisas bibliográficas e eletrônicas. A pesquisa
iconográfica do período contribuiu para a compreensão das sensações provocas pelo movimento
da Art Nouveau. É possível considerar que a Art Nouveau surgiu como uma resposta de artistas,
arquitetos e designers às necessidades de expressão da sociedade e do seu desejo de desenvolver
um estilo de vida moderno, que inclui a sociabilidade desenvolvida em novos espaços e novas
artes. Na fotografia de moda resultante, o estilo em suas formas orgânicas é valorizado por meio
da escolha cenográfica e da mulher e suas curvas que são valorizadas com o figurino, cabelo e
maquiagem.
Palavras-chave: Editorial de Moda. Arquitetura. Art Nouveau.
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JEANS: PROCESSOS SUSTENTÁVEIS PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
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O mercado da moda é um dos mais poluentes do mundo e a indústria tem buscado novas
soluções mais sustentáveis. Segundo o Instituto de Estudos e Marketing Industrial - IEMI,
nosso país é o maior produtor de jeans da América Latina e o terceiro maior do mundo. O jeans
é a peça mais versátil e presente no guarda roupa brasileiro, mas ao mesmo tempo é bastante
poluente. Segundo estudos da Universidade de Twente, desde a plantação do algodão até a peça
jeans pronta são gastos de 3 a 10 mil litros de água. Com esta necessidade vem surgindo várias
propostas em se diminuir a quantidade de água gasta na produção de jeans. O uso racional da
água em toda a cadeia gera menos efluentes e consegue torná-los menos agressivos, com redução
e eliminação de químicos. A proposta deste projeto é apresentar uma das formas de redução
de consumo de água no processo de beneficiamento e customização da peça jeans costurada.
Nesta última etapa, antes de chegar ao consumidor final, serão comparados os processos de
lavagem convencional e o sustentável. O design das lavagens das peças foram criados no
programa italiano MYR, o qual facilita a comunicação com a lavanderia, reduzindo reprocesso.
Foram utilizados tecidos da linha Eko (Canatiba), uma linha de Denim produzido com fibras
recicladas através de processos ecologicamente responsáveis. Dentro das opções da linha Éko,
escolhemos duas bases compatíveis com os modelos de peças a serem confeccionadas: Renóv
Éko(500/3958) para as peças femininas e Mayoral Éko(500/3841) para as peças masculinas.
Os processos de lavagens foram realizados em parceria com a Lavanderia Cristal (Rio do
Sul/SC), que além de uma planta moderna investe em tecnologias, como laser e E-flow da
empresa espanhola Jeanologia, e do ozônio que colaboram com a redução do consumo de água
e produtos químicos durante a fabricação do jeans. Resultados obtidos: no método tradicional
foram usados 150 litros de água /kg de calças e no sustentável 40 l/kg, comparando os dois
métodos conseguimos uma redução de 73% no consumo de água, se nos projetos não tivesse
puídos nas peças esta redução iria para 76%, pois poderia usar o E-flow para amaciar. Além de
menor consumo de água, gera menos resíduos sólidos. Concluímos que, tão importante quanto
reduzir o consumo de água é tratá-la de forma correta para devolver ao meio-ambiente.
Palavras-chave: Jeans Sustentável. Redução de Água. Tecnologia.
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LÍNGUA PORTUGUESA: DINÂMICAS DE GRUPO FOCADAS NA PRODUÇÃO
TEXTUAL
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Pesquisas dão conta que o homem é um ser lúdico e que, portanto, necessita de movimento,
de propósitos, de desafios e de trabalhar de forma colaborativa. Neste contexto, uma
ferramenta que integra tais necessidades é a dinâmica de grupo, que contribui para a aquisição
de conhecimentos teóricos e práticos e, por isso, pode ser utilizada no processo de ensino e
aprendizagem. As dinâmicas de grupo têm por intuito dialogar com conceitos que fazem parte
dos conteúdos curriculares e envolvem motivação, criatividade, trabalho em equipe, liderança,
comunicação e persuasão. Propõem tirar os acadêmicos da condição de meros ouvintes para
que participem e interajam com os colegas visando a troca de diferentes saberes. As dinâmicas
de grupo são rápidas e fáceis de implementar e, muitas vezes, requerem pouco ou nenhum
material. No primeiro semestre letivo de 2019 a primeira fase do curso de Tecnologia em
Design de Interiores do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
- Unidavi realizou diferentes dinâmicas de grupo na disciplina de Língua Portuguesa. Uma
delas, intitulada “O que vier à cabeça”, resultou em produções textuais colaborativas. Em sala
de aula, dispostos em carteiras enfileiradas em número igual, cada acadêmico foi orientado a
redigir uma frase aleatória em uma folha em branco. Após escrita a frase foi ocultada através de
uma dobra (para não influenciar o colega seguinte) e a folha foi repassada ao próximo da fila.
Ao final os grupos se reuniram para redigir um texto contendo todas as frases na íntegra dentro
de um prazo pré-determinado. Nesta dinâmica a produção abrange textos narrativos, descritivos
e ou dissertativos à escolha do grupo. Após a redação, o grupo socializou a produção por meio
da leitura das frases avulsas e do texto completo. Os resultados sinalizam que as dinâmicas de
grupo promovem o desenvolvimento de competências e habilidades individuais e coletivas.
E, fazem com que o ensino e a aprendizagem se efetivem de forma positiva e criativa, desde
que trabalhadas em acordo com o conteúdo teórico da disciplina e planejadas com ações e
finalidades a serem alcançadas por docentes e discentes.
Palavras-chave: Design de Interiores. Dinâmicas de Grupo. Língua Portuguesa.
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Trata-se de uma estratégia de ensino que aborda o texto descritivo, por estar presente nos meios
sociais e no cotidiano profissional do designer. Descrever é apontar as características de um ser,
objeto, edificação, ambiente, paisagem e/ou projeto. É explicar como são, como se aparentam, de
que são formados. É evidenciar os elementos básicos e essenciais de sua estrutura ou natureza.
A descrição permite com que o receptor da mensagem consiga imaginar ambientes e situações
sem precisar ver a imagem; entender pessoas em seu modo de agir e pensar; conhecer lugares,
estruturas e projetos em detalhes. Em março de 2019 a primeira fase do curso de Tecnologia
em Design de Interiores do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
- Unidavi realizou na disciplina de Língua Portuguesa uma dinâmica intitulada: “Por onde
andei”. Individualmente ou em duplas, os acadêmicos visitaram diferentes ambientes internos
do campus da Unidavi em Rio do Sul (Santa Catarina). A turma observou, fez apontamentos
sobre as características arquitetônicas, mobiliárias e paisagísticas e buscou mais informações
referentes à função dos espaços institucionais. Os ambientes selecionados e sorteados entre
os acadêmicos foram: Sala dos Professores; Biblioteca Central; Sala da Pós-graduação;
Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing e Diretório Central dos Estudantes.
Como resultados a produção textual descritiva foi aperfeiçoada e apresentada dentro das regras
gramaticais, ortográficas e de sequenciação de parágrafos com coesão e coerência, de forma
criativa. A estratégia de ensino resultou, ainda, em conhecimentos, habilidades e valores/atitudes
da área do Design de Interiores, a fim de possibilitar maior aproximação dos acadêmicos com
a linguagem técnica e permitir a reflexão sobre as particularidades da profissão. Os resultados
foram socializados em sala de aula por meio da edição e leitura das produções textuais.
Palavras-chave: Design de Interiores. Língua Portuguesa. Produção Textual.

211

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

MAIOR TRANSPARÊNCIA NAS CONFECÇÕES TÊXTEIS BRASILEIRAS
Márcia R. Böger
marcia.boger@unidavi.edu.br
Fernanda Borgert da Cunha
fernanda.cunha@unidavi.edu.br
Marlúcia Vieira Barbosa
marlucia.vieira@unidavi.edu.br
É inegável que o trabalho análogo à escravidão, apesar de ser proibido por lei na constituição
de 1988, ainda existe de forma consistente na sociedade da qual vivemos, a indústria têxtil não
se abstém de tal barbárie. Como exemplo, muitas bolivianas com a promessa de melhorar de
vida procuram “agências” de emprego para virem para o Brasil. Essas empresas, na verdade são
coiotes que realizam a viagem de forma ilegal. Tendo em vista que a viagem é árdua, muitas
pessoas querem desistir, mas os coiotes cobram o dinheiro pela viagem e assim elas acabam se
tornando reféns das dívidas. Quando chegam ao Brasil, depois de alguns dias, são oferecidas
para empresas do ramo de confecções (geralmente terceirizadas) onde devem trabalhar por dias
sem dormir para pagar a dívida pela tal “viagem”. Depois começam a receber para comprar
materiais básicos para higiene pessoal. As condições de trabalho são desumanas e inadequadas
sem contar o salário é muito baixo. Deste modo, por meio de pesquisas em artigos e notícias da
área, este trabalho tem como objetivo mostrar situações desumanas que ocorrem no processo
de produção das indústrias têxteis, como o trabalho análogo a escravidão. Este trabalho tem por
finalidade a transparência, conscientizar e alertar os consumidores sobre essa prática demostrada
por algumas empresas brasileiras. Todavia, é fato que parte dos consumidores acaba boicotando
grandes marcas enquanto outros terminam por consumir pelo esquecimento. Além disso, por
se tratar de empresas terceirizadas, pode acontecer de as marcas desconhecerem o caso, algo
que também é errado pois devem estar cientes dos contratos e do serviço oferecido. Algo que
tem contribuído para chamar atenção para esses fatos é a internet e influenciadores digitais que
promovem um alerta aos consumidores.
Palavras-chave: Confecções Têxteis. Analogia à Escravidão. Transparência.
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O COMPORTAMENTO DO JOVEM FRENTE ÀS MÍDIAS TRADICIONAIS E ÀS
NOVAS MÍDIAS
Juliana francisco
julianaf@unidavi.edu.br
Ariani Raquel Neckel
arianiprux@unidavi.edu.br
O presente estudo faz parte do MBA em Gestão Empresarial, oferecido pelo Centro Universitário
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi e objetivou analisar qual a percepção
do público-alvo em relação às mídias tradicionais e às novas mídias. Para esta pesquisa foi
utilizado o método quantitativo, com pesquisa exploratória e descritiva, os dados da pesquisa
foram coletados pela aluna, os quais foram disponibilizados para pesquisa e análise. Sendo
aplicado por meio de método eletrônico, a entrevista foi realizada através da ferramenta Google
Docs., com 500 alunos concluintes do Terceiro Ano do Ensino Médio do ano de 2018, de
aproximadamente 85 escolas do Alto Vale do Itajaí, obtendo-se um retorno de 113 respostas.
Conclui-se com base na análise que o público-alvo busca mais informações em sites e em redes
sociais e via aparelho celular. Dentre os aplicativos, os brasileiros também são os maiores
usuários do Facebook (94%), Youtube (85%) e WhatsApp (84%). Os adolescentes brasileiros
passam cada vez mais tempo nos dispositivos móveis. Uma pesquisa realizada em dez países
aponta que os jovens entre 15 e 18 anos usam o celular, onde 64% costumam checar as redes
sociais assim que acordam. O mundo nunca foi tão digital e as pessoas estão cada vez mais
dispostas a tornar essa conclusão ainda mais verdadeira, principalmente os jovens brasileiros
que passam cada vez mais tempo nos dispositivos móveis. Por fim, é certo afirmar que, tanto
empresas quanto instituições de ensino e de outros segmentos, devem investir fortemente nas
mídias sociais, pois é neste segmento que estão o público-alvo. Sendo o alcance imediato, assim
como a demanda de seguidores. Sem dúvida alguma, são estas mídias que farão com que o
consumidor, principalmente o jovem, finalize uma compra ou mesmo passe a seguir fielmente
a página.
Palavras-chave: Mídias Sociais. Percepção. Novas Mídias.
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O MOVIMENTO MAKER ALIADO AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
NO AMBIENTE ESCOLAR
Bianca Knaesel
biancaknaesel@unidavi.edu.br
Deyse Koth
deysekoth@bol.com.br
Através deste estudo, pretende-se demonstrar a importância do espaço de ensino para o
desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e emocional do aluno. Desde os primeiros
anos de vida é importante estimular a criança a aprender, e é no ambiente escolar que ela
começa a desenvolver suas habilidades e aprendizados. O ensino-aprendizagem é um fator
muito importante na vida das pessoas, que se alia ao ambiente escolar, formando alunos e
futuros profissionais bem sucedidos. O presente estudo busca relacionar a prática do ensino
com a importância do Designer de Interiores em projetar um local de estudo que seja dinâmico,
convidativo e que principalmente ajude o aluno a explorar seus conhecimentos e sua criatividade.
O ambiente a ser projetado se localiza no Centro Universitário para o Desenvolvimento do
Alto Vale do Itajaí - Unidavi, campus de Rio do Sul/SC, o espaço escolhido foi a sala 141,
localizada abaixo da Biblioteca Central. Que tem como principal objetivo modificar o estilo
padrão de sala de aula, e criar um ambiente com o conceito de movimento Maker, tornando
em um espaço onde o aluno possa ser protagonista de sua própria aprendizagem e explora o
mundo da imaginação. O presente estudo esclarece os principais fatores a serem utilizados no
projeto. Desde a escolha correta dos materiais, das cores e do mobiliário, até o cuidado com a
ergonomia e acessibilidade, possibilitando a livre circulação e acesso a todos os usuários. Com
o objetivo de atender as necessidades dos estudantes e proporcionar um local dinâmico, criativo
e diferente para os alunos.
Palavras-chave: Criatividade. Ensino. Maker.
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PRODUÇÃO TEXTUAL: PROJETOS DE DESIGN COMO INSPIRAÇÃO
Gabriel de Andrade Meyer
gabriel.meyer@unidavi.edu.br
Ana Paula Negherbon Pereira
anapaula.negherbon@unidavi.edu.br
Sônia Regina da Silva
sore@unidavi.edu.br
O texto escrito não é somente a codificação de informações por meio de sinais gráficos: o ato
de escrever pressupõe etapas como o planejamento, a escrita propriamente dita, a revisão e a
reescrita. É no planejamento que ocorre a escolha dos critérios de ordenação das ideias relevantes
com a finalidade de estruturar o texto de maneira adequada. Para produzir textos de qualidade
é necessário saber o que se quer dizer, para quem escrever e qual o gênero textual que melhor
exprime as ideias. O ato da escrita pertence a uma prática social, portanto, merece destaque no
ensino e aprendizagem. Os acadêmicos devem produzir textos correspondentes aos diferentes
usos sociais da escrita, ou seja, que contemplem o que vivenciam dentro e fora da sala de aula.
Em abril de 2019 a primeira fase do curso de Tecnologia em Design de Interiores do Centro
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi realizou na disciplina
de Língua Portuguesa uma dinâmica intitulada: “Criações Peculiares”. Individualmente ou em
duplas, os acadêmicos reunidos no ateliê do curso localizado no campus de Rio do Sul (Santa
Catarina) selecionaram objetos de design de interiores criados por estudantes de outras turmas
do mesmo curso. Cadeiras, luminárias, abajures e souvenirs foram recriados textualmente com
uma linguagem persuasiva com o intuito de valorizá-los visando a simulação de compra e
venda. Dicas de como usar e higienizar os objetos também foram privilegiadas textualmente.
Os resultados foram socializados em sala de aula por meio da edição e leitura das produções
textuais. Mesmo que de forma ficcional as produções narrativas, descritivas e instrucionais
foram aperfeiçoadas e apresentadas de forma criativa. A dinâmica resultou em conhecimentos
da área do Design de Interiores, visando a aproximação dos acadêmicos com a linguagem
técnica e a reflexão sobre as particularidades da profissão designer.
Palavras-chave: Design de Interiores. Língua Portuguesa. Produção Textual.

215

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

PROJETO DE REFORMULAÇÃO DO ESPAÇO DCE - UNIDAVI
Bruna Bonacolsi Sandi
brunasandi@unidavi.edu.br
Bianca Aline Ribeiro dos Santos
bianca.santos@unidavi.edu.br
Joice Warmling
joicewar@unidavi.edu.br
O Diretório Central dos Estudantes (DCE) é uma entidade estudantil que representa todos os
estudantes (corpo discente) de uma instituição de ensino superior, sejam elas universidades,
faculdades ou centros universitários. Dentro da Unidavi, ele possui atualmente um espaço
destinado aos alunos, que se associados, podem fazer uso de impressões, computadores, além
de contar com um espaço para recreação e descanso, com sofás e mesas de jogos. A convite da
diretoria do DCE, a turma de Técnico em Design de Interiores foi incumbida de desenvolver
propostas de melhorias para o espaço existente. Atualmente o espaço possui um layout com
valorização de ambientes pouco utilizados, em detrimento da necessidade de novos espaços.
Além de ter um excesso de informações visuais em seu contexto geral, tornando o ambiente
rapidamente cansativo. E ainda tem um desgaste dos materiais existentes pelo uso intenso dos
estudantes. Diante desta realidade se iniciou com o levantamento completo do espaço, com
medições e levantamento fotográfico do seu espaço físico e mobiliário existente. Após isto,
o levantamento foi digitalizado para o software Auto Cad, para que assim possa ser proposto
um novo layout ao espaço. E assim já se iniciou também uma pesquisa de referências visuais
que pudessem ser aplicadas no espaço. E por fim foram realizadas propostas de intervenção do
espaço, com novos materiais aplicados em suas paredes, teto e piso. Assim como propostas de
novas tipologias de mobiliário ou reaproveitamento e estilização do mobiliário existente. Desta
obtêm-se propostas com um olhar mais conectado com a realidade dos estudantes atualmente.
Sendo assim tem-se uma proposta que amplia os espaços, onde todos os ambientes estão
visualmente conectados, com características de design industrial aplicados de uma maneira
contemporânea e descontraída.
Palavras-chave: Materiais. Projeto de Interiores. Mobiliário.
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PROPOSTA DE ACÚSTICA E LAYOUT PARA UMA ADVOCACIA NA CIDADE DE
TAIÓ
Regiane Olga Regis da Silva
regianeors@unidavi.edu.br
Deyse Koth
deysekoth@bol.com.br
Este estudo tem por objetivo principal apresentar uma nova proposta de acústica e layout para um
ambiente corporativo: Mafra Advocacia, situada na Rua Coronel Feddersen, nº 1923, no centro
da cidade de Taió, Santa Catarina. Atualmente, a preocupação com a saúde física e mental dos
funcionários estão em pauta entre os empresários, então, o Design de Interiores possui papel
fundamental não somente no conforto apresentado aos frequentadores do espaço, mas também
a produtividade do serviço prestado, consequentemente proporcionando melhores resultados.
Os escritórios, desde sua concepção, vêm passando por constates transformações. Assim, um
escritório de advocacia, atual e completo, deve atender a quesitos. Serão utilizadas melhorias
em toda parte térmica, estética e funcional do ambiente. Pontos como ergonomia, iluminação
e uso das cores, bem como escolha certa de materiais e móveis contribuirão para satisfazer as
necessidades e o conforto necessário. Como principal a acústica, extremamente necessária em
ambientes como em uma advocacia (objeto deste estudo), onde assuntos tratados são de caráter
pessoal, e por consequência, não devem ser ouvidos da recepção, corredores ou quaisquer áreas
externas a da conversa. Como complemento do melhor entendimento das necessidades, foram
realizadas pesquisas de campo, medições e conversas com usuários, entrando na rotina e então
aplicando técnicas e conceitos obtidos em sala de aula no decorrer do curso, apresentando assim
resultados satisfatórios ao cliente e ao profissional. Os resultados finais pretendidos (que estão
em andamento) serão apresentados em forma de planta baixa, contendo o layout proposto,
projeto de iluminação, de piso, de forro, de mobiliário com devido detalhamento, especificações
de materiais e mobiliário, finalizando com o projeto 3D.
Palavras-chave: Advocacia. Layout. Acústica.
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REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PROPOSTA LAYOUT DE UMA LOJA DE
VESTUÁRIO
Michele de Souza
michele.souza.9@hotmail.com
Deyse Koth
deysekoth@bol.com.br
O Designer de Interiores tem um papel muito importante quando se fala em mudar um ambiente,
transformando espaços residenciais e comerciais. Ele levanta todos os dados do local e realiza
uma pesquisa de acordo com as normas e conceitos de decorações existentes que atendam o
público específico para cada ambiente. Neste estudo vamos tratar de um espaço comercial,
no qual será realizada uma revitalização de uma loja, buscando trabalhar com acessibilidade,
conforto, modernidade e sofisticação atraindo atenção dos clientes no seu ramo de atuação. Um
espaço comercial hoje precisa chamar atenção e ter foco para obter sucesso na busca de seu alvo
principal “os clientes”. Uma busca que pode ser resolvida nas pesquisas de branding sensorial
e marketing que estuda o comportamento dos consumidores, trabalhando com todos os sentidos
visão, tato, paladar, audição e olfato, fazendo com que ele venha até o seu espaço comercial e/
ou o faça lembrar e voltar ao local. No projeto de interiores comerciais ou residenciais, devem
ser analisados todos os aspectos bons e ruins do ambiente, buscando por soluções adequadas,
de iluminação, estética, conforto e acessibilidade a fim de atingir o seu principal objetivo que
é atender as necessidades do seu cliente para o seu determinado espaço. Este estudo busca
apresentar um espaço comercial, no qual se vê a necessidade de remodelar seu espaço interior
e fachada, buscando o que há de melhor e acompanhando a mudanças no mercado de compras,
visando melhorar seu aspecto para assim conquistar seu público-alvo de maneira correta.
Palavras-chave: Loja. Revitalização. Design de Interiores.
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UNIDAVI FM: 15 ANOS DE MÚSICA, CULTURA E INFORMAÇÃO
Daniel dos Santos
daniel@unidavi.edu.br
Sônia Regina da Silva
sore@unidavi.edu.br
Quando as primeiras rádios em Frequência Modulada (FM) desembargaram no Brasil, por
volta de 1955, apresentavam como característica marcante o conteúdo voltado exclusivamente
à música. Funcionavam como grandes vitrolões, onde as músicas eram executadas quase que
ininterruptamente. Era permitida a intervenção do locutor de plantão somente ao final de um
grande bloco musical, gravado em fitas de rolo, com o intuito de anunciar o nome dos cantores.
Na busca por audiência as FMs voltavam-se, além das músicas, às informações culturais e de
serviço. Deu certo, pois as emissoras proliferaram e as FMs permanecem fortes até hoje. Foi
dentro desse contexto de audiência que no dia 06 de abril de 2004 entrou no ar em Rio do Sul,
Santa Catarina, a Rádio Educativa Universitária Unidavi FM. Em 2019, ao completar 15 anos, a
emissora evoluiu, mas mantém o mesmo propósito da época: atingir ouvintes de todas as idades
que apreciem músicas selecionadas e um segmento de rádio voltado à cultura e informação.
A emissora, localizada no campus sede da Unidavi, Bairro Jardim América e com antena de
transmissão no Pico da Bandeira, Bairro Boa Vista, opera na frequência 102.9 MHz, Classe C,
com 200 wats de potência, o que abrange Rio do Sul e demais cidades próximas. A programação
contém apoios culturais transmitidos através de boletins com determinado número de inserções
diárias. Permanece 24 horas no ar e está aberta a projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão de
professores e estudantes da Pós-Graduação, Graduação e Colégio Unidavi. O compromisso
social é um dos diferenciais da Unidavi FM. A programação contempla a valorização das etnias
presentes na região do Alto Vale do Itajaí com a Hora Alemã, o Parole e a Linha Campeira que
ressaltam as culturas germânica, italiana e gauchesca, respectivamente. Também fomenta e apoia
projetos e temas importantes para o desenvolvimento regional e de interesse das comunidades
com destaque para os programas: Saber Saúde, dos cursos de Enfermagem e Jornalismo; Direito
e a Comunidade, do grupo de pesquisa do curso de Direito; Momento da Psicologia, do curso
de Psicologia; Pitadas da Ciência, do Colégio Unidavi; Dicas de Empreendedorismo, com o
Núcleo de Desenvolvimento de Incubação GTEC/Unidavi e Dicas de Segurança, em parceria
com o Corpo de Bombeiros. A Unidavi FM pode ser ouvida na frequência 102.9, online em:
radio.unidavi.edu.br e está aberta à interação com o ouvinte por meio das principais mídias
sociais.
Palavras-chave: Rádio Educativa. Música. Unidavi FM.
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A (IM)POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS DECORRENTES DA PRÁTICA DE ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL
Natalia Cipriani
natcipriani@gmail.com
Franciane Hasse
francianehasse@unidavi.edu.br
A alienação parental, embora pouco conhecida, sempre esteve presente nos núcleos familiares.
No Brasil, o instituto passou a ser amplamente divulgado - e identificado nas relações
familiares - após a edição da Lei n. 12.318/2010. É possível definir a alienação parental como
a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, provocada por um dos
genitores, avós, ou qualquer pessoa que detenha o menor sob sua guarda ou vigilância, na
formação psicológica da criança ou adolescente, programando-o para que repudie e despreze
o outro genitor, avós ou indivíduos por quem nutra sentimentos afetivos. É sabido que essa
“remodelação” dos sentimentos do menor causará ao alienado inúmeras desvantagens, uma
vez que poderá ter sua imagem denegrida pelo alienador perante a sociedade e que não mais
fará parte do convívio do menor. Além do mais, a criança ou o adolescente poderá desenvolver
distúrbios psicológicos decorrentes desse afastamento. Do exposto, indaga-se: não teriam o
alienado e o menor direito a uma compensação financeira pelos prejuízos sofridos com a prática
de atos de alienação parental? Dessa forma, buscando responder a esta questão é que o presente
trabalho tem como objeto a (im) possibilidade de aplicação de indenização por danos morais
decorrentes da prática de atos de alienação parental. Seus objetivos específicos são: analisar a
responsabilidade civil de indenizar e caracterizar o dano moral; definir a alienação parental,
observar as hipóteses de sua ocorrência e seus agentes e, ao final, demonstrar a possibilidade de
aplicação de indenização por danos morais quando identificada a prática de atos de alienação
parental. A partir do desenvolvimento dos objetivos específicos do trabalho, concluiu-se pela
possibilidade de aplicação de indenização por danos morais decorrentes da prática de atos de
alienação parental sempre que presentes os pressupostos essenciais à Responsabilidade Civil
(subjetiva) de indenizar, quais sejam: ação/omissão, dolo/culpa, dano e nexo de causalidade.
Ademais, identificou-se, também, que não só o alienado poderá pleitear a indenização. O
menor, que foi objeto de manipulações do alienador, e acabou sendo impedido de conviver
com determinada pessoa por quem nutria sentimentos de afeto, também será parte legítima
para ingressar em juízo e buscar uma reparação pelos danos psicológicos sofridos. O método de
abordagem utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo e o método de procedimento
foi o monográfico. O levantamento de dados foi por meio da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Indenização. Danos Morais. Alienação Parental.
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A (IN)CONSTITUCIONALIDADE NA PROIBIÇÃO DA PRODUÇÃO E/
OU VENDA DO CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE PACIENTES
PORTADORES DE EPILEPSIA REFRATÁRIA
Gabriela Berndt Borgonovo
gabriela.borgonovo@unidavi.edu.br
Rosa Maria Kahl Lehmkuhl
rmkl07@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo o estudo sobre a (in)constitucionalidade na proibição
da produção e da venda do canabidiol no Brasil para o tratamento de pacientes portadores
de epilepsia refratária. Inicialmente, tem-se que a epilepsia é uma doença neurológica que
desencadeia crises convulsivas em seus portadores. Ocorre que, essa doença apresenta uma
agravante, conhecida como epilepsia “refratária”, “não-responsiva” e também “de difícil
controle”, a qual está condicionada ao fato dos acometidos pela doença não obterem respostas
positivas aos tratamentos convencionais disponíveis no Brasil. Por esse motivo, buscou-se
encontrar uma forma de tratar os pacientes com a epilepsia de difícil controle, chegando ao
encontro dos medicamentos à base do composto canabidiol. Nesse diapasão, ao encontrar a
solução nos fármacos, encontrou-se também uma barreira, consistente na proibição da sua
produção e venda em território nacional, uma vez que essa nova forma de tratamento encontra
óbice por ser derivado de droga ilícita, conhecida como cannabis sativa, a popular maconha e,
como tal, rodeada de preconceitos, além da limitações legais, que a impedem de ser popularizada,
produzida e vendida, o que gera um confronto com princípios constitucionais, especialmente
o da dignidade da pessoa humana e, consequentemente, com os direitos à saúde e à vida.
Importante salientar que já existe uma evolução significativa referente ao assunto, mas que torna
ainda mais evidente a possível inconstitucionalidade na proibição da produção e da venda dos
fármacos à base da substância, que perdura até então. Nas considerações finais resta evidente
que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 evidencia o direito à vida, com
saúde e dignidade e, de tal forma, o tratamento com o derivado da maconha, conhecido como
canabidiol não pode ser obstado àqueles que dele precisam. O método utilizado na elaboração do
presente trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento
de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. O ramo de estudo é na área do Direito
Constitucional e en passant sobre o Direito Penal.
Palavras-chave: Constituição Federal. Canabidiol. Epilepsia Refratária.
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A (IN)EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FRENTE À
LEI MARIA DA PENHA
Jandyra Sestren Gil
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Patricia Pasqualini Philippi
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O presente estudo objetiva verificar a realidade da aplicação da Lei Maria da Penha com
destaque na apuração da real efetivação das medidas protetivas, em razão dos frequentes casos
de violência doméstica contra as mulheres. Sabe-se que a Lei Maria da Penha foi promulgada
no ano de 2006, em atenção à luta de uma mulher que, após ser violentada e quase morta por
seu companheiro, teve omitida a proteção judiciária que necessitava. O referido caso, primeiro
a ser reportado como crime de violência doméstica, contou com a participação da Comissão
Interamericana dos Direitos Humanos no sentido de estabelecer e iniciar um movimento de
proteção aos direitos das mulheres no Brasil. Passada mais de uma década, a realidade das
mulheres brasileiras continua inaceitável, diante de tamanha impunidade aos criminosos que,
em razão de uma sociedade patriarcal e machista banaliza o sexo feminino. Neste viés ressaltase que a violência a ser combatida não é apenas física, pode se tratar também de violência
moral, psicológica, sexual e patrimonial que compreendem todo um aspecto social relacionado
à dependência financeira e emocional que limita a mulher no ambiente familiar. Os episódios
rotineiros nas residências brasileiras podem ser identificados através do denominado ciclo
da violência, que consiste em três fases, quais sejam: aumento da tensão, ato de violência,
arrependimento e comportamento carinhoso. No sentido de quebrar este ciclo cruel, é importante
que a mulher não se silencie diante das agressões cometidas e se reporte às autoridades policiais
e judiciárias com o objetivo de efetivar os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha. Fato é
que, analisando tais circunstâncias, verifica-se que mesmo aquelas que sucumbem ao seu medo
e procuram por ajuda e garantias, não têm o devido respaldo das autoridades competentes e
se veem de mãos atadas diante de um sistema imperfeito quanto à promoção da segurança da
mulher. Sabe-se também que a impunidade nestes casos está ligada aos crimes chamados de
cifra negra onde infelizmente diversos casos nem mesmo são comunicados, diante da frequente
qualificação de culpa sobre a mulher e do descaso dos representantes dos órgãos competentes,
que enxergam apenas discussões cotidianas do casal e acionam o atendimento necessário
apenas em casos extremos. É na aplicação de medidas eficazes contra a violência que pode
se enxergar uma linha divisória entre a sobrevivência da mulher e uma possível ocorrência de
morte. Portanto, utilizando do método de abordagem indutivo, do método de procedimento
monográfico e da técnica de pesquisa bibliográfica, percebe-se que ainda há muito que se
discutir, sendo que as medidas protetivas listadas na Lei Maria da Penha têm se mostrado
ineficazes, em suma, pela insuficiente aplicação e falta de fiscalização, que consequentemente
vitimizam tantas mulheres e geram essa situação intolerável que assola nosso país.
Palavras-chave: (In)efetividade. Medidas Protetivas. Lei Maria da Penha.
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A APLICABILIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA NA IMINÊNCIA DA
FRAUDE À EXECUÇÃO
Morgana Aparecida Costa
morgana.costa@hotmail.com
Guilherme Fronza da Silva
guilhermefds22@gmail.com
Carlos Roberto Claudino dos Santos
kako@unidavi.edu.br
O presente trabalho baseia-se estritamente na aplicação da tutela de urgência invocada para
proteção do credor dos movimentos fraudulentos no andamento do processo já instaurado. O
método de abordagem utilizado será o indutivo; o método de procedimento será o monográfico
e o levantamento de dados através da técnica da pesquisa bibliográfica. A fraude à execução
ocorre durante o processo, tornando-se mais grave que a fraude contra credores, pois aquela é
considerada ato atentatório à dignidade da justiça, causando danos além do próprio credor. Tal
fraude tem início quando o devedor, ora executado, acaba fazendo uma alienação ou oneração
dos seus bens, tornando-se, insolvente, como demonstrado no artigo 792 CPC. Considera-se
fraude à execução quando o devedor vende ou aliena o bem que está sob ação fundada em
direito real ou com pretensão reipersecutória, esta ação deve estar devidamente averbada no
registro público. O ato fraudulento é considerado ineficaz (Art. 828), porém, caso não haja
registro público, deverá ser provada a má-fé. Diferentemente, a fraude contra credores decorre
de atos praticados pelo devedor não executado, sendo este o proprietário dos bens ou direitos,
produzindo atos que trazem dano futuro, configurado a partir da exigibilidade da obrigação
e do ingresso do credor em juízo. Deve-se comprovar a malícia do devedor e a intenção de
prejudicar o credor, sendo passíveis de anulação por ação pauliana, conforme artigo 161 do
CC. A tutela de urgência (Art. 300 e seguintes do CPC) significa a necessidade, relacionando
o elemento temporal e a alegação de ameaça a um direito, da apreciação jurisdicional e de
uma decisão antes da sentença definitiva, ou seja, visa a proteção ou aquisição provisória
de direito ameaçado durante o andamento do processo. Os atos qualificados como fraude à
execução, são considerados ineficazes, independentemente de instauração de outro processo de
cognição com finalidade declaratória. Incidentalmente, as movimentações do executado serão
analisadas dentro do processo e poderão perder valor jurídico. Porém, como a mera declaração
de ineficácia não é capaz de resolver infinitas intenções maliciosas do executado, muitas vezes
a segurança concedida pelo CPC a estes casos não é plena. Indubitavelmente, a ineficácia
declarada não protegerá o credor de eventual dano patrimonial irreversível, como destruição
de bens, negócios jurídicos com terceiros desconhecidos ou ocultação total de valores, nestes
casos poderá ser efetivada a tutela de urgência cautelar, nas modalidades do arresto, sequestre,
arrolamento de bens etc. De fato, cabe ao credor, ao ter conhecimento de eventual ameaça ao
patrimônio indicado para quitação da dívida executada, requerer medida de urgência por parte do
Poder Judiciário. Consequentemente, a esse caberá a proteção do direito do credor, analisando
a situação concreta para evitar possíveis danos desnecessários também ao executado, além da
manutenção da justiça e preservação de sua dignidade.
Palavras-chave: Fraude à Execução. Irregularidade Processual. Tutela.
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A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA EQUIDADE NOS
TESTES DE APTIDÃO FÍSICA EM CONCURSOS PÚBLICOS AOS CANDIDATOS
TRANSGÊNEROS
Ariana Christen
ariana.christen@unidavi.edu.br
Rosa Maria Kahl Lehmkhul
rmkl07@unidavi.edu.br
O presente trabalho de curso tem como objeto de estudo a aplicação dos princípios da isonomia
e da equidade nos testes de aptidão física em concursos públicos aos candidatos transgêneros.
Para tanto, aborda-se os princípios constitucionais da isonomia, da equidade e da dignidade da
pessoa humana, bem como a sua influência nas conquistas sociais dos transgêneros. Analisa-se a
importância dos concursos públicos na área de segurança pública, bem como a participação dos
transgêneros nos testes de aptidão física em concursos públicos e sua participação nas atividades
desportivas de alto rendimento. Se há a possibilidade de relativização das condições físicas,
metabólicas e hormonais dos transgêneros em relação aos cisgêneros. E, por fim, examinar a
posição dos tribunais superiores, em relação às participações de transgêneros em concursos
públicos em que haja o Teste de Aptidão Física (TAF). O método de abordagem a ser utilizado
é o indutivo, o procedimento será monográfico e a técnica de pesquisa será bibliográfica O ramo
de estudo é o Direito Constitucional. Nas considerações finais, percebe-se a enorme lacuna que
há entre o ordenamento jurídico brasileiro e o real conhecimento sobre condições biológicas
humanas. Incluir socialmente, nem sempre significa promover justiça e igualdade, no caso dos
Testes de Aptidão Física em Concursos Públicos, há polêmicas nas quais o Direito, mesmo
que atuante, está fadado a gerir no máximo direitos fictícios e inaplicáveis. A indagação maior
acontece no sentido de como positivar direitos que nem mesmo os mais avançados estudos nas
áreas médicas e biológicas conseguem garantir e sustentar.
Palavras-chave: Transgêneros. Princípios Constitucionais. Testes de Aptidão Física.
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE AO ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Letícia Uliano
leticia.uliano@unidavi.edu.br
Ana Paula Leão Batista
ana@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo principal delimitar, descrever e discutir as possibilidades
de atuação do psicólogo no atendimento às vítimas e autores de violência conjugal, tendo como
base uma revisão bibliográfica acerca do tema e o relato de uma psicóloga que atua neste
contexto, com a finalidade de aprofundar o conhecimento nessa área. Na revisão bibliográfica
foram abordados conceitos e teorias sobre a violência doméstica contra a mulher, para que fosse
possível compreender os aspectos envolvidos neste fenômeno e delimitar o papel do profissional
da psicologia nesse contexto. Como pesquisa de campo, foi realizada uma entrevista, a partir de
um roteiro semiestruturado, contendo 12 questões, com uma psicóloga que trabalha com vítimas
e autores de violência contra a mulher. Para fundamentar a discussão sobre a prática da psicóloga
entrevistada, foram abordados no primeiro capítulo, temas como: a) a relação conjugal violenta
e os danos psicossociais gerados por este tipo de relação, que afetam as partes envolvidas, b)
os fatores causadores, desencadeadores e mantenedores da violência contra a mulher no âmbito
da relação conjugal. O papel do psicólogo e os objetivos da intervenção desse profissional nos
casos de violência conjugal foram estudados no segundo capítulo, também com o propósito de
embasar a interpretação dos resultados da pesquisa e fazer uma reflexão crítica sobre eficiência
e adequabilidade dos recursos e instrumentos utilizados pelos psicólogos no atendimento aos
parceiros que se relacionam de forma violenta. Como considerações finais do trabalho foram
sugeridas formas alternativas de atuação do psicólogo, que possam favorecer o alcance dos
resultados pretendidos no combate e prevenção da violência de gênero. A importância desse
trabalho se justifica pela necessidade de capacitação dos profissionais da área de psicologia em
relação às questões sobre violência doméstica, visto que nos últimos anos houve um aumento
crescente na violência contra as mulheres.
Palavras-chave: Atuação do Psicólogo. Violência Doméstica. Vítimas e Autores.
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A COISA JULGADA E SEUS EFEITOS EM RELAÇÃO AO INQUÉRITO POLICIAL
Leonardo Schroeder
Schroeder@unidavi.edu.br
O presente estudo tem por propósito pesquisar, analisar e descrever o entendimento doutrinário
predominante a respeito da coisa julgada no ordenamento jurídico brasileiro, dando enfoque à
aplicação no processo penal, sendo que o objetivo geral consiste em analisar o que é a coisa
julgada, e suas variações formais e materiais. No que tange aos objetivos específicos tem-se:
a) verificar o que é a coisa julgada; b) abordar e distinguir a coisa julgada material e a formal;
c) identificar o impacto da coisa julgada no IP e no processo penal em si. A coisa julgada - CJ,
se trata da definitividade que é incorporada ao litígio, após a sentença, utilizando da força
vinculante entre a lei e as partes, assim sendo definida por Santos: “Veredicto, do qual não se
pode recorrer, pois o juiz tem o poder de decidir e a sentença, dentro dos limites da questão
decidida, tem força de lei entre partes [...]”. Legalmente, essa definitividade está definida no
artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, que dispõe sobre a não afetação da lei em
relação à coisa julgada, bem como, surge prevista no artigo 6º, § 3º da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro - LINDB, definindo que a coisa julgada é a decisão judicial
irrecorrível. Esse instituto é de importância fundamental, pois sem ela, a não conformação dos
litigantes poderia ser infindável, fazendo com que a prolação recursal fosse um sinônimo da
impunidade, nunca tendo início a execução da sanção imposta no processo e a pacificação social
simplesmente não existiria. Por fim, conclui-se que a CJ é uma segurança das partes em relação
ao cumprimento da sentença, e como serão desvendados nos tópicos porvindouros, agora se faz
necessária a distinção entre coisa julgada material e formal, se dando nos seguintes termos: “[...]
surge inicialmente a irrecorribilidade da decisão, a preclusão (coisa julgada formal) e, após, a
imutabilidade da decisão, ou seja, a produção exterior de seus efeitos (coisa julgada material) “.
O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi o indutivo e o método de procedimento
foi o monográfico. A relevância do tema se justifica, pois a coisa julgada é instrumento utilizado
em todas as áreas do direito e seus efeitos são extremamente relevantes. As considerações finais
trazem em seu bojo aspectos mais relevantes ao tema, como os efeitos da coisa julgada material
no processo penal.
Palavras-chave: Coisa Julgada. Imutabilidade. Segurança Jurídica.
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A COLABORAÇÃO PREMIADA NO DIREITO PENAL BRASILEIRO
Djenyfer Weber
weber.djenyfer@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo principal trazer o conceito de colaboração premiada
no direito penal brasileiro, esclarecendo sobre os requisitos de sua aplicabilidade e benefícios
adquiridos. Bem como explanar sobre as diversas formas de colaboração, haja vista toda a
legislação esparsa sobre o assunto. Os objetivos deste trabalho são analisar a aplicação da
colaboração premiada, discutir os requisitos necessários e demonstrar os benefícios promovidos.
A colaboração premiada tornou-se comum depois da “Operação Lava Jato”, mas tal já
existe muito antes disso. Nos dias de hoje se fala muito em delação premiada. Mas devemos
lembrar que há diferença entre delação e colaboração. Supõe-se que a delação premiada é um
instituto que faz a aplicação do direito aos sujeitos que praticaram crime que não haviam sido
identificados até o momento. A colaboração premiada é feita através de obtenção de prova,
ou seja, funciona quando o autor do crime colabora com a justiça, dando informações sobre o
crime praticado, lembrando que ela precisa ser de forma voluntária, para que não seja praticada
por medo, ou algo relacionado. Na delação, o autor vai colaborar delatando outras pessoas
que também participaram do crime. Renato Brasileiro diante disso comenta: “O imputado, no
curso da persecutio criminis, pode assumir a culpa sem incriminar terceiros, fornecendo, por
exemplo, informações acerca da localização do produto do crime, caso que é tido como mero
colaborador.” Inicialmente, nesse trabalho, se deu o conceito da delação premiada, deixando
claro, os requisitos que devem ser levados em conta, para se caracterizar a aplicação deste. Podese dizer que a colaboração tem como propósito efetuar a investigação policial, manifestando a
presença do réu até o resgate final de uma possível vitima. Diante disso, conjecturar benefícios
para o réu, tendo em vista que, é notório o desenvolvimento que a colaboração traz para a justiça.
O método utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi
o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Colaboração Premiada. Direito Penal. Benefício.
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A COLETA DE DNA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL: UMA SUPOSIÇÃO
DESAGRADÁVEL SOBRE OS REAIS INTERESSES DO ESTADO
Jean Richard Eltermann
richardeltermann@unidavi.edu.br
O presente trabalho tenciona revelar alguns conflitos constitucionais gerados com a coleta
de materiais genéticos no Brasil, a partir da edição da Lei nº 12.654/12, que promoveu uma
alteração na Lei de Identificação Criminal (Lei nº 12.037/09), incluindo a possibilidade da
coleta de informações biológicas do investigado, além de manter aquelas já previstas, como
as informações datiloscópicas e fotográficas. Discute-se neste artigo qual o limite do Estado
na coleta de informações pessoais, considerando que a privacidade é um princípio previsto
constitucionalmente. Alguns estudiosos defendem que as informações pessoais como os dados
biológicos, podem estar no poder da administração, uma vez que é sua obrigação constitucional
a garantia da segurança pública. Outros estudantes do tema, no entanto, alegam que a coleta de
perfil genético, como disposto na lei em comento, ultrapassou os limites legais e principiológicos
permitidos. Defendem que os dados genéticos revelam informações importantíssimas da esfera
privada do indivíduo e do seu grupo familiar e que não podem correr risco desnecessário de terem
esses dados compartilhados com terceiros. Além disso, os opositores à Lei nº 12.654/12 alegam
que a medida lá prevista não passa de uma conduta de má-fé dos legisladores, que apresentam
como identificação criminal um ato essencialmente de produção de prova de autoria, o que,
em assim sendo, desrespeita os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse cenário,
apresentam-se no trabalho, inicialmente, conceitos elementares para um melhor entendimento
do tema, na sequência, realiza-se uma rápida apresentação da legislação atual e das propostas
legislativas em curso sobre o tema e, por fim, busca-se confrontar tais posicionamentos,
acrescentando-se modestas apreciações. Oportuno mencionar ainda que o desenvolvimento da
pesquisa transcorre os objetivos constitucionais da integridade física, intimidade e segurança
pública, dividindo-se a discussão em três propostas, sendo elas a natureza jurídica da coleta
de informações genéticas, a imperatividade do ato conforme previsto em lei e a relevância
das informações, considerando o modo como são armazenadas pelo Estado. Com isso, como
método de abordagem, utilizou-se o indutivo e como método de procedimento o monográfico. O
levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. As considerações finais
dispõem de aspectos mais relevantes ao tema, bem como a comprovação ou não da hipótese
básica. O ramo de estudo transpassa o Direito Constitucional e Processual Penal.
Palavras-chave: Identificação Criminal. Coleta de Perfil Genético. Direitos Individuais.
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A COMPLEXA AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ÀS
MARGENS DOS RIOS MUNICIPAIS CENTRAIS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ,
ANTE A LEGISLAÇÃO FLORESTAL
Leonardo Longen
leonardo.longen@unidavi.edu.br
O presente artigo tem como objetivo o estudo da complexa autorização para construção de
edifícios às margens dos rios municipais centrais do Alto Vale do Itajaí, ante a legislação
florestal. Foram às margens dos rios, que no passado as colonizações tomaram proporção, e
nestes locais, também as primeiras construções onde hoje é considerado o centro das atividades
municipais. Nos dias atuais, vê-se presente uma rigorosa legislação florestal que limita qualquer
ato que venha a comprometer os rios e afluentes, como também matas nativas e nascentes
de água, as quais são chamadas de áreas de preservação permanente. Assim sendo, diante do
tempo decorrido desde as primeiras construções, existe a necessidade de novas construções ou
reformas de edificações, o que para tanto, acaba sendo barrada pela legislação florestal que vai
em contrapartida ao que esta determina. Por assim se resultar, liminares judiciais são solicitadas
para a autorização de construção ou reforma nos imóveis ali localizados. Contudo, o que se
evidencia neste contexto de edificações é o barramento por parte da legislação florestal vigente,
não obtendo êxito por parte dos interessados. Não bastasse isso, os direitos fundamentais
daqueles onde possuem terras que são afetadas pelo distanciamento do curso dos rios possuem
o direito de propriedade - um direito exposto em nossa Magna Carta de 1988 - que entra em
conflito com o determinado pelo Código Florestal. Neste sentido, como fica a decisão majoritária
diante de um direito constitucional assegurado? Como se decidiria entre assegurar um direito
de propriedade ou um direito coletivo de preservação do meio ambiente? Para tanto, também a
função social da cidade passa a não ter mais sua integralidade de desenvolvimento aos cidadãos
- que também é mencionado pela Magna Carta. O objetivo deste presente trabalho não trouxe
resultados concretos tendo em vista a complexidade de direitos individuais e coletivos com a
preservação do meio ambiente. O método de procedimento utilizado na elaboração desse artigo
foi o monográfico. A abordagem explicativa e reflexiva empregada nesta pesquisa se utilizou
do acervo da Biblioteca do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
- Unidavi, para embasamento histórico e geopolítico acerca do assunto e de livros doutrinários
de Direito Constitucional, bem como a redação da Legislação Florestal.
Palavras-chave: Código Florestal. Direito de Propriedade. Constituição Federal.
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A CONTRADITA NO PROCESSO PENAL
Edson Stofela
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Pablo Franciano Steffen
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O processo penal brasileiro detém seu núcleo no ordenamento infraconstitucional assegurado
pela principiologia constitucional. É no esqueleto do processo que os depoimentos são admitidos
permitindo ao art. 214, do Código de Processo, contraditar a testemunha antes de iniciado o
depoimento. No compromisso processual se faz certo as etapas traçadas pelo legislador por
propor rota ao rumo das apurações dos crimes penais. O exercício das autoridades penais no
território de suas respectivas circunscrições mantém a responsabilidade pública no meio social
a não comprometer etapas do processo incluindo o depoimento das testemunhas. A etapa de
colhimento dos elementos testemunhais revela a responsabilidade do lícito inerente à atividade
processual penal. No processo penal vigente se encontra a positivação instituída ao caráter de
licitude do depoimento. Este, visa demarcar segurança ao ditame processual e ao informar a (i)
licitude da declaração da testemunha devidamente anotada pelo magistrado. Pretende mostrar
se contestar a testemunha antes de seu depoimento é uma contradita. É, pois, antes de iniciado
o depoimento que as partes poderão contraditar a testemunha e o juiz, se necessário, converterá
a testemunha em mera informante. Na relação processual o magistrado, antes de iniciado o
depoimento, acare a contradita pelo Art.214 do CPP. Demonstrar os motivos pelo qual torna
a contradita efetiva, acolhendo ou rejeitando a testemunha acerca do processo penal. Assim, o
presente artigo tem por objetivo elencar o momento processual para marcar a modificação de
papel de testemunha para informante. Nesse viés, se propõe apontar a importância da contradita na
audiência ao procurar buscar êxito na pretensão. Partindo de aspectos conceituais, o artigo passa
pelo surgimento e evolução histórica da legalidade da prova contradita para então demonstrar a
etapa processual marcante sujeita a risco de preclusão da prova no ditame processual penal. O
método de procedimento utilizado foi o monográfico. O método de abordagem foi o indutivo e
a técnica de pesquisa foi a bibliográfica.
Palavras-chave: Contradita. Informante. Preclusão.
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A CRUZ VERMELHA E SUA PARTICIPAÇÃO NO DIREITO INTERNACIONAL
Karine dos Santos
karine.santos@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a história do Comitê Internacional da Cruz
Vermelha: de como se deu início a sua formação, pontuando a Conferência Internacional de
1863 que ocorreu em Genebra, a origem de seus símbolos e sua importância para proteger tanto
as vítimas, quanto aqueles que vêm ao seu socorro, suas contribuições para a humanidade, seja
em assistência médica, doando alimentos a vítimas de catástrofes, guerras, oferecendo ajuda
humanitária e de como se tornou um sujeito de Direito Internacional. A Cruz Vermelha surgiu
em 1859 a partir da obra “Lembranças de Solferino”, de Henri Dunant. É uma organização
independente, neutra e imparcial, que tem como objetivo proteger a vida humana e levar
assistência médica e destinatários a todos que são vítimas de guerra, violência e também
locais que passam por tragédias. A Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu a Cruz
Vermelha como Sujeito de Direito Internacional ao celebrar um tratado com ela. Tornando-a
um sujeito sui generis, ou seja, uma organização única. Levanta-se o seguinte o problema: quais
critérios utilizados para reconhecer a Cruz Vermelha como Sujeito de Direito Internacional.
Para empreender a pesquisa primeiramente se falará de como se deu início à Cruz Vermelha,
após serão abordadas suas participações na assistência humana e quais foram os critérios
analisados para se tornar um Sujeito de Direito Internacional, encerrando-se então com as
considerações finais. O método utilizado na elaboração desse trabalho foi o indutivo e o método
de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica de pesquisa
bibliográfica.
Palavras-chave: Cruz Vermelha. Contribuição. Sujeito de Direito Internacional.
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A DELAÇÃO PREMIADA NO DIREITO PENAL: DOS REQUISITOS AOS
BENEFÍCIOS
Guilherme Klug
guilherme.klug@unidavi.edu.br
Laís Emanueli da Silva
lais.silva@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem por objetivo abordar o instituto da delação premiada, sobre as
possibilidades de um réu se beneficiar por sua colaboração com as investigações criminais.
Delação premiada é um instituto que consiste em um auxilio por parte de algum agente que
comete um crime em concurso com outras pessoas, onde o mesmo vem a colaborar com o
resultado investigativo. Após a promulgação da Lei 8.072 de 1990 que trata sobre crimes
hediondos, viu-se a necessidade de criar, no Brasil, a delação premiada. Acrescentou ao § 4º
do artigo 159 do Código Penal brasileiro que passou a dispor que “se o crime for cometido
por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do
sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços”. Com o passar do tempo, algumas leis
também passaram a tratar sobre o assunto, dentre elas a lei 9.613 de 1998 que discorre sobre os
crimes de lavagem, ocultação de bens e valores e a lei 12.850 de 2 de agosto de 2013 que aborda
sobre a definição de organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de
obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Com o advento da lei
9.080 de 1995 os crimes contra a ordem tributária regulamentados pela lei nº 7.492 de 1986 e lei
nº 8.137 de 1990, também aderiram à delação. A lei nº 9.807 de 1990, de proteção à testemunha,
em seu artigo 13 garante até mesmo o perdão judicial e consequente extinção da punibilidade,
decretado de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes, ao acusado que sendo primário tenha
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação. Analisando as discussões de alguns
dos operadores do direito e as jurisprudências atuais, pode-se constatar que a delação premiada
é de imensa importância pois, apesar de ser um mal necessário, trata-se da forma mais eficaz
de se quebrar a espinha dorsal das quadrilhas, permitindo que um de seus membros possa se
arrepender, entregando a atividade dos demais e proporcionando ao Estado resultados positivos
no combate à criminalidade. O método utilizado para a realização do trabalho foi o indutivo
e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi feito através de
pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Delação Premiada. Requisitos. Benefícios.
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A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO
Ellen Eloisa Padilha Vertuoso
ellen.vertuoso@unidavi.edu.br
Maria Eduarda Daniel Abreu
maria.abreu@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
O aborto é um tema de complexa discussão, por ter um viés mais delicado, uma vez que envolve
diversas questões jurídicas, morais, sociológicas, filosóficas e religiosas. De um lado se defende
o direito à livre escolha da mulher e de outro os que pugnam pelo direito à vida. Em relação
à questão jurídica, o Brasil criminaliza o aborto com previsão nos arts. 124 a 128 do Código
Penal, no entanto, permite sua realização em alguns casos, como quando praticado por um
médico para salvar a vida da gestante, ou quando a gravidez é proveniente de um estupro e a
gestante opta por interromper, conforme consta nos incisos I e II do art. 128. Nesse sentido, o
presente trabalho visa discutir a possibilidade da descriminalização do aborto em qualquer tipo
de situação, sendo a principal fundamentação acerca do tema, a questão social, uma vez que a
interrupção da gravidez é um grave problema ligado à saúde pública, visto que muitas mulheres,
principalmente de baixa renda, se submetem a procedimentos altamente perigosos para sua vida
e saúde. Para isso, será analisado o amparo do tema frente aos princípios constitucionais, os
dados e pesquisas médicas e aspectos de proteção dos direitos humanos. Fazendo necessário
analisar as características gerais sobre o aborto no Brasil e compreender a discussão quanto a
sua descriminalização e a criminalização, para demonstrar essa atual problemática social. O
método de abordagem utilizado é o indutivo, o método de procedimento é o monográfico e a
técnica de pesquisa é bibliográfica.
Palavras-chave: Aborto. Descriminalização. Direito Penal.
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A DIFERENÇA ENTRE ABANDONO MATERIAL, INTELECTUAL E AFETIVO
Joana Meirelles Nascimento
joanameirelles.n@gmail.com
Pablo Franciano Steffen
pablo@bca.adv.br
O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar, por meio de análise de materiais e legislações,
a diferenciação entre abandono material, abandono intelectual e o abandono afetivo, sob a ótica
do direito, e em especial sob a ótica do Código Penal, ademais de como podem estar relacionadas.
A legislação atual penal do Brasil tipifica vários delitos, dentre eles o abandono material e o
intelectual, nos quais podem ser encontrados dentro do Código Penal em seu Capítulo III,
denominado “Dos crimes contra a assistência familiar”, e podem ser confundidos entre si pela
população em geral, ou até mesmo com o abandono afetivo. Este é um problema que muitos não
têm o devido conhecimento do real significado desses crimes, apesar de ser um assunto sério,
e que infelizmente atinge demasiados indivíduos tanto no Brasil, quanto no que diz respeito
à população mundial. E além de constar no Código Penal, essa temática também se relaciona
com o Direito de Família e, deste modo, se relacionando também com a Constituição Federal.
Ambos têm o enfoque basicamente a respeito do abandono, de alguma forma, da criança e do
adolescente menores de 18 anos, seja por falta de assistência alimentícia, com medicamentos,
elementos básicos para sua sobrevivência de forma digna, deixando de levar ela para a escola
ou sendo indiferente ao mesmo, coisas que fazem parte do crescimento de um ser humano, tanto
fisicamente, quanto mental e emocionalmente. Primeiramente serão abordados os conceitos de
cada um, nos quais foram obtidos através de pesquisa bibliográfica em doutrinas, legislações e
monografias para analisar e ressaltar as principais diferenças, se utilizando do método indutivo
e redigindo de forma monográfica, para então trazer pontos de diferenciação com base em
artigos e como é possível resolver as problemáticas.
Palavras-chave: Abandono Material. Abandono Intelectual. Abandono Afetivo.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FORMAL ALIADA À PRÁTICA DE
AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR
Andréia Sautner
andreia_sautner@hotmail.com
Cheila da Silva
cheila@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objeto o estudo da Educação Ambiental no Ensino Formal
aliada à pratica de Ambientalização Curricular e o estudo no Centro Universitário para o
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Ao longo do desenvolvimento do referido tema, serão
estudadas questões relativas à dimensão ambiental na educação, por isso, o estudo da Educação
Ambiental que será feita por meio de uma análise da Política Nacional da Educação Ambiental,
a lei nº 9.795/99. A partir desta premissa, será então estudado o conceito de Ambientalização
Curricular, para então refletir sobre a importância da Educação Ambiental no Ensino Formal,
ou seja, da conscientização através do estudo, para boas práticas ambientais. Em seguida, será
apresentado o projeto “Ambientalização e Sustentabilidade na Educação Superior: Subsídios
às Políticas Institucionais em Santa Catarina”, o qual estudou e pesquisou a Ambientalização
Curricular no âmbito de oito instituições de ensino superior do Estado de Santa Catarina.
Dentre elas, está o Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.
Ao final, no último capítulo, será possível identificar se há e qual a legislação que dá base
para a implementação da Educação Ambiental no âmbito do Ensino Superior. O método de
abordagem utilizado na elaboração desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento
foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica.
O ramo de estudo é na área do Direito Ambiental. Nas considerações finais, serão expostos os
aspectos mais relevantes do tema como a comprovação ou não da hipótese básica.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Ambientalização Curricular. Política Nacional da
Educação Ambiental.
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A EFETIVIDADE DA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO COMO MEIO
ALTERNATIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
Gabriel Hüntermann Vogel
gabriel.huntermann@hotmail.com
Joana Meirelles Nascimento
joanameirelles.n@gmail.com
Saul José Busnello
saulbusnello@hotmail.com
O presente artigo visa demonstrar a efetividade da mediação e conciliação fundamentada pela
Resolução n° 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Código de Processo
Civil de 2015, sendo assim, um meio alternativo no âmbito do Poder Judiciário de solução
de conflitos entre as partes conflituosas, sendo um modo mais amigável, rápido e pacífico. A
principal atualização sobre esse tema tem se voltado para o Código de Processo Civil de 2015,
que proporcionou uma grande evolução de modo geral no método de solução de conflitos no
âmbito jurídico, para que as resoluções de tais conflitos se deem de forma mais célere e menos
volumosa para as partes litigantes envolvidas, sendo elas próximas ou não. Essas medidas
foram readaptadas com intuito de ajudar as partes. E ao mesmo tempo tem mostrado total
eficiência, tendo em vista que foram inseridos contextos que deixam clara a importância desse
método para a solução da lide, de modo que este possibilita a busca de uma solução mais rápida
e uma maior satisfação para os envolvidos. O principal objetivo da pesquisa foi a todo momento
demonstrar a efetividade da mediação e conciliação nas demandas processuais, ajudando as
partes conflitantes a encontrarem uma melhor solução para ambas, assim, instruindo-as com o
objetivo de buscarem outros meios de solucionarem seus conflitos, ao invés de apenas procurarem
soluções entrando com ações judiciais, visto que deste modo estariam colaborando também na
desobstrução do judiciário que na atualidade tem uma grande demanda processual, de modo a
postergar sentenças por grandes períodos. Desta forma, a autocomposição se apresenta como
um meio mais simples para serem resolvidas as desavenças. O método de abordagem a ser
utilizado na elaboração desse artigo é o indutivo e o método de procedimento o monográfico. O
levantamento de dados se dá através da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Mediação. Conciliação. Judiciário.
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A EFETIVIDADE DA PENHORA ONLINE
Jennifer Ponticeli
jenniferp@unidavi.edu.br
Lucas Müller
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O objetivo do respectivo trabalho é de estudar a respeito da penhora online por meio do sistema
eletrônico BacenJud, bem como, analisar sua efetividade e a viabilidade de aplicação de
forma preferencial nos processos de execução por quantia certa como instrumento de tutela
jurisdicional do processo civil, juntamente com a exposição de possíveis consequências/efeitos
para as respectivas partes do processo, como também no próprio âmbito jurídico. Atualmente,
discutir a efetividade da penhora online se tornou pertinente diante dos inúmeros casos em
que o direito do credor se dava por comprovado, porém, pela inexistência de bens passíveis de
penhora em nome do devedor, este acabava por não ter seu direito efetivado. A conceituação
desse modelo de penhora é algo que se analisa inicialmente para trazer a compreensão do
que realmente vem a ser e o que se busca com esse instrumento de tutela. A análise de sua
efetividade deverá ocorrer levando em consideração a legalidade do sistema dentro das normas
de direito e sua constitucionalidade, que tem sido cada vez mais utilizado pelos tribunais, mas
que traz consigo também o cuidado da impenhorabilidade em casos descritos e, por conseguinte,
a busca por ativos que podem ser bloqueados, levando sempre em consideração a observância
da existência de possíveis excessos em sua aplicação como maneira a se evitar a transgressão
do direito do devedor, somando com a finalidade de obter a celeridade e eficácia da satisfação
da obrigação discutida no caso em questão. Ademais, quanto à metodologia utilizada, o método
é o dedutivo e a técnica é a bibliográfica.
Palavras-chave: Penhora Online. BacenJud. Efetividade.
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A EFICÁCIA DA MEDIAÇÃO NO CONTEXTO DE ALIENAÇÃO PARENTAL
Natalia Cipriani
natcipriani@gmail.com
Jayne Campestrini
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Saul José Busnello
saulbusnello@hotmail.com
A alienação parental surge, principalmente, com a ruptura de vínculos afetivos entre um casal,
desencadeando em uma das partes sentimentos de raiva e desprezo pelo antigo(a) companheiro(a).
Esses sentimentos fazem com que os casais utilizem de seus filhos para atacarem um ao outro,
desencadeando a alienação parental. Ademais, os atos de alienação parental também podem ser
praticados por avós, tios, irmãos ou qualquer outra pessoa que conviva com o menor, assim como
podem ser praticados frente a esses mesmos indivíduos. A Alienação Parental, embora sempre
presente nos núcleos familiares, é pouco conhecida. No Brasil, o instituto passou a ser objeto de
análises e discussões com a edição da Lei n. 12.318/2010, a qual conceitua Alienação Parental,
apresenta suas formas de ocorrência e alternativas para seu combate. O presente trabalho
busca analisar a mediação como forma de combater a prática de atos de alienação parental.
Utilizando-se desse Método Alternativo para Resolução de Conflitos, objetiva-se identificar,
principalmente, a motivação advinda para o surgimento da desavença dentro do núcleo familiar.
Constatou-se que é a mediação uma forma eficaz para o combate da alienação parental, uma vez
que o instituto objetiva resolver os entraves que deram origem aos conflitos familiares, tratando
a “raiz” do problema, através do diálogo, tendo em vista que, por muitas vezes, a interferência
do Poder Judiciário põe fim a qualquer possibilidade de convívio harmônico entre os familiares
do infante/adolescente. O método de abordagem utilizado na elaboração deste trabalho foi o
indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através
da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Alienação Parental. Mediação. Conflito.

239

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

A ELUCIDAÇÃO SOBRE AS FASES DO PROCEDIMENTO COMUM DE
ACORDO COM O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015
Lucas Daniel Baptista Alegri
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marinablc99@unidavi.edu.br
Carlos Roberto Claudino dos Santos
kako@unidavi.edu.br
Este trabalho tem por objetivo analisar e esclarecer o entendimento a respeito das fases do
procedimento comum no âmbito cível, conforme o Novo Código de Processo Civil de 2015,
sendo de efeito não somente para alunos, mas para todos que se interessam pelo tema. Serão
apresentadas as mudanças do Novo Código na formação dos processos, na qual trouxeram
rapidez, transparência e métodos para facilitar as tramitações das ações cíveis nos tribunais,
com a maior participação das partes. Processos estes, onde envolve-se como partes, o autor
e o réu, com seus respectivos advogados, que entram em juízo para disputar a respeito de um
fato, podendo ser de cunho trabalhista, civil, penal, empresarial e diversos outros. Iniciando o
processo com a Fase Postulatória, onde nesta, as partes irão postular em juízo seus direitos e
suas respectivas defesas, obedecendo o andar do processo conforme as peças a serem elencadas
no decorrer da petição Inicial. Haverá o julgamento conforme o estado do processo na próxima
fase, a Saneadora, onde esta, tem como objetivo verificar a regularidade do processo, corrigindo
os vícios, que podem vir a tornar o processo nulo. Não contente, o juiz com as provas trazidas
no decorrer do processo, clama por mais, na Fase Probatória. Finalizando o processo e dandose a sentença com a Fase Decisória. Por fim, apresenta-se neste trabalho a respeito das fases
do processo, consoantes com as leis 11.232/2005 e 11.382/2006, leis estas, que trouxeram
importantes modificações nos processos. O método de abordagem a ser utilizado na elaboração
deste trabalho será o indutivo e o método de procedimento será o monográfico. O levantamento
de dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Fases Processuais. Procedimento Comum. Modificações Processuais.
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A EXTRADIÇÃO PODE SER ENTENDIDA COMO UMA COOPERAÇÃO ENTRE
OS ESTADOS SOBERANOS?
Daniel Bissoli Filho
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Julia Gabriela Warmeling Pereira
julia.pereira@unidavi.edu.br
O presente estudo buscou averiguar o conceito de extradição, os fundamentos sociológicos
que dão sustentação para extraditar e manter o sentido de soberania dos Estados, apresentar
fundamentos jurídicos que tornam possível o início de um direito penal unificado, e demonstrar
a relação de Estados Soberanos em acordos internacionais. Onde foram analisados trabalhos
de doutrinadores como José Francisco Rezek, Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, em
seu Livro Direito Internacional Público, a exemplo também Hildebrando Pompeu Pinto Accioli
importante jurista especializado em Direito Internacional Público, a consulta da Lei da Imigração
13445/2017 Capítulo VIII, Das Medidas de Cooperação, seção I das Extradições e também a
leitura de tratados entre o Brasil e outros Estados Soberanos. Na metodologia foi utilizado o
método indutivo na fase de investigação, na fase de tratamento dos dados o método cartesiano
e no relatório de pesquisa foi empregada a base indutiva. O Ex-Ministro do Supremo Tribunal
Federal José Francisco Rezek descreve que a extradição consiste na cooperação, devido à entrega
da pessoa reclamada, de um Estado para outro Estado, onde deva responder a processo penal
ou cumprir pena. Mas para que isso ocorra devem ser observados alguns pontos jurídicos, que
seria o crime comum, tipicidade e dosimetria, semelhantes nos Estados (requerente e requerido)
e caso não havendo semelhança na dosimetria, terá que existir termo de reciprocidade para dar
equidade às penas, os crimes não podem ser prescritos, pois, outro fator jurídico é a existência
de uma ordem de prisão preventiva ou decisão transitada e julgada. Na legislação Brasileira a
Lei 13.445/2017, no Capítulo VIII, que trata sobre a extradição são descritos os fundamentos
jurídicos mencionados anteriormente e se inclui o sentido de Soberania Nacional em dois
momentos distintos, que seria o Artigo 82 inciso I - que não será concedida extradição quando
o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato e no Artigo 96 inciso III que
não será efetivada a extradição para Estados antes de se comprometerem em comutar a pena
corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de
cumprimento de 30 (trinta) anos. Contudo a análise aprofundada do termo extradição mostrou
que o sentido de entregar pessoa reclamada para outro Estado permite a punição do criminoso
que foge para livrar-se da sanção resguardando a própria noção de justiça e com isso iniciando
nos Estados uma noção internacional de combate ao crime, notou-se que configura com ainda
mais força os sentidos de Soberania e Cooperação entre os Estados envolvidos como exemplo
o Decreto n°7935 que promulga a Convenção de Extradição entre os Estados Membros da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Extradição. Cooperação. Estados Soberanos.
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A FALTA DE CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESTADO DIANTE
DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA BRASILEIRA E A SUA RELAÇÃO COM O
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO NA CF
Alan Felipe Marcelino
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Fabrisia Franzói
fabrisia@unidavi.edu.br
O presente trabalho versa sobre o Princípio do Não Confisco, analisando a inaplicabilidade
deste, quando observada a totalidade das contribuições tributárias. Busca-se um exame
necessário a respeito da efetiva aplicabilidade do Princípio do Não Confisco, o qual, visando
repelir o caráter de apropriação patrimonial, pode não comportar tal eficácia, não estando
aplicado à prática tributária cotidiana, tendo por base a soma total dos tributos que recaem
sobre qualquer produto, serviço ou renda, pagos pelos contribuintes e sob a esfera óptica destes.
Leandro Paulsen ensina que a carga tributária em um país é a relação percentual entre o volume
de tributos arrecadados e o total da riqueza produzida. É notório que há, de fato e do ponto de
vista prático, um sobrecarrego tributário ao contribuinte, conquanto nem se tenha aqui falado
sobre renda, mercadorias ou serviços, dentre outros fatos geradores de tributos, mas daquilo
que seja mais fácil visualização. O que se tem é uma exacerbada carga tributária recaída sobre
todo e qualquer patrimônio do contribuinte. Nesta senda, conforme preceitua o inciso IV do
art. 150 da Nobre Constituição Federativa do Brasil, “é vedada a utilização do tributo com
efeito de confisco”. Então, se o Estado utiliza dos tributos para cobrar dos contribuintes pecúnia
destinada ao fim social e a sua manutenção, mesmo que não determinados mas de maneira
compulsória, quando não aplicadas estas contribuições ou por vezes desviadas de sua finalidade,
não cumprindo com sua função, estaria o Estado, talvez, praticando o confisco de forma omissa,
autoburlando seu princípio constitucional. Acomete ao Princípio do Não Confisco estremecida
eficácia diante da falta de contraprestação do Estado, tendo em vista que este responde
diretamente pelos valores arrecadados e corretamente os deveria destinar para os fins sociais.
Assim devesse acontecer e, não acontecendo, conclui-se, da leitura do disposto no inciso IV, do
art. 150 da Nobre Constituição Federal, que a atual arrecadação tributária, sob o ponto de vista
do contribuinte, configura o efeito de confisco, tendo em vista que o valor arrecadado não se
encontra posteriormente correspondido na forma pretendida e garantidora. A presente pesquisa
foi elaborada com o Método Indutivo, utilizando-se das técnicas de Pesquisa Bibliográfica. Tal
temática pertence ao Direito Constitucional e ao Direito Tributário, ramos do direito público
e público-privado, respectivamente, ambos provendo respaldo na seara econômico-social do
país, sendo então assunto de interesse tanto nacional quanto individual, por quaisquer daqueles
que se enquadrem como contribuintes junto ao Erário.
Palavras-chave: Contraprestação do Estado. Carga Tributária. Princípio do Não Confisco.
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A GUARDA COMPARTILHADA COMO MEIO DE PREVENÇÃO DE FALSAS
DENÚNCIAS DE ABUSO SEXUAL DECORRENTES DA ALIENAÇÃO PARENTAL
Anne Caroline Nardelli
annecnardelli@unidavi.edu.nr
Franciane Hasse
francianehasse@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo principal o estudo acerca das falsas denúncias de abuso
sexual decorrentes da Alienação Parental. Desse modo, traçam-se os seguintes objetivos: a)
conceituar a Alienação Parental; b) apresentar o que são as falsas denúncias de abuso sexual,
bem como ocorre a implantação de falsas memórias na criança; c) abordar o instituto da guarda
compartilhada como forma de combate à Alienação Parental. Com o aumento significativo do
número de divórcios, a discussão do estabelecimento, e consequente disputa pela guarda dos
filhos tornou-se comum, de modo que, diante do rompimento conjugal, os genitores tendem a
utilizar a criança como instrumento para denegrir a imagem do outro. É neste momento que
surge a Alienação Parental, onde um dos genitores não aceita o fim do relacionamento, não
conseguindo superá-lo, de forma que - geralmente o detentor da guarda - utiliza o filho para
se vingar. A partir daí começa a manipulação, de forma a utilizar a criança como instrumento
de vingança, denegrindo a imagem do genitor, acarretando no afastamento do convívio do pai
ou da mãe, restando a relação entre a criança e o genitor alienado prejudicada ou até mesmo
dizimada. Uma das maneiras mais nocivas da prática da Alienação Parental é a implantação de
falsas memórias na criança, onde o alienador induz a criança a fatos que não aconteceram, de
modo que, diante do pouco discernimento, toma como verdade absoluta. Nessa mesma toada,
surgem as falsas denúncias de abuso sexual, outra prática grave de Alienação Parental, em que
o alienador proíbe as visitas do alienado, sob alegação de que este abusa sexualmente do filho
comum do casal, o que gera sérios problemas tanto para os genitores, quanto para a criança.
Como combate a esta prática, surge o instituto da guarda compartilhada, de modo que ambos os
pais tenham pleno exercício do Poder Familiar, de forma igualitária, mesmo após o término da
relação conjugal. Após a elaboração deste trabalho, anota-se que a guarda compartilhada trouxe
avanço para o Direito de Família, uma vez que possibilita aos pais, de maneira conjunta, a
regerem a vida do filho de forma igualitária mesmo após o rompimento conjugal, proporcionando
assim um melhor convívio entre pais e filhos. O método de abordagem utilizado foi o indutivo
e o método de procedimento foi o monográfico. O conjunto de dados foi levantado através da
técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Alienação Parental. Abuso Sexual. Guarda Compartilhada.
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A IMPLEMENTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NAS
PENITENCIÁRIAS BRASILEIRAS COMO OPORTUNIDADE PARA A
PRIVATIZAÇÃO DE SUAS GESTÕES
Ellen Eloisa Padilha Vertuoso
ellen.vertuoso@unidavi.edu.br
Maria Eduarda Daniel Abreu
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Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
A pena privativa de liberdade, tem como finalidade a repreensão pelo delito cometido, mas
também, a readaptação do apenado para sua reinserção na sociedade. Em suma, estes são os
fundamentos que originam a Lei de Execução Penal, que regulamenta a execução da pena
cumprida em estabelecimentos prisionais, após a condenação do agente. A titularidade
dessa regulamentação e fiscalização é do Estado, que tem o dever de cumprir a execução,
conforme os ditames da lei e os princípios constitucionais norteadores. No entanto, nos últimos
tempos, o que se vê é uma grande crise que aflige os sistemas penitenciários, com excessivo
crescimento da população carcerária e consequente supressão dos direitos dos apenados,
causados diretamente pela inércia do Estado em seu dever de gestão. Dessa forma, o presente
trabalho tem por objeto a privatização na gestão das penitenciárias brasileiras, com principal
fundamento na omissão do Estado frente às finalidades da execução penal, quais sejam de
repreender, prevenir e ressocializar. Para isso, busca-se inicialmente analisar o modelo de gestão
das parcerias público-privadas, que estão sendo implementadas em alguns estados brasileiros,
demonstrando seus pontos positivos frente ao cumprimento de pena dos encarcerados. Por fim,
aponta as principais análises jurídicas quanto à possível implementação da privatização dos
presídios, demonstrando seus principais benefícios para uma efetiva execução penal, visando
principalmente a prevenção de novos delitos e a ressocialização do apenado, de uma forma
vantajosa aos mesmos, bem como à sociedade em geral. O método de abordagem utilizado é
o indutivo, o método de procedimento é o monográfico e a técnica de pesquisa é bibliográfica
Palavras-chave: Privatização. Sistema Carcerário. Execução Penal.
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A IMPORTÂNCIA DA CLÁUSULA DE MEDIAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS
Jaqueline Xavier
xavier@unidavi.edu.br
Giani Esser
gianiesser@unidavi.edu.br
Saul Jose Busnello
saulbusnello@hotmail.com
O objeto do presente trabalho é a importância da cláusula de mediação na resolução de conflitos.
É sabido que o amplo volume de demandas no ordenamento jurídico brasileiro, impede que o
sistema julgue com qualidade e em tempo razoável. Desta forma, faz-se necessária a utilização
de métodos alternativos, capazes de diminuir a excessiva carga imposta aos tribunais. Tais
métodos são traduzidos em procedimentos consensuais, que alcançam a solução de litígios
de modo justo, rápido e eficiente, sem a necessidade de submissão às etapas de um processo
judicial. No presente trabalho, será aprofundado o instituto da mediação, com ênfase à cláusula
de mediação, que consiste em um dispositivo apto a direcionar, imediatamente, qualquer
conflito à via facilitadora. Isso porque, como se verificará ao longo deste trabalho, a solução
construída pelas partes, ou seja, sem intervenção do poder estatal, tem maior eficácia. Ao longo
do desenvolvimento deste trabalho serão estudados alguns assuntos, quais sejam: a necessidade
da criação e o conceito do instituto da mediação; a via extrajudicial de mediação; a cláusula
de mediação; e por fim, a importância da cláusula de mediação na resolução de conflitos. O
objetivo geral é compreender e demonstrar a importância da cláusula compromissória nas
relações civis, a fim de promover a rápida e eficaz solução de litígios. Os objetivos específicos
são: a) compreender a necessidade da criação e o conceito do instituto da mediação; b)
explanar sobre a via extrajudicial de mediação; c) estudar a cláusula de mediação; d) definir
a importância da cláusula de mediação na resolução de conflitos. Na delimitação do tema,
levanta-se o seguinte problema: a cláusula de mediação, quando disposta em relações civis,
contribui para a resolução de possíveis conflitos futuros? Para o equacionamento do problema,
levanta-se a seguinte hipótese: supõe-se que sim, a cláusula de mediação, quando disposta em
relações civis, contribui fortemente para a resolução de conflitos futuros. A relevância do estudo
do presente tema se deve ao fato de que com o passar do tempo, bem como diante da evolução
jurídica e abertura de novas possibilidades de pleitos, o ordenamento jurídico brasileiro se
mostra abarrotado. Assim, fez-se necessário o desenvolvimento e a consequente utilização de
nova modalidade de solução de conflitos, a fim de proporcionar celeridade e satisfação aos
litigantes. Desta forma, é diante da importância do mecanismo da mediação que o presente
tema será desenvolvido, elucidando maiormente a relevância da cláusula de mediação, objeto
responsável pelo direcionamento imediato ao método consensual, promotor da rápida resolução
de embates. O método de abordagem utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo; o
método de procedimento, o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica de
pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Mediação. Conflitos. Cláusula de Mediação.
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A IMPORTÂNCIA DO COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA NO
DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO
Juliana Maria Frainer Machado
juliana.machado@unidavi.edu.br
A origem do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) se deu pela criação de Jean
Henry Dunant, em 1859, em razão dos feridos das batalhas. Jean teve esta ideia da criação do
Comitê exatamente para ajudar os feridos em Guerra, os quais, quando atingidos em batalhas,
acabam muitas vezes morrendo por falta de assistência médica. Sendo assim, Jean criou o livro
“Lembranças de Solferino”. No livro ele relatou todo o acontecido da batalha ocorrida à época,
mostrando também seu interesse em criar o Comitê com voluntários. A ideia que ele teve se
tornou realidade, assim criando o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Neste sentido, este
estudo tem como objetivo principal analisar os benefícios da necessidade que este serviço tem
em prol dos militares e vítimas que estão em guerras e catástrofes que ocorrem ainda nos dias
atuais. O presente artigo irá se embasar pela origem do CICV e demonstrar os aspectos mais
pertinentes para ele ser executado. Ademais, este estudo justifica-se pela importância que o
CICV tem no Direito Internacional Humanitário. Para equacionamento do problema levanta-se
a seguinte hipótese: que devido à criação do CICV, o Direito Internacional Humanitário teve
garantias nos Direitos Humanos, pois o Comitê proporciona a segurança em guerra, ou seja, só
haverá o Direito Internacional Humanitário em questões de Guerra, assegurando o bem-estar dos
feridos em batalhas. Tendo em vista que esse estudo utilizou-se da metodologia de abordagem
qualitativa na qual se deu por pesquisas através de artigos científicos sobre a sua importância,
e bibliografias relacionadas a este tema, ademais, o método de procedimento se deu por análise
de artigos científicos, documentos e revisão bibliográfica. Este estudo busca contribuir de forma
fundamental para o desenvolvimento da importância do CICV em relação à temática abordada
no Direito Internacional Humanitário. Portanto, este estudo se iniciou no primeiro semestre
do ano de 2019, ao qual está sendo desenvolvido para a disciplina de Direito Internacional do
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI), na cidade de
Rio do Sul (SC). No que tange à implantação desse estudo para se obter resultados, pretendese desenvolver estudos relacionados à Cruz Vermelha como auxílio aos acadêmicos de Direito
Internacional, tão quanto, ao conhecimento sobre o assunto relacionado, como a consciência
sobre a sua importância no meio militar.
Palavras-chave: Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Direito Humanitário Internacional.
Militares.
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A IMPUTABILIDADE E A RESPONSABILIDADE PENAL DO PSICOPATA
Leonardo Longen
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Numerosas são as ocorrências de crimes desumanos que atingem nossa sociedade e crimes
cometidos com um grau elevado de crueldade, frieza, insensibilidade e manipulação. Existem
indivíduos envolventes, agradáveis aos outros, que se comportam de modo totalmente diferente
com as pessoas de sua familiaridade. São pessoas explosivas, intolerantes, agressivas, que
têm intenção de manipular seus demais. Estas são algumas características que envolvem a
personalidade de um psicopata, mas como são considerados o grau de imputabilidade a um
psicopata? O agente tem capacidade psíquica que lhe permita ter consciência e vontade dentro
do que se determina autodeterminação? Diante de suas condições psíquicas, a antijuridicidade
de sua conduta de adequar essa conduta à sua compreensão, essa capacidade psíquica
denomina-se imputabilidade. Para tanto, a imputabilidade dolosa do psicopata deve conter
três subsídios preservados, sendo eles: a consciência do ato (psíquico), a vontade (psíquico)
e o conhecimento da ilicitude (normativo). Psicopatia é, tal como demonstrada pelos estudos
abordados, um tipo de personalidade que tem como principais características a falta acentuada
de culpa, remorso e preocupação empática com os outros. Psicopatas parecem carecer de
emoções, não se importando com o sofrimento alheio, e quando cometem crimes, exige-se
uma acentuada técnica para detectar o grau de psicopatia para então impor-lhe culpabilidade.
São algumas das técnicas: Lábia/charme superficial; Senso grandioso de autoestima; Mentira
patológica; Ausência de remorso ou culpa; Afeto superficial; Crueldade/falta de empatia, entre
outros aspectos. Importante para o sistema jurídico, a distinção entre o criminoso comum e o
criminoso psicopata, por causa da reincidência criminal, uma vez que o Código Penal Brasileiro
admite a imputabilidade diminuída para as pessoas que não possuem a plena capacidade de
determinação, pois, perante o artigo 26, § único, do Código Penal Brasileiro, a pessoa que não
é capaz de se determinar de modo pleno, apesar de que o entendimento esteja resguardado. A
presente pesquisa tem por objetivo analisar o enquadramento penal do delito cometido pelo
psicopata. Confirmadas as características relevantes deste agente, será imputável. A abordagem
explicativa e reflexiva empregada nesta pesquisa se utilizou do acervo da Biblioteca do Centro
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi, para embasamento
histórico e geopolítico acerca do assunto e de livros doutrinários de Direito Penal e bem como
a teoria de Rogerio Greco e Pedro Lenza.
Palavras-chave: Imputabilidade. Responsabilidade Penal. Psicopatia.
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A INCOERÊNCIA DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
FRENTE À LAICIDADE DO ESTADO
Caroline Furlani
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O presente resumo versa sobre um projeto em execução, que visa analisar a Lei Estadual
12.131/04 do Rio Grande do Sul. A referida lei acrescenta um parágrafo único no Art. 2º da
lei Estadual nº. 11.915/03. No texto de 2004, especifica-se que somente as religiões de matriz
africana possuem assegurado o direito de promover seus cultos e liturgias em detrimento daquilo
que está determinado na lei de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais do
Rio Grande do Sul. O Ministério Público do Rio Grande do Sul propôs uma ação sustentando
ser inconstitucional a excepcionalidade de tais práticas em cultos religiosos, já que os rituais
sabidamente causam sofrimento, maus tratos e abusos. Para além disso, a lei especifica as
religiões africanas em sua redação, e o Ministério Público argumenta que tal delimitação fere
o Estado laico. Preliminarmente, considera-se coerente o interposto pelo Ministério Público,
já que a lei estabelece preferência a uma determinada matriz religiosa. O Supremo Tribunal
Federal votou, em 28 de março de 2019, depois de quase 15 anos de sua propositura, de forma
unânime, a favor do acrescido da lei 12.131/04, e contra o interposto do Ministério Público.
O ministro Marco Aurélio, relator da ação, chamou a atenção para a suposta contradição do
argumento que motivou a lei, “é irracional proibir o sacrifício de animais quando diariamente a
população consome carnes de animais”. Também frisou que é inadequado limitar a possibilidade
de sacrifício de animais às religiões de matriz africana. “A proteção ao exercício da liberdade
religiosa deve ser linear”. O foco principal da pesquisa que se está desenvolvendo é analisar se
o caso configura um ataque à laicidade do Estado por parte do Supremo Tribunal Federal, bem
como verificar se tal entendimento gera um desequilíbrio na liberdade de crença das religiões,
já que o texto da lei refere-se somente às religiões de matriz africana. O método utilizado na
apresentação foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de
dados foi através da técnica de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: STF. Religião. Sacrifícios.
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A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS E O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP
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O presente trabalho visa demonstrar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343 de 2006,
que torna típico o porte e posse de drogas para consumo pessoal, sob a perspectiva de que
este fere gravemente alguns dos princípios constantes na Constituição Federal, desta forma,
analisando o Recurso Extraordinário - RE 635.659/SP. Para tanto, o método de procedimento
será o monográfico e o levantamento de dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica.
A Constituição Federal de 1988 trouxe consigo diversos princípios constantes em seu art. 5º e
considerados como bases norteadoras para o direito constitucional, como: a inviolabilidade da
intimidade e da vida privada, o direito à igualdade e também à liberdade. Todos estes citados,
decorrentes do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, o qual respalda a fundamentação de
inconstitucionalidade do Recurso Extraordinário 635.659/SP, sendo a transgressão do art. 5º,
inciso X da Carta Magna o motivo para a interposição deste. A possibilidade de uma vida livre,
privada e com intimidade resguardada, é visivelmente afetada pelo art. 28 da Lei de Drogas,
já que estes princípios têm como fundamento que o Estado deve respeitar e prezar o espaço
privado de cada indivíduo, tendo atuação somente quando o ato viola a dignidade dos demais.
Ou seja, estaria o Estado ferindo o desenvolvimento da personalidade da pessoa, ofendendo a
privacidade e a intimidade visto que, a decisão é de colocar em risco a sua própria saúde, não
causando riscos a outrem. A partir da lógica exposta acima, se pode observar a lesividade a
outro princípio desta vez protegido pelo Direito Penal, o princípio da alteridade que surge a
partir do pressuposto de que não se interfere em condutas que não lesionam terceiros, mesmo
sendo consideradas inaceitáveis pela sociedade. Sendo assim, o Estado não poderia punir o
usuário de drogas, tendo em vista que essa conduta lesiona somente ele mesmo. Diante das
fundamentações apresentadas, cabe a análise dos votos já pronunciados para o provimento
do RE 635.659/SP, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Edson
Fachin e Luís Roberto Barroso. Todos os três ministros votaram pela inconstitucionalidade e
relataram, com detalhes, a interpretação que firmou a decisão. Diante do exposto, conclui-se
que a tipificação do porte de drogas para uso pessoal é totalmente inconstitucional, afrontando
não só princípios protegidos por nosso Direito Penal, mas também nossa Carta Magna em seus
direitos fundamentais.
Palavras-chave: Recurso Extraordinário 635.659/SP. Lei 11.343/2006. Inconstitucionalidade.
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A INTERNET DAS COISAS (IoT - INTERNET OF THINGS) E O MARCO CIVIL DA
INTERNET - DESAFIOS JURÍDICOS
Christiane Mara Sapelli de Boer Pinheiro de Souza
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O presente trabalho tem como objeto uma análise sobre a possível aplicação do Marco Civil
da Internet para regulamentação da Internet das Coisas no Brasil, ou necessidade de criação de
nova lei específica para tanto. Com o advento da Internet, surgem novos desafios para o Direito.
A sociedade da informação necessita de segurança para utilização da Internet e, por esse motivo,
é necessário que se regulamente seu uso. No Brasil, o Marco Civil da Internet é uma legislação
bastante eficiente no que tange à proteção dos usuários das tecnologias em rede. Contudo, visto
que as tecnologias não ficam estagnadas no tempo, muito pelo contrário, estão sempre sendo
atualizadas, importante destacar um modelo de Internet específico, que surgiu a partir de uma
ideia inovadora, a Internet das Coisas. Trata-se de uma tecnologia que, em poucas palavras,
conecta dispositivos a outros dispositivos, chamados de “coisas”. Essa conexão ocorre, via de
regra, sem interferência humana. Por esse motivo, necessário que haja uma normatização que
regulamente seus limites e obrigações, trazendo segurança para seus usuários. No Brasil, o
Marco Civil da Internet é a legislação mais adequada para tal regulamentação, sendo abordada
neste trabalho como principal lei sobre o assunto. O método de abordagem utilizado na
elaboração desse trabalho de curso foi o hipotético-dedutivo e o método de procedimento foi
o monográfico e o bibliográfico. O levantamento de dados foi efetuado por meio da técnica
da pesquisa bibliográfica, e pesquisa realizada em fontes secundárias, tais como legislações,
jurisprudências, revistas, cartilhas e periódicos on-line. O ramo de estudo é o Direito Digital.
Nas considerações finais, identificou-se que a legislação brasileira acerca do Direito Digital,
em especial o Marco Civil da Internet, é aplicável à regulamentação da Internet das Coisas no
Brasil.
Palavras-chave: Direito Digital. Internet das Coisas. Marco Civil da Internet.
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A INVASÃO AMERICANA NO IRAQUE: UMA ANÁLISE MORAL E JURÍDICA
A PARTIR DO DISCURSO DOS LÍDERES POLÍTICOS AMERICANOS E
BRITÂNICOS
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No início do milênio, o mundo assistiu a queda do World Trade Center. A ação terrorista
fomentou uma série de conflitos entre os Estados Unidos da América e alguns países árabes.
Uma das discussões mais marcantes que se seguiram foi capitaneada por líderes americanos e
britânicos que sustentaram que o Iraque desenvolveu armas de destruição em massa, possuía
ligações com a Al-Quaeda e, consequentemente, representava um risco para todo o Ocidente.
Ignorando os procedimentos previstos no Direito Internacional, o posicionamento de diversos
países e manifestações públicas sem precedentes, a invasão ocorreu e o líder político iraquiano
foi capturado e executado. Posteriormente, constatou-se que não existiam armas de destruição
em massa no país, evidenciando mero uso do discurso político como estratégia para tentar
justificar moralmente a invasão do país governado por Saddam Hussein. Conforme demonstrouse nos anais da história, o caso parece ter sido fundamentado em uma produção deliberada de
informação falsa, vindo a ser relevante para o debate acerca das fake news. Isto posto, tem-se
como objetivo geral analisar o tema do ponto de vista moral e jurídico, visando determinar
se o discurso dos líderes americanos e britânicos caracteriza-se como desinformação e se era
eticamente permissível, ou possuía respaldo na legislação internacional. Para isso, cumprir-seão os seguintes objetivos específicos: (i) Expor o caso do ponto de vista histórico e jornalístico,
verificando a legitimidade do discurso; (ii) Apresentar a análise moral das manifestações
públicas de Bush e, consequentemente, de seus correligionários a partir da obra “The president
of good and evil: taking George W. Bush seriously”, de Peter Singer (2004); (iii) Apresentar
a legislação internacional que pode versar sobre os limites da liberdade de expressão dos
líderes políticos e; (iv) Contextualizar os dados, determinando se os discursos realizados eram
moralmente permissíveis e juridicamente apropriados. Tal pesquisa justifica-se pela aparente
inexistência de mecanismos jurídicos úteis para evitar que novos casos análogos ocorram sem
que a comunidade internacional possa intervir de maneira eficaz. O estudo será interdisciplinar,
envolvendo conteúdos de Direito, Filosofia, Jornalismo, Geopolítica e História. Para tanto,
serão realizadas pesquisas bibliográficas e documentais, que serão orientadas a partir do método
hipotético-dedutivo.
Palavras-chave: Invasão do Iraque. Direito Internacional. Moral.
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A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA
EFETIVIDADE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS E PRIVADAS NO
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC
Ana Gabriella Barros de Lima
ana.lima@ifc.edu.br
O presente trabalho tem como tema a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e
sua efetividade nas instituições de ensino públicas e privadas no município de Rio do Sul/
SC. Instituída no ano de 2015, a lei nº13.146, também conhecida com Estatuto da Pessoa com
Deficiência, destina-se a assegurar e promover a este público, o exercício dos seus direitos, sendo
um deles o direito à educação, assim como das liberdades fundamentais, visando a inclusão social
e cidadania da pessoa com deficiência. Percebe-se, no entanto, que a inclusão desse público nas
instituições de ensino é permeada por diferentes barreiras que dificultam significativamente o
processo inclusivo, reforçando, em alguns momentos, a ideia da inviabilidade da inclusão. O
objetivo deste trabalho é analisar a efetividade dessa lei nas instituições de ensino no município
de Rio do Sul. Os objetivos específicos são: a) analisar os avanços da aplicabilidade da Lei
nº13.146/2015 para o aluno com deficiência; b) identificar as barreiras que podem impactar a
efetividade da Lei nº13.146/2015 nas instituições de ensino; c) analisar as formas possíveis para
minimizar as dificuldades existentes na aplicabilidade da lei, visando garantir a efetividade da
mesma. O método utilizado na elaboração desse trabalho de curso foi o indutivo e o método de
procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica de pesquisa
bibliográfica. Apesar dos avanços, a efetividade da lei ainda é permeada por resistências e
condicionada à sanção. O despertar para um processo inclusivo consciente ainda parece distante.
Acredita-se que o enfrentamento e a vivência cotidiana continuarão preparando as instituições
para o atendimento necessário ao estudante com deficiência.
Palavras-chave: Lei Brasileira de Inclusão. Deficiência. Instituições de Ensino.

252

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

A MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO SIMPLIFICADOR NA ADMINISTRAÇÃO
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O presente estudo tem como propósito pesquisar, analisar e descrever o entendimento doutrinário
predominante a respeito do procedimento da mediação no âmbito da Administração Pública,
de modo que o objetivo geral consiste em analisar a simplificação das relações no âmbito da
Administração Pública, através da mediação. No que tange aos objetivos específicos tem-se: a)
verificar a relação entre os princípios concernentes à Administração Pública e da mediação; b)
abordar a mediação na Administração Pública à luz do CPC/2015; c) identificar a possiblidade
de aplicação da mediação na Administração Pública. A vida em sociedade requer que todos
sejam respeitados e valorizados, dentro das suas limitações, ocorre que isto nem sempre foi
possível, ocasionando conflitos, que por vezes, podem ser resolvidos amigavelmente entre os
próprios indivíduos. Por isto, é enorme a demanda de processos judiciais que são instaurados a
fim de solucionar a controvérsia. Diante disso, é que houve o incentivo à utilização dos meios
alternativos de resolução de conflitos, inclusive no âmbito da Administração Pública brasileira,
com o objetivo de facilitar a solução de conflitos que envolvam os seus entes, bem como junto
aos particulares, a procura de um resultado satisfatório a todos os interessados. Ademais, é
imprescindível destacar que raramente, tal temática é desenvolvida, mais precisamente com
relação à Administração Pública. O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi o
indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. A relevância do tema se justifica,
pois é imperioso o seu estudo com o propósito de facilitar a solução de conflitos nesta seara.
As considerações finais trazem em seu bojo aspectos mais relevantes ao tema, bem como a
comprovação de que a utilização da mediação nas atividades da Administração Pública se
perfaz em um instrumento simplificador.
Palavras-chave: Mediação. Administração Pública. Instrumento.
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A MEDIAÇÃO DIGITAL COMO MEIO FACILITADOR PARA A RESOLUÇÃO
DE CONFLITOS
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O presente trabalho tem como objeto a mediação digital como meio facilitador para a resolução
de conflitos. Um estudo, primeiramente, acerca dos pontos mais importantes da mediação se
faz necessário, pois a cada dia mais, o Direito precisa encontrar formas alternativas para a
resolução de conflitos, afinal, o Poder Judiciário, encontra-se sobrecarregado de processos
pendentes de julgamento, e a população, sob a luz do princípio da celeridade, precisa encontrar
soluções para seus conflitos. E apesar de o Poder Judiciário possuir uma imensa demanda
judicial, e não conseguir prestar a tutela jurisdicional da melhor forma, a população faz jus
de exercer seu direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5º inciso XXXV
da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no artigo 3º do Novo Código
de Processo Civil. Diante deste cenário preocupante em que se encontra o Poder Judiciário,
o objetivo deste trabalho é demonstrar como a mediação digital pode significar um meio de
acelerar, ainda mais, os modos alternativos de resolução de conflitos. Para isso, com o intuito
de se verificar pontualmente o crescimento da demanda judicial e os reflexos após a vigência do
Novo Código de Processo e Civil, e consequente estímulo às formas consensuais de resolução
de conflitos, utiliza-se do relatório do CNJ, denominado Justiça em Números, para realizar uma
comparação entre os dados da Justiça Estadual do ano de 2015, tendo como base o ano 2014,
ou seja, anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil, com os dados do ano de 2018,
tendo como base o ano de 2017, sendo este, o último relatório disponível. O método utilizado
na elaboração desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O
levantamento de dados foi feito através da técnica da pesquisa bibliográfica. Nas considerações
finais, são tecidos alguns comentários de caráter apreciativo, bem como a comprovação ou não
da hipótese básica.
Palavras-chave: Poder Judiciário. Resolução de Conflitos. Mediação Digital.
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A MEDIAÇÃO NOS CONFLITOS FAMILIARES
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O presente trabalho tem como objetivo principal o estudo acerca da mediação como meio
alternativo de resolução de conflitos de natureza familiar, de forma a entender como a mediação
pode ser eficaz nos processos de dissolução do poder familiar, nos processos de guarda, bem
como nos processos que envolvem os alimentos. Desse modo, traçam-se os seguintes objetivos:
a) conceituar o conflito; b) apresentar os princípios fundamentais e gerais do Direito de Família,
e os princípios que resguardam os direitos das crianças e dos adolescentes; c) conceituar
mediação, bem como explanar como este instituto pode ser eficaz nos processos familiares, como
a dissolução do poder familiar, bem como nos processos de guarda e alimentos. A mediação
faz parte do rol de meios alternativos de resolução de conflitos no Poder Judiciário, diante
da Resolução n° 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça e do novo Código de Processo
Civil de 2015 (Lei n° 13.105/2015). Diante desse instituto, alguns processos que tramitam
judicialmente podem ser solucionados de forma consensual, embasados no diálogo, onde as
partes são auxiliadas por um terceiro imparcial, o mediador, de forma a solucionarem o conflito.
A mediação tem como objetivo o entendimento entre as partes envolvidas na lide, observando
os princípios norteadores do Direito de Família, ressaltando principalmente o princípio da
Dignidade da Pessoa Humana, fazendo com que as pessoas envolvidas saiam da sessão de
mediação satisfeitas com o acordo que entabularam. Após a elaboração deste trabalho, anota-se
que o instituto da mediação é tema relevante a ser discutido na esfera judicial frente aos conflitos
familiares, diante da crise do Poder Judiciário, de modo a contribuir para que a desavença seja
tratada na base do diálogo entre as partes, e não apenas uma ordem imposta, uma vez que a
figura do mediador, profissional capacitado e ético, colabora para que a mediação possa atender
a todos os requisitos necessários à composição de um acordo entre as pessoas envolvidas. Em
observância aos princípios que regem o Direito de Família, tem-se a mediação como meio mais
apropriado para solucionar os conflitos de natureza familiar, tais como processos de dissolução
do poder familiar, alimentos e guarda, tendo como objetivo um resultado positivo aos envolvidos
para que se possa alcançar o estado de bem-estar social. O método de abordagem utilizado foi
o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O conjunto de dados foi levantado
através da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Mediação. Conflito. Direito de Família.
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A POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E SUA DESPENALIZAÇÃO
Guilherme Klug
guilherme.klug@unidavi.edu.br
Laís Emanueli da Silva
lais.silva@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo debater sobre a posse de drogas para consumo pessoal,
que passou a ter uma penalização mais branda, tendo em vista que não se pode culpar uma pessoa
pelas escolhas que ela mesma faz, seja para se prejudicar ou não. A lei de drogas, nº 11.343 de 23
de agosto de 2006, continua punindo o usuário, porém de forma mais branda. Com isso houve
diversas discussões acerca da natureza jurídica no seu artigo 28, pois deixou de aplicar a pena
privativa de liberdade para aplicar penas alternativas. O beneficiado é o usuário ou dependente
de drogas que passa a ser tratado como um doente, como realmente o é, e não mais como um
criminoso. Assim que, abolidas as penas de liberdade, busca-se, de logo, medidas educativas
para os comportamentos de dependências ou toxicomanias. Não haverá mais prisão, o usuário
será atendido pela autoridade policial que lavrará o termo circunstanciado e lhe cumprirá o
dever de comparecer ao Juizado Especial Criminal. As condutas descritas no artigo 28 da Lei,
apenas contemplam a forma dolosa, ou seja, saber e querer ter a posse da droga. Não se admite
a forma culposa. Desta forma, o agente que tiver a posse da droga sem saber do que se trata,
encontra-se em erro de tipo. Agora, tratando-se de erro invencível, estará excluído o dolo e a
culpa, já o erro vencível é apenas punido pela forma culposa, que não tem previsão no artigo 28,
sendo caso de atipicidade. Por outro lado, se o agente sabe que está com a posse de drogas, mas
acredita que a mesma não é proibida, estaremos diante de erro de proibição. A Lei estabeleceu
alguns critérios para estabelecer se a droga destina-se ao consumo pessoal no decorrer do texto
do artigo 28, em seu parágrafo 2º, que descreve que “para determinar se a droga destinava-se a
consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local
e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como
à conduta e aos antecedentes do agente”. A legislação afastou a atuação policial nos casos de
usuários e dependentes de drogas, ou seja, ele deve ser levado, preferencialmente, ao juiz.
Alguns operadores do direito defendem a ideia de que a finalidade do legislador era afastar ao
máximo o usuário das Delegacias de Polícia. O método utilizado para a realização do trabalho
foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi feito
através de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Posse. Drogas. Despenalização.
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A POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NOS
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Com o Novo Código de Processo Civil, instauraram-se no ordenamento jurídico métodos
autocompositivos de resolução de conflitos. Tais métodos visam promover a satisfação das partes
antes mesmo da passagem por todas as etapas do processo judicial. Dado isso, os mecanismos
consensuais ganharam grande força de aplicabilidade, tendo em vista que diante da opção de
demora ou agilidade, e coerção ou arbítrio, escolhem-se indubitavelmente as melhores, tudo em
busca da eficiência e da satisfação. Desta forma, tratando dos métodos autocompositivos, há que
se falar na conciliação. A conciliação versa sobre a possibilidade de acordo entre as partes, e tem
como efeito a preservação da afinidade. Assim, tal instituto será tratado no presente artigo, sendo
desenvolvido especificamente nos processos litigiosos de inventário, procedimento que visa a
partilha de bens do indivíduo falecido, cujo objeto da ação comumente se traduz em conflitos
entre os herdeiros. À vista disso, a conciliação busca a solução das controvérsias existentes,
preservando o objeto da família, bem como a harmonia entre os envolvidos. O objetivo geral
é estudar a possibilidade do emprego da audiência de conciliação em processos litigiosos de
inventário, bem como averiguar e demonstrar qual será o seu efeito. O método de abordagem
a ser utilizado na elaboração desse artigo será o indutivo e o método de procedimento será o
monográfico. O levantamento de dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica. Pôdese inferir que, o emprego da audiência de conciliação traz aspectos positivos à lide existente
entre os herdeiros, tendo em vista que além de proporcionar a reunião destes, objetivando um
momento de conversa, proporciona igualmente um possível acordo.
Palavras-chave: Conciliação. Audiência de Conciliação. Inventário Litigioso.
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A POSSIBILIDADE DE DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E SUAS
MODULAÇÕES
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O presente estudo tem por propósito pesquisar, analisar e descrever o entendimento doutrinário
predominante a respeito do desarquivamento do inquérito policial, e como irá variar conforme
o distinto motivo que levou ao arquivamento, sendo que o objetivo geral consiste em analisar
como ocorre o desarquivamento do inquérito policial e suas modulações de efeitos, conforme
a motivação. No que tange aos objetivos específicos tem-se: a) verificar como ocorre o
desarquivamento do IP; b) abordar as possíveis motivações que podem causar o arquivamento;
c) identificar os instrumentos jurídicos que legitimam a reabertura de um inquérito policial.
É pertinente observar o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal, que dispõe
sobre a possibilidade de desarquivar o inquérito, nos seguintes termos: “Depois de ordenado
o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a
autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia”. No
mesmo sentido, também há a regulação legal disposta a Súmula 524 do Supremo Tribunal
Federal, que reforça o entendimento que o IP somente poderá ser reaberto se houver novas,
definição essa feita pelo seguinte arremate: “Arquivado o inquérito policial, por despacho do
juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas
provas”. Cabe frisar, que independente de como se der o procedimento onde opta-se por arquivar
o inquérito policial, não poderá este ser reaberto em hipótese alguma sem novas, sequer se o
Procurador-Geral desejar retratar-se de sua decisão, poderá proceder sem o surgimento provas
novas, entendimento este advindo do Supremo Tribunal Federal. Podendo haver variação sobre o
deferimento para reabertura conforme foi utilizada a motivação ao arquivar. O método utilizado
para a elaboração deste trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico.
A relevância do tema se justifica, pois, o desarquivamento do inquérito policial pode assegurar
que uma injustiça ocorra, pelo fato de inicialmente não se ter fatidicamente materializado o
crime. As considerações finais trazem em seu bojo aspectos mais relevantes ao tema, como a
incidência de excludentes de ilicitude, atipicidade do fato e falta de elementos comprobatórios
podem alterar ou findar a possibilidade de rediscussão sobre determinado delito.
Palavras-chave: Desarquivamento. Súmula 524. Código de Processo Penal.
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O presente trabalho tem como objeto de estudo a possibilidade do testamento vital no
ordenamento jurídico brasileiro como garantia da dignidade da pessoa humana. Primeiramente
conceitua-se que o testamento vital é um documento elaborado por uma pessoa capaz, no pleno
exercício de suas aptidões, demonstrando antecipadamente a vontade do testador em relação à
quais tratamentos médicos deseja ou não ser submetido, caso a pessoa torne-se um paciente em
terminalidade da vida e esteja impossibilitado de expressar sua vontade. Destaca-se no presente
estudo a importância da liberdade, como direito irrenunciável que gera o dever de manter, ou não,
a vida do paciente terminal respeitando o direito deste em demonstrar sua vontade em relação
a situações de incapacidade, visto que, mesmo às vezes sem chance de cura, ficam em grande
parte dos casos submetidos a tratamentos invasivos, os quais não melhoram a sua qualidade
de vida e apenas adiam o momento da morte. Visto que na maioria dos casos os familiares
não costumam decidir pela suspensão de tratamentos, geralmente para evitarem o sentimento
de culpa e assim a tendência é a manutenção da vida do paciente por meio de tratamentos que
muitas vezes são dolorosos e invasivos. Importante realçar que o objetivo do testamento vital
é o exercício da autonomia do paciente. Ressalta-se que a ausência de regulamentação, não
impede a validade das diretivas antecipadas de vontade no Brasil. Ainda não existe legislação
específica no Brasil em relação ao testamento vital, apesar disso, não significa que o mesmo
não seja válido. A Resolução 1995/2012 do Conselho Regional de Medicina, é um avanço
nas discussões em relação às diretivas antecipadas da vontade no Brasil que é justamente
a base do testamento vital. Verifica-se ao final da pesquisa ser possível a implantação do
testamento vital no ordenamento jurídico brasileiro, pois relaciona-se com muitos princípios
constitucionais assegurados pela nossa Carta Magna, dentre estes o da Liberdade, da Dignidade
da Pessoa Humana, Autonomia Privada, dentre outros; logo, o testamento vital é possível de
garantias previstas na atual Constituição Federal, que garante a sua legitimidade, embasada nos
princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Autonomia e da Liberdade. O método utilizado
na elaboração desse trabalho foi o Método Indutivo, o procedimento foi o monográfico e o
levantamento de dados foi por meio da técnica de Pesquisa Bibliográfica.
Palavras-chave: Ordenamento Jurídico. Testamento Vital. Dignidade da Pessoa Humana.

259

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL,
COM ENFOQUE PRINCIPAL NO RESP. N. 1.340.553/RS
Mariana Oliveira Cipriani
mariana.cipriani@unidavi.edu.br
Caio Henrique Klauberg
caio.klauberg@unidavi.edu.br
Rosa Maria Kahl Lehmkuhl
rmkl07@unidavi.edu.br
O presente trabalho, amparado na legislação relacionada e nas bibliografias mais atualizadas
sobre o tema, pretende elucidar e organizar o panorama geral da ocorrência da prescrição
intercorrente no processo de execução fiscal, com enfoque principal no Resp. n. 1.340.553/
RS. A execução fiscal é uma modalidade de execução judicial, e é regulada pela Lei n. 6.830
de 1995. Essa espécie de execução é embasada em uma Certidão de Dívida Ativa - título
executivo extrajudicial, emitida em favor da administração pública direta ou indireta, que busca
a satisfação de uma obrigação por meio da tutela jurisdicional do Estado. Muito embora a Lei
das Execuções Fiscais garanta prerrogativas próprias para que a Administração Pública obtenha
a satisfação dos débitos contraídos perante ela de forma mais célere e objetiva, ainda assim,
algumas execuções são alcançadas pela prescrição intercorrente mesmo antes de obter seu
objetivo inicial. Prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/95, entende-se prescrição intercorrente
como a extinção de um processo executório, em decorrência da inércia de seu titular durante
um certo lapso de tempo, sendo um instrumento processual existente também na execução
fiscal. Desta forma, ocorre quando o credor, após não encontrar o devedor ou bens passíveis
de expropriação, requer ao juízo que o processo seja suspenso pelo prazo de um ano, ao final
do qual ocorrerá o arquivamento do feito, pelo prazo de quatro anos. Tendo decorrido os cinco
anos de suspensão e arquivamento, o processo estará prescrito, e será extinto. Contudo, tal
sistemática causa acúmulo de processos que dificilmente alcançarão a satisfação do débito,
mesmo tendo decorrido somente a suspensão. Com o objetivo de evitar essa situação, o Superior
Tribunal de Justiça julgou em 12/09/2018, o Recurso Especial n. 1.340.553/RS, que prevê que
o termo inicial do prazo prescricional será a primeira negativa de bens ocorrida no processo.
Tal entendimento traz inúmeras consequências, positivas ou negativas, ao Poder Judiciário e
aos cofres públicos. Esta nova sistemática se coaduna com o novo Código de Processo Civil
(Lei 13.105/15), que possui como viés principal a satisfatividade das execuções, tendo como
princípios norteadores a boa-fé das partes, a razoabilidade e a eficiência do processo, evitando
medidas desnecessárias e prolongadoras de demandas sem estimativa de pagamento. Este
estudo teve como base uma pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Resp. n. 1.340.553/RS.
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A PRISÃO CIVIL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
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Rosa Maria Kahl Lehmkuhl
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Esse artigo foi elaborado com a finalidade de abordar a prisão civil, instituto que possui extrema
importância no direito brasileiro. Ao longo da evolução da humanidade, este tema foi assunto
de diversas legislações, passando por diferentes entendimentos. No presente trabalho será
feita uma breve análise histórica da prisão civil em nosso ordenamento, abordando também as
mudanças trazidas com o Código de Processo Civil de 2015, de forma que se possa compreender
as razões que levaram o Supremo Tribunal Federal a firmar o atual entendimento acerca desta
temática, bem como abordar suas consequências, para então concluir se houve uma melhora
na legislação atual acerca do tema. Foi utilizada pesquisa bibliográfica e método indutivo.
Com relação à evolução histórica deste instituto, o Código de Processo Civil de 1916 previa
a prisão civil do depositário infiel, além daquela advinda de dívida alimentar. Ocorre que no
ano de 1992 o Brasil aderiu à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como
Pacto de San José da Costa Rica, o que representou uma grande mudança no entendimento da
prisão civil em nosso país. Atualmente, que vigora a supremacia do principio da dignidade da
pessoa humana, não é possível o entendimento que restrinja a proteção a um dos direitos mais
relevantes para a sociedade, a liberdade, por ser um dos direitos fundamentais priorizados pela
Constituição Federal, ou seja, a privação deve apenas ocorrer em casos excepcionais, não mais
se enquadrando a prisão civil por dívida. No que tange à prisão por dívida alimentar, única forma
possível de prisão civil atualmente no Brasil, foi possível constatar que as modificações trazidas
pelo novo Código de Processo Civil se mostram promissoras, já que possuem o objetivo de
diminuir as inadimplências acerca do débito alimentar. Os novos regramentos são formados por
imposições mais rígidas, fazendo com que o devedor tenha mais cuidado, uma vez que poderá
não só sofrer restrições com seu nome, mas também, com sua própria liberdade. Assim, a nova
legislação acerca da prisão civil por alimentos procurou oferecer um tratamento mais eficiente
a tais situações, analisando o que vinha ocorrendo na prática e implantando formas de diminuir
as injustiças, garantindo a vida digna dos alimentados.
Palavras-chave: Prisão civil. Evolução histórica. Código de Processo Civil.
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A PRISÃO EM FLAGRANTE E A APLICAÇÃO DO FLAGRANTE DIFERIDO
Pablo Franciano Steffen
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Élica Luisa Zimerman
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O Brasil é, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o quarto país com a maior
população carcerária do mundo. Desta, 41% são presos provisórios, ou seja, presos que são
confinados antes de ter contato com o juiz ou enquanto aguardam julgamento pelo delito
cometido. Prender provisoriamente é ato caracterizado pela prisão que independe de ordem
escrita do juiz, com natureza cautelar, e é considerada medida restritiva temporária da liberdade
de quem é surpreendido ao cometer ou logo após ter cometido infração penal. O presente
artigo busca analisar e dissertar os tipos de prisão em flagrante delito admitidos no Brasil,
considerando, também, a extrema importância da percepção da linha tênue que separa cada
tipo de flagrante, possibilitando, assim, concluir a prática efetiva de cada flagrante delito.
Será elucidada, com ênfase, a análise dos elementos que caracterizam o flagrante diferido, sua
previsão legal, hipóteses de cabimento e consequências jurídicas no direito penal brasileiro. O
flagrante diferido é verificado quando há um controle da autoridade policial quanto ao momento
da prisão, ou seja, a autoridade policial aguarda, no local do delito, o momento oportuno para dar
voz de prisão. Essa prorrogação ocorre com a intenção de obter, a partir de atitude estratégica,
um resultado mais eficaz em sua diligência. A partir disso é possível concluir que esse método
aumenta consideravelmente a efetividade da prisão, visto que, atualmente, após a audiência
de custódia - em que o juiz analisará a prisão sob o aspecto da legalidade; da necessidade e da
adequação da continuidade da prisão ou da eventual concessão de liberdade, apenas 55,32%
das prisões provisórias são transformadas em prisões preventivas. Tal conclusão se dá, pois o
retardamento do flagrante é mais eficaz ao atingir resultados como maior número de infratores
ou a captação de provas contundentes e, com isso, há maior facilidade na comprovação de
culpabilidade. Para o desenvolvimento do trabalho o método de abordagem a ser utilizado na
elaboração será o indutivo; o método de procedimento será o monográfico e o levantamento de
dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Ação Delituosa. Prisão em Flagrante. Flagrante Diferido.
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A QUEM E PARA QUE SERVE O SISTEMA PENAL?
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Este trabalho tem como objeto de estudo o sistema penal. O objetivo principal é compreender o
sistema penal, a quem e para que serve. O Sistema Penal é um conjunto de normas que compõe
um todo, um ‘instrumental’, um aparato derivado do direito de soberania do Estado voltado para
a paz social, ou seja, para a preservação da sociedade, fazendo uso de medidas repressivas e da
sanção diante a pratica de um crime. O sistema penal é formado pelos órgãos oficiais (Poder
Judiciário, Delegacias, Presídios, Juízes, Promotores de Justiças, Policiais, etc.) e informais
(família, escola, etc.), os quais reproduzem os padrões legislativos e de criminalização. Partindo
do pressuposto de que todo indivíduo tem direitos fundamentais garantidos pela Constituição
Federal, embora, também tenha deveres e normas a ser seguido. O direito tem competência
para regular as atividades dos seres humanos que vivem em sociedade e que se relacionam
socialmente. Desta forma, o objetivo principal do sistema penal é controlar a sociedade, o
Estado e com isso, objetiva alcançar e proteger a paz social por meio das penas. Disciplinar
o indivíduo e mantê-lo regrado oferece ao Estado e à Sociedade a quimera da segurança. O
Estado dispõe de duas ferramentas para reagir perante o delito: as medidas de segurança, cujo
objetivo é prevenir e as penas, que preveem o castigo. A pena implica em restringir os direitos do
delinquente, seja através da privação de sua liberdade, seja através da privação dos seus direitos.
Ocorre que é o próprio sistema que retroalimenta a criminalidade. O crime só é considerado
crime porque o legislador assim o faz, na realidade, nada mais corresponde que uma convenção
social utilizada politicamente para satisfazer a classe dominante e manter sob controle a classe
dominada. Logo, o criminoso só existe, porque existe uma conduta que em algum momento foi
classificada como tal. Quando o crime deixa de existir, também deixa de existir o criminoso.
A questão realmente provoca a dialética entre o crime x criminoso x criminalidade, um círculo
vicioso que só faz expandir o sistema penal; que domina a pobreza e mantém a salvo o Estado
e os detentores do poder. O assunto não foi esgotado, necessitando de mais estudo, crítica e
compreensão até mesmo na busca de uma alternativa melhor que o atual sistema. O método
utilizado na elaboração deste resumo foi indutivo e a técnica de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Sistema Penal. Direito. Criminalidade.

263

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
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O presente texto visa tratar sobre a razoável duração do processo, e os caminhos adotados para
essa realização. Sendo escrito sob o método de procedimento monográfico e de abordagem o
indutivo, o levantamento de dados para o mesmo foi através de pesquisas bibliográficas. A duração
razoável do processo já é algo antigo, já que este, está garantido em cláusula pétrea, incluída no
artigo 5º inciso LXXVIII, da Constituição Federal por meio da emenda constitucional 45, de
2004. Com o advento do CPC/2015 esse princípio constitucional restou inserido no ordenamento
infraconstitucional, tanto no CPC/2105 como no estatuto do idoso. Assim, desde 2004, todas as
pessoas que buscam solucionar conflitos na esfera do administrativo ou judicial, esperam que a
duração do processo seja de menor tempo possível. E isso é totalmente compreensível, pois um
processo judicial, dura em primeira instância pelo menos três anos, isso se for rápido e não houver
muitos recursos. Após sentença, recurso ao tribunal e outros recursos aos tribunais superiores,
pode-se somar pelo menos mais quatro anos de espera para uma possível solução. Segundo o
artigo 4º do CPC; “ as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do
mérito, incluindo a atividade satisfativa”. Pelo conceito, seria incrível, se funcionasse, porém
desde 2004 vem-se tentando, sem sucesso, alcançar essa conquista. A ideia de que o CPC/2015
tornará o processo mais rápido que o antigo é questionável, pois se os prazos para os advogados
são em dias úteis, o processo ficará mais tempo na primeira instância, mais tempo na segunda
e, se for o caso, mais tempo nos tribunais superiores. No entanto, o advogado teve mais tempo
para trabalhar no processo, assim, prestando um bom serviço ao seu cliente. Algumas práticas
introduzidas já vêm sendo adotadas para diminuir o tempo da demanda, como, por exemplo,
desjudicializar inventários, divórcios, etc. Porém, as partes, advogados, juízes e membros do
ministério público também devem adotar métodos mais rápidos para solução das lides, mesmo
que por via judicial, através da aplicação da diminuição do tempo do processo. Ou seja, mesmo
que o prazo seja de 15 dias úteis, poderia encurtar em 10 dias, assim o processo avançaria mais
rápido. Deste modo, as partes do processo, advogados, juízes e servidores do judiciário, caso
não cooperarem, a resolução rápida será adiada. Pois o autor ou o réu que mais cooperar na
instrução, seu direito se beneficiará, assim, evitando o prolongamento do processo.
Palavras-chave: Desjudicialização. Resolução. Mérito.

264

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

A RELEVÂNCIA DA ORATÓRIA AOS ESTUDANTES E OPERADORES DO
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O presente trabalho tem como objeto a importância da oratória na vida acadêmica do
estudante de Direito, assim como, sua posterior influência na vida do profissional do operador
do Direito, nos seus mais variados ramos de atuação. O levantamento de dados foi através
da técnica da pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo realizada através de questionário,
para possível constatação e entendimento dos profissionais que atuam na área do Direito. O
método de procedimento utilizado na elaboração desse trabalho foi o indutivo e o método de
procedimento foi o monográfico. A pesquisa se justifica pelo fato de o conhecimento teóricoprático e a comunicação serem de fundamental importância ao sucesso, seja dos acadêmicos
nos bancos universitários, seja dos operadores do Direito na vida profissional. As perguntas
realizadas ao entrevistado foram: qual a importância da oratória para acadêmicos do curso de
direito? As instituições acadêmicas preparam os futuros operadores do Direito para as práticas
que exigem a oralidade (oratória), ou deixam a desejar em relação a essas práticas? Cite
alguns ramos, áreas do Direito em que a oralidade (oratória) torna-se imprescindível para as
práticas profissionais. Percebeu-se ao longo da pesquisa que a oratória em muito contribui com
estudantes que necessitam do apoio na participação de seminários e estágios que se submetem
durante o curso de formação, aparelhando-os de técnicas que os auxiliarão no decorrer da vida
profissional, e também, contribui com os operadores do Direito, em especial os advogados, por
ser extremamente importante o domínio da boa comunicação, vez que necessitam do controle
da fala para convencer, persuadir e influenciar pessoas, pois as palavras consubstanciam os
fatos e a fala motiva o que se pretende produzir.
Palavras-chave: Oratória. Comunicação. Operador do Direito.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NA FALÊNCIA
Luiz Gustavo Nardelli
luiz.nardelli@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objeto “A Responsabilidade Civil do Administrador Judicial
na Falência”, no qual será abordado sobre as hipóteses de incidência da responsabilidade civil
em relação aos atos e omissões praticados pelo administrador judicial no decurso do processo
falimentar. Para tanto, o presente trabalho de curso analisará em seu primeiro capítulo o instituto
da responsabilidade civil em âmbito da legislação brasileira, na qual serão identificados seus
pressupostos e os fundamentos para restar caracterizada a obrigação de reparar/indenizar. No
capítulo subsequente, pretende-se analisar as considerações gerais acerca do instituto falimentar,
analisando de forma ampla desde os mecanismos determinantes da insolvência jurídica até a
sentença declaratória falimentar. Finalmente, no último capítulo, pretende-se analisar a figura
do administrador da massa falida e as formas de sua responsabilização. O método de abordagem
utilizado na elaboração desse trabalho de curso foi o indutivo e o método de procedimento foi o
monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. O ramo
de estudo é matéria que envolve preponderantemente o Direito Falimentar e Direito Civil. Nas
considerações finais, serão expostos os resultados e as conclusões obtidas na presente pesquisa
bibliográfica indicando as hipóteses de responsabilidade do administrador judicial no decurso
do processo falimentar. Para tanto, o administrador judicial atua como um auxiliar do juízo e,
portanto, sua atuação deve ser supervisionada pelo poder judiciário e também fiscalizada pelo
membro ministerial. Assim, sua responsabilização perante o decurso do processo falimentar
deve ser análoga à responsabilização dos agentes públicos, conforme previsto na Constituição
Federal em seu art. 37, § 6º.
Palavras-chave: Responsabilidade. Administrador Judicial. Falência.
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A SOLICITAÇÃO DA ENTRADA DO BRASIL NA ORGANIZAÇÃO PARA A
COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Julia Weinrich
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O presente trabalho refere-se a um estudo sobre a solicitação da entrada do Brasil na Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), tendo como objetivo analisar a
contextualização da solicitação, e seus prós e contras. Em primeiro lugar, tratar-se-á sobre a
definição e a funcionalidade da presente Organização, que tem por objetivo reunir países “ricos”
em discussões e debates, a fim de colaborar com o desenvolvimento e expansão econômica
destes, gerando ações que viabilizem um equilíbrio financeiro e fortaleçam a economia global.
A busca intensa dos países para o ingresso na organização tem como prioridade adquirir um
“selo de qualidade” perante a comunidade internacional, o qual proporciona um estímulo
em investimentos, facilita a participação em acordos bilaterais ou multilaterais, agrega no
melhoramento na gestão interna, acrescenta consolidações de reformas econômicas, entre outras
credibilidades. Em seguida será abordado acerca do contexto da solicitação do Brasil para atuar
na entidade, averiguando os interesses políticos, juntamente com as vantagens e desvantagens
de sua entrada na Organização. Ao se constituir como membro, o Brasil sairia do papel de
apenas observador e passaria a ser participante das formulações das políticas públicas e atuante
na construção das regras e normas internacionais adotadas por diversos países. Em longo prazo
a adesão à OCDE pode favorecer em investimentos internacionais e as exportações, podendo
facilitar a captação de recursos no exterior com taxas menores de juros. Em contrapartida o
fato de se considerar um país desenvolvido, pode gerar um custo adicional para o Brasil, pois
os países ricos, membros da organização, são mais cobrados para que haja contribuição nas
organizações internacionais. O método de abordagem utilizado na elaboração deste trabalho
foi o indutivo, monográfico e o bibliográfico. As considerações finais trazem em seu âmago
aspectos mais relevantes ao tema, bem como a visão de crescimento do Brasil com o aceite do
pedido de entrada na OCDE, aspirando ao favorecimento em investimentos internacionais e as
exportações.
Palavras-chave: Brasil. Organização. Desenvolvimento Econômico.
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O estudo científico em foco versa sobre A Teoria das Janelas Quebradas versus o Princípio da
Intervenção Mínima do Estado no contexto jurídico brasileiro. Este tem por objetivo apresentar o
fundamento tanto da teoria quanto do princípio em questão para que em análise possa ser admitida
a contradição de ambos. A primeira trata-se de uma teoria americana fundada em observação
real do perfil da sociedade e que busca amenizar a incidência da criminalidade no país a começar
pelo ato de punir quem comete delitos mesmo que muito pequenos. A teoria foi apurada a partir
de uma experiência consistida em deixar dois carros idênticos em duas comunidades habitadas
por pessoas de classe distintas. Um foi deixado no Bronx, zona pobre de Nova Iorque e outro
no Palo Alto, zona rica da Califórnia. Após algumas horas do automóvel ter sido deixado no
Bronx, este começou a ser vandalizado, depredado, ter peças subtraídas, etc. Já no Palo Alto, o
carro mantinha-se intacto ainda uma semana depois, porém, após propositalmente terem sido
quebradas as janelas do mesmo pelos experimentadores, desencadeou-se uma sequência de
destruição. Através desta análise, constatou-se que “pequenas destruições” levam a destruições
maiores. Desta forma, certifica-se que para que a incidência de crimes de maior potencial seja
amenizada, é preciso que se comece a punir os pequenos. Quando cogitada a possibilidade desta
ser aplicada no Brasil, encontra ao mesmo tempo contradição com o princípio da intervenção
mínima do Estado, o qual de certa forma o limita de agir com excesso em casos tidos como
“desprezíveis”, sem tanta importância para o âmbito penal quando comparados com os demais.
O método utilizado na elaboração deste estudo foi o indutivo e o método de procedimento foi
o monográfico. O levantamento de dados foi feito através da técnica de pesquisa bibliográfica.
As Considerações Finais trazem em seu teor aspectos mais relevantes ao tema, bem como a
comprovação da hipótese básica.
Palavras-chave: Contradição. Intervenção Mínima do Estado. Teoria das Janelas Quebradas.
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A TIPIFICAÇÃO DE CRIME MATERIAL DE ORDEM TRIBUTÁRIA E SÚMULA 24
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O fundamento constitucional para a cobrança de tributos é pautado no dever do Estado de
manter serviços, realizar o bem-estar social e cumprir o que idealiza o artigo 3º da Constituição
Federal de 1988, que prevê uma sociedade livre, justa e solidária garantindo o desenvolvimento
nacional e erradicando a pobreza e a marginalização. Dito isto, sabe-se que o Estado tem o
poder de cobrar impostos e o cidadão tem o dever de pagar, portanto dentro do ordenamento
jurídico brasileiro muito se discute referente ao esgotamento da via administrativa para dar
início ao prosseguimento penal relativo aos crimes de matéria tributária, um dos problemas
centrais estaria fixado na norma, e seria o diferimento, no tempo do momento consumativo
do crime. Em referência a este tema em 2009 foi aprovada a Súmula Vinculante nº 24 do
Supremo Tribunal Federal que elucida que o resultado do fato atípico, crime, do qual depende
da tipicidade penal, foi distanciado do momento da ação típica passando este a ser identificado
com um evento futuro: o lançamento do tributo, a Súmula 24 tem por propósito colocar fim às
infindáveis discussões, auferir maior segurança jurídica quanto a este assunto. Este trabalho
pretende trazer uma noção mais clara a respeito dos crimes de ordem tributária, a lei penal
tributária no tempo e também sobre os efeitos da aprovação da súmula 24 dentro da ordem
tributária vigente. O método para elaboração desta pesquisa é o indutivo. A técnica bibliográfica.
O ramo de estudo é o Direito Tributário e o Direito Penal.
Palavras-chave: Cobrança. Imposto. Tributário.
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O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever a Mediação como forma de resolução dos
conflitos, finalmente institucionalizada, porquanto, até então restringia-se a Justiça brasileira
apenas à Conciliação como forma alternativa de resolução de conflitos, abrindo espaço para a
reflexão e aplicação da Mediação como forma eficaz de resolver as necessidades contenciosas
entre as partes. Como complemento, sobreveio a Lei de Mediação, n° 13.140/15, a qual tem por
essência promover maior força executiva aos acordos entabulados perante tal Instituto. Com
o surgimento do gênero Mediação, surgiram inúmeras espécies, como, dentre várias outras, a
Mediação Imobiliária. Brevemente, traz-se o conceito legal de Mediação, a maneira que esta
forma alternativa se aplica ao ramo imobiliário, através dos contratos imobiliários de compra e
venda e qual o papel do Mediador Imobiliário. O conceito de Mediação é trazido por lei própria
(nº 13.140/15), sendo uma atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório
que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções
consensuais para a controvérsia. A Lei ainda ordena que tal atividade seja realizada no âmbito
dos Particulares e da Administração Pública. Nesta senda, a Mediação destina-se a diferentes
esferas conflituosas, das mais variadas litigâncias compreendidas na área do Direito Civil,
bem como no ramo das negociações imobiliárias. Quando se fala em negociações imobiliárias,
emergem vários problemas elencados por ambos os polos da negociação, pois inúmeros quesitos
ficam desentendidos ou mal interpretados. Geralmente por envolver consideráveis quantias
discutidas, desde a metragem, valor e comissão condizentes ao bem negociado, alguma das
partes pode querer levar vantagem sobre a outra, ou ainda, se fazer valer da negociação para
prejudicar determinado sujeito negociante, de forma que gere conflitos indesejáveis. A melhor
maneira de solucionar estes conflitos é a Mediação Imobiliária. Ela é executada pelo mediador
imobiliário, profissional capacitado para resolver estes impasses de forma favorável a todos os
envolvidos na relação imobiliária e com a finalidade de proporcionar o bom relacionamento
posterior entre os mesmos. Visa-se, com isto, a economia e eficiência na transação imobiliária,
de maneira que as partes sejam postas em conversa para que entabulem benefícios mútuos e
práticos, evitando assim futuros litígios. Cumpre, então, ao mediador imobiliário, de maneira
imparcial, promover esta harmonização aos negócios envolvidos. A vantagem de disponibilizar
e contratar os serviços de mediação imobiliária vai além do que se pode enxergar, ao passo
que esta forma de solução de conflitos se traduz na efetivação de objetivos recíprocos, com
maior custo-benefício. O método para realização desta pesquisa é o indutivo. A técnica é a
bibliográfica. O ramo de estudo é no âmbito dos meios alternativos para resolução de conflitos,
notadamente a Mediação Imobiliária.
Palavras-chave: Mediação. Mediação Imobiliária. Mediador.
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AÇÃO CONTROLADA E INFILTRAÇÃO DE AGENTES
Ismael Francisco Machado Rodrigues
ismaelr988@gmail.com
Com a entrada em vigor da lei nº 10.217 de 2001, que mudou a redação da lei nº 9.034 de 1995,
que regia as ações policiais em investigações contra quadrilhas ou bandos, criou-se o instituto
do flagrante diferido, ou retardado, que foi revogado pela lei nº 12.850 de 2013, que acabou
mudando de nome, chamando-se agora de ação controlada. Esse instituto permite à autoridade
policial deixar de cumprir seu dever legal de prender qualquer pessoa que esteja a delinquir,
sem incorrer no crime de prevaricação, e fazê-la em momento posterior, a fim de que se prenda
um maior número de integrantes da associação criminosa, ou que seja colhido um maior acervo
probatório. A lei 12.850 de 2013 trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro não só a ação
controlada, mas também o instituto da infiltração policial. O presente artigo busca analisar
e discutir a aplicabilidade e a usabilidade do flagrante diferido, tanto na lei 12.850 de 2013,
quanto na lei 11.343 de 2006, apresentando as divergências encontradas e as diferenças em seu
uso real, assim como debater sobre as limitações legais para a infiltração da autoridade policial
em organizações criminosas com finalidade de investigar as ações praticadas pela organização
criminosa, e assim trazer provas para que se faça o desmantelamento desta, e prender seus
integrantes e eventuais organizações que possam estar ligadas com a organização criminosa
em investigação. Para o desenvolvimento do artigo o método de abordagem a ser utilizado na
elaboração será o indutivo; o método de procedimento será o monográfico e o levantamento de
dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Infiltração. Organização. Diferido.
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ADOÇÃO À BRASILEIRA
Juliana Tonet
julianatonet@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
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Adotar é uma prática que está presente desde a antiguidade. Esta prática é exclusivamente
jurídica, pois estabelece entre duas pessoas um vínculo de filiação independendo de parentesco
consanguíneo. O ordenamento jurídico brasileiro possui três grandes leis que falam sobre a
adoção, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Nacional da Adoção,
muito embora o Código Civil só aborde os temas relativos aos impedimentos matrimoniais,
enquanto todas as outras regras ficam estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente
e na Lei Nacional da Adoção. A adoção à brasileira, também conhecida como adoção ilegal
é uma prática muito comum em nosso ordenamento. Caracteriza-se quando a genitora, ou a
família biológica entrega a criança para outra pessoa desconhecida, livrando-a de passar por
um processo judicial de adoção, e por muitas vezes fazendo o uso de documentação falsa. Tal
fato está previsto no Código Penal, artigo 242. “Dar parto alheio como próprio; registrar como
seu o filho de outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito
inerente ao estado civil”, com pena cominada de dois a seis anos de reclusão, mas em muitos
casos a pena não é aplicada por tratar de motivo nobre, quando a adoção ocorre em benefício da
criança. O presente estudo tem como objetivo questionar por que vários brasileiros escolhem
esta prática, e preferem por não esperar na fila aceitando o filho de outrem e registando como se
fosse seu. Quanto à metodologia utilizada, o método é o dedutivo, o método de procedimento é o
monográfico e a técnica é bibliográfica. Os resultados sobre o tema abordado ainda estão sendo
obtidos e neste momento não se tem parecer conclusivo. Mas resta esclarecer a importância
deste instituto costumeiro em nossa legislação.
Palavras-chave: Adoção. Ordenamento. Ilegalidade.
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ADOÇÃO À BRASILEIRA: CRIME OU CAUSA NOBRE?
Heloisa Mayerle Lamego
heloisa.mayerle@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
O presente trabalho visa analisar e trazer algumas reflexões sobre a adoção à brasileira,
procurando analisar se ela deveria ser considerada um crime ou uma causa nobre. Este estudo
teve como base metodológica uma pesquisa bibliográfica, na área de Direito Penal e Direito
Civil, utilizando-se para isso, livros, artigos científicos e revistas especializadas na área, que
foram de grande ajuda para a realização do trabalho. A adoção à brasileira, que é uma conduta
que é configurada como forma privilegiada no direito penal e deve ser aplicada nos casos em
que exista a nobreza, mesmo sendo um crime expresso nos artigos 242 e 297 do Código Penal.
Várias pessoas adotam essa prática que consiste na entrega de uma criança, pelos próprios pais
biológicos, para que outras pessoas possam criá-la, sem nenhuma exigência legal. O Estado não
fica sequer ciente da prática realizada. O ordenamento jurídico pune este ato para que crianças
não sejam vendidas, exploradas e maltratadas, mas cada caso deve ser analisado. Em agosto
de 2017, a 4ª turma do STJ decidiu que uma criança que foi entregue pela mãe biológica para
terceiros, logo após o nascimento, deveria ser encaminhada a um abrigo, mesmo se conviveu
com a família nova. A adoção é um ato que pode mudar a vida do adotado e do adotante, mas
tudo deve ocorrer dentro dos parâmetros da lei, como a lei da Adoção e o atual ECA. Como
destaca o § 1º do artigo 39 do ECA, ‘’A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se
deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente
na família natural ou extensa’’. O Código Penal se manifesta em relação à adoção à brasileira,
como no Artigo 242: ‘’Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de outrem;
ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil”,
com pena de dois a seis anos de reclusão, tendo a excludente prevista em seu parágrafo único
“Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza: Pena - detenção, de um a dois
anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena”. Deverá o magistrado agir de acordo com a
culpabilidade do agente, analisar por que a conduta foi realizada, se por real motivo nobre,
ou de conduta ilícita. Com base nos estudos, conclui-se que a adoção à brasileira, que visa o
acolhimento da criança para motivos nobres, não deve ser considerado um crime, mas sim um
serviço para a sociedade e um gesto humano, pois uma das razões para se realizar esse ato é para
ajudar uma criança abandonada ou pessoas que são impossibilitadas de gerar um filho.
Palavras-chave: Adoção à Brasileira. Causa Nobre. Acolhimento de Crianças Abandonadas.
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ADOÇÃO INTUITU PERSONAE SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DO MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA
Iaçanã Eloa Fronza
iacana_fronza@hotmail.com
Franciane Hasse
francianehasse@unidavi.edu.br
Objetiva-se, nesta pesquisa, abordar a possibilidade da adoção intuitu personae no ordenamento
jurídico brasileiro sob a ótica do princípio do melhor interesse da criança. Para poder-se tratar
da adoção intuitu personae, faz-se necessário, primeiramente, apresentar a adoção, seu conceito,
princípios norteadores (princípio do melhor interesse da criança, dignidade da pessoa humana, da
máxima convivência familiar, da relevância da manifestação da vontade informada, da primazia
do acolhimento familiar em detrimento do acolhimento institucional), e como ocorre, em regra,
o processo de adoção. Referida forma de adoção caracteriza-se quando há intenção dos pais
biológicos em entregarem o filho para uma determinada pessoa ou casal. O grande número de
crianças acolhidas institucionalmente no Brasil é uma constante que pede uma solução urgente
do Estado, seja do ponto de vista social ou jurídico, sendo a temática merecedora de estudos
sobre o assunto. Tal forma de adoção não tem previsão expressa no Estatuto da Criança e
do Adolescente, mas ainda assim é viável, a partir das normas (Lei nº 8.069/90) e princípios
vigentes no ordenamento jurídico. Outro elemento de extrema importância sobre a temática é a
relativização dos cadastros de adoção, que não deve ser entendida como absoluto (tais cadastros
estão previstos em lei e dispostos no artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente), pois
a importância maior, neste caso, é o melhor interesse da criança e do adolescente. Após tais
considerações tratar-se-á, na presente pesquisa, as principais características da adoção intuitu
personae. O princípio do melhor interesse da criança deve ser sempre mantido em foco pelo
judiciário e deve guiar todos os atos que envolvem crianças e adolescentes, consagrando a
doutrina da proteção integral, prevista no art. 227 da Constituição Federal. Sobre os resultados
obtidos, pode-se dizer que os estudos sobre a temática não são findos, merecendo mais pesquisa
sobre algo tão importante. O método de pesquisa utilizado foi o indutivo e a técnica bibliográfica.
Em suma, busca-se esclarecer acerca de tal forma de adoção.
Palavras-chave: Adoção. Intuitu Personae. Princípio.
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ADOÇÃO NO BRASIL
Luiza Gaspar Feio
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O objetivo deste trabalho é analisar a política de adoção de crianças e adolescentes no Brasil a
partir do ordenamento brasileiro, apresentando o processo necessário conforme o ordenamento
jurídico atual. A adoção é definida como “ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos
legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco consanguíneo
ou afim, vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição de filho, pessoa que,
geralmente, lhe é estranha”. Considerando as diversas diferenças existentes entre a teoria e a
prática da adoção, iremos demonstrar a relação que há entre a família, a sociedade e o Estado com
as crianças e os adolescentes, debatendo elementos de reflexão a respeito de como efetivamente
acontece, ou seja, um confronto da norma com a atual realidade, já que, a legislação possui
diversas formas de proteção para a criança e o adolescente, mas utiliza de normas bastante
rigorosas que não permitem alcançar um índice elevado de crianças adotadas. É o que podemos
demonstrar conforme as pesquisas do IBGE e do balanço do Cadastro Nacional de Adoção
(CNA): no Brasil há 47 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos. Deste total, 13.418
estão no estado de São Paulo; 4.968, em Minas; e 4.866 no Rio Grande do Sul. Outro dado
relevante é que somente 8.420 crianças e adolescentes estão no Cadastro Nacional de Adoção
(CNA), ou seja, apenas 17,8% do total estão legalmente aptos a encontrar uma nova família.
A divergência de números ocorre da necessidade do Estado em possibilitar a continuidade do
menor na família natural, por meio da orientação e apoio de sua equipe técnica. Entretanto,
quando não houver mais esperanças que parentes se responsabilizem pelo menor é que haverá
a sua inclusão no CNA para que pais adotantes possam realizar o sonho de constituir uma
família com seus futuros filhos. Trata-se de uma pesquisa com abordagem dedutiva, porque
parte da legislação para a realidade. Utiliza o procedimento bibliográfico, quando se apoia na
doutrina, assim como, do procedimento estatístico, quando realiza análises de dados de fontes
institucionais, como IBGE e o CNA, que servirão como meio de comparação entre os dados
numéricos e a atual legislação brasileira. Sendo assim, o processo de adoção “ideal” é aquele
que possibilita a vida em família, para as crianças e os adolescentes, de qualquer faixa etária,
obtendo uma qualidade de vida digna, seja na família natural ou na família adotante, contanto
que o período em lares de acolhimento seja curto e pouco traumático para esses menores. É por
ser um assunto muito delicado e sempre em processo de evolução em prol do bem-estar dessas
crianças e adolescentes que é apresentado este trabalho de grande relevância social e acadêmica.
Palavras-chave: Adoção. Família. Legislação.
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PRISÃO PREVENTIVA À LUZ DO CÓDIGO PROCESSUAL BRASILEIRO
Adriano Bonatti
adrianobonatti@unidavi.edu.br
Desde que se tem registro das primeiras formas de prisão é sabido que sua aplicação tinha
apenas o cunho de assegurar a retenção do indivíduo até que este fosse julgado, e então ser
levado ao suplício ou pena de morte. Com o passar das décadas chegando aos primeiros moldes
do que seria a sociedade moderna, novas ideias foram surgindo e com um olhar mais atento
pôde-se ver que este tipo de prisão não atingia mais a necessidade imposta pela sociedade.
Tratou-se então de criar um novo sistema de aplicação das normas punitivas com o intuito
de restringir a liberdade e ressocializar o indivíduo que cometesse algum tipo de delito. Na
atualidade o Código Processual Penal Brasileiro expõe alguns tipos de prisões aplicadas para
restringir a liberdade, dentre elas a prisão preventiva, a qual exige uma observância atenta a uma
série de requisitos e pressupostos, sem os quais sua aplicação será ilegal causando insegurança
jurídica. Os pressupostos elencados como “periculum libertatis” são a garantia da ordem
pública, a garantia da ordem econômica, a garantia de aplicação da lei penal, a conveniência da
instrução criminal e o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras
medidas cautelares. Já os requisitos intitulados como “fumus comissi delicti” representam a
prova de materialidade e os indícios suficientes para a correta aplicação da prisão preventiva.
Estes requisitos e pressupostos estão expressos nos artigos 312, 313, 319 e 320 do Código
Processual Penal Brasileiro de 1941. Esse artigo tem por objetivo fazer uma breve análise da
aplicação da prisão ao longo do tempo até chegar aos moldes atuais tendo como alvo principal a
prisão preventiva. A justificativa é levar a um entendimento do que é essencial para promover a
correta aplicação da prisão preventiva tendo como luz o Código Processual Penal Brasileiro. A
metodologia será de pesquisa exploratória utilizando-se da modalidade de análise de conteúdo,
o método de abordagem será o indutivo com uma abordagem de documentação direta intensiva.
Atingiu-se um resultado positivo com a elaboração do artigo chegando à conclusão de que a
prisão em sua forma normal e em sua vertente preventiva fez-se necessária com as mudanças
sofridas pela sociedade gerando assim, além de segurança jurídica uma alternativa para a
ressocialização do indivíduo, e não somente uma forma punitiva nos moldes que se aplicava no
início de seu surgimento.
Palavras-chave: Código Processual Penal. Direito Penal. Prisão Preventiva.
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A lei 11.804 que foi publicada em 06/11/2008, no Diário Oficial da União, obteve a denominação
de Alimentos Gravídicos. O presente artigo visa elucidar a lei, sendo escrito sob o método de
procedimento monográfico, de abordagem o indutivo e o levantamento de dados do mesmo foi
através de pesquisas bibliográficas. Os alimentos gravídicos vão muito além do que somente a
alimentação em si, são todos os gastos necessários para uma gravidez saudável, sadia, visando
o bem-estar da mãe e do feto, como, por exemplo, os gastos com médicos, exames, remédios,
com o parto, se o sistema único de saúde não o prover. O artigo visa então tratar a respeito da sua
evolução histórica, o que levou à criação desta lei que tem um assunto discutido desde o direito
romano e o direito do nascituro, as características, tratando neste tópico sobre os princípios,
sobre a irrenunciabilidade deste direito personalíssimo que é impenhorável, das provas e a
presunção da paternidade, a quem cabe o ônus probatório, quando começa a obrigação do
pagamento dos alimentos, de quanto é o valor e como se dá fixação do mesmo considerando
a possibilidade e a necessidade, como se dá conversão em alimentos após o nascimento, da
revisão que poderá ser cumulada com a ação de investigação de paternidade e da extinção
trazendo aqui o fato de após o nascimento ser comprovado por teste de DNA que o homem que
pagou os alimentos não é o pai da criança, a possibilidade de indenização e a irrepetibilidade
dos alimentos. Sendo o artigo baseado na lei 11.804 e em demais artigos pertinentes ao tema.
Palavras-chave: Alimentos. Direito do Nascituro. Responsabilidade Paterna.
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AMICUS CURIAE E O CPC 2015
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O presente texto visa demonstrar a figura do Amicus Curiae no processo civil brasileiro. Essa
expressão latina significa, amigo da corte, passou a ser prevista no CPC no Título III- Da
Intervenção de Terceiros, expressamente no artigo 138. O tema será escrito sob o método de
procedimento monográfico, através de pesquisa bibliográfica. O conceito em si nada mais é
do que auxiliar o magistrado no julgamento da lide, concebendo uma melhor qualificação da
sentença, onde a decisão irá atingir toda a coletividade. Desta forma, pessoas físicas ou jurídicas
podem trazer elementos contribuindo para uma melhor qualificação da decisão, visando o seu
aprimoramento Tal instituto foi importado do direito americano e já vinha sendo utilizado no
direito brasileiro, mas sem a necessária previsão no Código de Processo Civil, o que somente
ocorreu a partir da promulgação do CPC/2015. Sua atuação, conforme o artigo 138, pode ser
espontânea ou provocada, e suas conjeturas para tal intervenção é a relevância da matéria, a
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. No momento
em que o magistrado determina a intervenção do Amicus Curiae, se inicia a contagem do prazo
que será de 15 dias, a partir da intimação e contados apenas dias úteis para a sua integração ou
não na lide. A pessoa física ou jurídica que desejar atuar como Amicus Curiae, deve pedir em
sua petição, de plano em qual aspecto deseja contribuir. Lembrando que o “amigo da corte”
não pode intervir no processo buscando defender interesses pessoais, ou de uma das partes,
pois se assim o fosse caracterizaria a figura da Assistência e não amicus curiae, mais sim na
necessidade de se defender os interesses gerais da coletividade objetivando fornecer um apoio
técnico em questão específica do julgamento. Após ser admitido o amicus curiae, caberá ao
relator ou juiz definir os seus poderes, já que ele será capaz de influenciar o julgamento da lide,
aprimorando a decisão jurisdicional, podendo como exemplo, requerer, a produção de provas e
manifestar-se oralmente. Hoje no Brasil vemos esse sistema com base em precedentes ser cada
vez mais valorizado. É diante desse contexto que a participação de pessoas e entidades ganha
destaque, fazendo com que o cidadão possa exercer melhor sua própria cidadania, resguardando
os princípios da ordem constitucional. Assim, a consumada forma do amicus curiae no artigo
138 do NCPC confirma a importância do auxílio dos amigos da corte no julgamento, trazendo
diferentes pontos de vista e aspectos, implica sim em uma melhoria da qualidade das decisões.
Palavras-chave: Amicus Curiae. CPC 2015. Intervenção de Terceiros.
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ANÁLISE ACERCA DA DIFERENÇA ENTRE ASSOCIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
Thaís Fernanda Koerich
thais.koerich@unidavi.edu.br
O presente artigo científico tem como objeto uma análise acerca da diferença entre associação e
organização criminosa. O direito penal sofreu mudanças drásticas relativas às espécies de bens
jurídicos tutelados e o perfil de criminoso que se mostra na sociedade atual, sendo imprescindível
a criação de aprimoramentos capazes de acompanhar as necessidades da coletividade. Nota-se
que há um longo período de desenvolvimento para o aprimoramento de associação. No entanto,
no Brasil, faz apenas poucos anos que de fato foi implantada uma legislação específica. A
lei 12.850/2013 com sua entrada em vigor trouxe mudanças conceituais e práticas para trazer
eficiência para a comunidade hodierna. A associação criminosa vem estipulada no artigo 288
do Código Penal Brasileiro, prevendo a hipótese de três ou mais sujeitos associarem-se com a
finalidade de praticarem determinados crimes, observando-se a necessidade de habitualidade.
Cabe salientar que a associação criminosa era anteriormente conhecida como quadrilha ou
bando, mudança oriunda da lei 12.850/2013 - Lei do crime organizado. Neste viés, a organização
criminosa é originária da mesma lei, mas ao contrário da associação criminosa, prevê inúmeras
mudanças, sanando vícios e, por conseguinte, criando outros mais. Sua previsão compreende a
associação de quatro ou mais indivíduos estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão
de tarefas. O método utilizado na elaboração desse trabalho de curso foi o indutivo e o método
de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa
bibliográfica. As considerações finais trazem em seu bojo aspectos mais relevantes ao tema,
bem como a comprovação ou não da hipótese básica.
Palavras-chave: Associação Criminosa. Organização Criminosa. Lei 12.850/2013.
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ANÁLISE DA SENTENÇA PUBLICADA PELA CORTE INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS QUANTO AO CASO VLADIMIR HERZOG
Gustavo Henrique Censi
gustavo.censi@unidavi.edu.br
O julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), realizado em 15 de março
de 2018 sobre o assassinato do jornalista, professor e dramaturgo Vladimir Herzog, durante o
período da Ditadura Militar no Brasil (1964 - 1985), teve como objetivo a proteção e promoção
dos direitos humanos nas Américas, declarando o Estado Brasileiro como responsável pela
violação dos direitos às garantias judicias e à proteção judicial, previstos nos artigos 8.1 e 25.1
da Convenção Americana, também como aos artigos 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para
Prevenir e Punir a Tortura (CIPST), por último, ordenando ao Estado a adoção de inúmeras
medidas de reparação, que recebem foco principal neste trabalho. O presente estudo elucida
a sentença publicada pelo órgão internacional que colocou fim à incessante busca de justiça
realizada pelos familiares de Vladimir Herzog. Observa-se que o caso foi remetido à Corte em
22 de abril de 2016, tramitando desde 2009 na (CIDH), quando foi atribuído ao caso o número
12.879 após ter sido apresentado pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL).
Como consequência, uma decisão de nível internacional como esta, acaba por influenciar
inúmeras outras sentenças no direito interno dos países membros da organização, contempla-se
então a importância de percorrer profundamente este julgamento, analisando quais preliminares
foram utilizadas, o mérito, as considerações da própria corte e, por fim, as reparações exigidas
por ela. Foi de extrema importância a utilização do método de pesquisa bibliográfico e histórico
para este artigo, a partir da investigação de acontecimentos passados que possam influenciar na
sociedade atual.
Palavras-chave: Julgamento. Caso Vladimir Herzog. Estado Brasileiro.
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ANÁLISE DO INQUÉRITO POLICIAL E A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NA FASE INVESTIGATÓRIA
Eder Perfoll Marcelino
ederperfollmarcelino@gmail.com
O inquérito policial é um procedimento administrativo pré-processual destinado a apurar a
possível existência de algum fato que seja considerado uma infração penal. É uma atividade
desenvolvida pela polícia judiciária com o objetivo de apurar os elementos de materialidade e
indícios de autoria, sendo que no âmbito estadual é desempenhada pela Polícia Civil, enquanto no
federal é competência da Polícia Federal. Outrossim, a investigação preliminar tem importante
função de filtro processual para evitar que toda ação, antes mesmo de analisada sua tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, seja diretamente encaminhada ao Poder Judiciário. Trata-se
de um procedimento investigatório de caráter inquisitivo, por não ser obrigatória a garantia do
contraditório. O Ministério Público, órgão que defende os interesses sociais e indisponíveis,
é fiscal das leis e atua na defesa da ordem jurídica e do regime democrático, é o destinatário
imediato do inquérito policial em crimes de ação penal pública e, em vista dessa condição,
cabe ao órgão ministerial a participação ativa nas investigações, podendo requerer diligências
e acompanhar a atividade policial. Também incumbe ao Ministério Público a requisição de
instauração do inquérito policial, quando tiver conhecimento de fato que constitua crime, o
pedido de arquivamento ao magistrado competente, quando não presentes os requisitos para a
persecução penal, ou oferecimento da denúncia e propositura de ação penal, quando apurada a
materialidade e os indícios de autoria durante a fase investigatória. A presente pesquisa tem como
objetivo identificar as funções do Ministério Público dentro do inquérito policial. O método de
abordagem utilizado na elaboração desse trabalho foi o indutivo. O método de procedimento
foi o monográfico e o levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica.
Procedeu-se, inicialmente, com um estudo sobre o Ministério Público e o inquérito policial e,
em seguida, analisou-se as funções que o órgão ministerial possui no referido procedimento
investigatório. Conclui-se que o Ministério Público está constantemente presente durante a
fase de inquérito policial, desde a sua instauração, durante o andamento das investigações,
requerimento de diligências, até as fases finais de denúncia, propositura da ação penal ou pedido
de arquivamento.
Palavras-chave: Inquérito Policial. Ministério Público. Procedimento Administrativo Préprocessual.
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ANTICRIME DE MORO: ASPECTOS RELEVANTES
Hélcio Laurindo Júnior
helciojunior@unidavi.edu.br
Leonardo Miguel Linhares Velho
linhares.velho@unidavi.edu.br
Alicio Giacomozzi Neto
aliciogianeto@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo abordar os aspectos mais relevantes do Anteprojeto de
Lei Anticrime, recentemente apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que
propõe alterações significativas no Código de Processo Penal, Código Penal e Lei de Execução
Penal, ou, conforme descrito na ementa da própria proposição, “Alterar o Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, a Lei nº 4.737, de
15 de julho de 1965, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº
9.613, de 3 de março de 1998, a Lei nº 10.826, de 23 de dezembro de 2003, a Lei nº 11.343, de
23 de agosto de 2006, a Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008, a Lei nº 12.037, de 1º de outubro
de 2009, a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e a Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018,
para estabelecer medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com
grave violência à pessoa.” A finalidade de tais alterações, conforme disposto no projeto, é de:
assegurar a execução provisória da condenação criminal após julgamento em segunda instância;
aumentar a efetividade do Tribunal do Júri; abranger o alcance das excludentes de ilicitude;
endurecer o cumprimento das penas; endurecer a pena para crimes que tenham sido cometidos
com uso de armas de fogo ou violência grave; alterar pequenos trechos dos textos legais para
fins de esclarecimento, abrindo margem para interpretações divergentes das atuais. Este trabalho
tem como objetivos: a) apresentação dos principais pontos da proposição legal do Ministro
da Justiça e Segurança Pública; b) comparação breve com os dispositivos legais vigentes; c)
abordagem crítica dos aspectos principais do Anteprojeto de Lei Anticrime. O método utilizado
na elaboração deste trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O
levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. As considerações finais
trazem em seu bojo os aspectos polêmicos ao tema, bem como as comparações com a atual
aplicação do dispositivo legal supracitado.
Palavras-chave: Projeto de Lei. Anticrime. Direito Penal.
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APONTAMENTOS ACERCA DA GUARDA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NA
DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL FRENTE AO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
Elton Hasse
elton.hasse@unidavi.edu.br
Franciane Hasse
francianehasse@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo o estudo acerca da guarda de animais de estimação
na dissolução do vínculo conjugal frente ao ordenamento jurídico brasileiro. Hodiernamente,
os animais de estimação estão cada vez mais presentes nos lares brasileiros, proporcionando
fortes vínculos afetivos. Por vezes, em razão da relação afetiva, a guarda dos animais é alvo de
disputas judiciais entre os ex-cônjuges. Todavia, atualmente não há, no ordenamento jurídico
pátrio, legislação que disponha acerca da guarda dos animais. Ademais, a natureza jurídica
conferida aos animais pelo Código Civil é de “coisas”, passível de apropriação pelo homem,
a qual não condiz com o real status dos animais. No entanto, como dito, não há legislação
quanto à guarda dos animais de estimação, tão somente existe o Projeto de Lei nº 1365 de
2015, de autoria do Deputado Ricardo Tripoli PSDB/SP. O referido Projeto de Lei prevê
que a guarda será atribuída a quem demonstrar maior vínculo afetivo com o animal e maior
capacidade para o exercício da posse responsável. No que tange ao status jurídico conferido
atualmente aos animais, o Projeto de Lei n° 6799 de 2013 da Câmara dos Deputados, de autoria
do Deputado Ricardo Izar - PSD/SP visa tutelar os direitos dos animais, domésticos e silvestres,
conferindo-lhes novo regime jurídico, suis generis, que afasta o juízo legal de “coisificação”
dos animais, e prevê nova natureza jurídica que reconhece direitos significativos dos animais.
Nas considerações finais, observou-se que, muito embora não haja legislação que regulamente
as questões referentes à guarda dos animais de estimação, os Tribunais brasileiros têm aplicado
à guarda dos animais, por analogia, a legislação pertinente à guarda de crianças, prevista no
Código Civil, inclusive a guarda compartilhada em alguns casos. Os fundamentos das decisões
baseiam-se no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, visando o bem-estar dos humanos
envolvidos nas disputas, a fim de resguardar os vínculos afetivos para com os animais. O método
de abordagem utilizado na elaboração desse trabalho de curso foi o indutivo e o método de
procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi por meio da técnica da pesquisa
bibliográfica. O ramo de estudo é o Direito Civil e, de forma subsidiária, o Direito Processual
Civil - Ações de Família.
Palavras-chave: Guarda. Animais de Estimação. Família Multiespécie.
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AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM PROCESSOS
DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FACE DA APARENTE
TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC
Elisabeth Carolina Coninck
elisabethconinck@unidavi.edu.br
Daniel Mayerle
mayerle@unidavi.edu.br
O presente estudo tem como objeto as decisões interlocutórias proferidas em processos de
falência e recuperação judicial em face da aparente taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código
de Processo Civil. A Lei 11.101/2005 impõe a aplicação subsidiária do Código de Processo
Civil ao procedimento falimentar. Sabe-se que o agravo de instrumento é o recurso cabível
contra decisões interlocutórias proferidas em 1º grau de jurisdição. As hipóteses em que se
admitirá a interposição deste recurso, encontram-se previstas no rol do artigo 1.015 do Código
de Processo Civil, o qual demonstra ter almejado estabelecer um rol taxativo, restringindo
as possibilidades de sua utilização aos casos previstos neste dispositivo, ou então, às demais
hipóteses previstas em leis especiais. Ocorre que, esta imperatividade intervém diretamente
nos processos de recuperação judicial e falência, posto que as previsões de impugnação através
do recurso de agravo de instrumento, existentes na Lei nº 11.101/2005, não abrangem todos
os casos em que se fará necessária a insurgência através deste recurso, o que poderá causar
grandes prejuízos às partes interessadas, se da impugnação somente em preliminar de apelação
ou em contrarrazões, como prevê o Código de Processo Civil. Assim, os objetivos deste estudo
são demonstrar e analisar as principais divergências doutrinárias, bem como jurisprudenciais
acerca deste tema, e seus fundamentos. O método de abordagem a ser utilizado na elaboração
desse trabalho de curso será o indutivo e o método de procedimento será o monográfico. O
levantamento de dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica. Nas considerações
finais são tecidos alguns comentários de caráter apreciativo, bem como a constatação ou não,
da taxatividade do rol do referido dispositivo.
Palavras-chave: Agravo de Instrumento. Taxatividade. Lei 11.101/2005.
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AS ESPÉCIES DE FLAGRANTE DELITO
Ana Julia Machado
anajulia12314@hotmail.com
O presente trabalho tem como objetivo analisar a respeito das possibilidades de prisão
em flagrante no Brasil. Esta prática pode ser executada tanto por particulares quanto por
funcionários públicos, no uso ou não de suas atribuições, conforme o caso concreto. Dentre as
variadas hipóteses de prisão em flagrante, tem-se em destaque o flagrante preparado, esperado,
flagrante provocado e forjado, aos quais trazemos análises quanto à legalidade, hipóteses de
sua aplicação e diferenças entre as modalidades. Analisando o amparo legal e ainda com base
na visão doutrinária e jurisprudencial, apresentamos situações clássicas de prisão em flagrante,
as quais se apresentam presentes no Código de Processo Penal. Prisão em flagrante nada mais
é do que o ato constritivo de liberdade, de natureza processual, do sujeito ativo do delito
que está praticando ou acabou de praticá-lo. Conceitua-se prisão em flagrante como sendo
a medida cautelar de privação de liberdade daquele que praticou o delito, está cometendo, é
perseguido logo após o crime ou preso logo depois com objetos que façam presumir ser o autor
do crime, sendo prescindível qualquer autorização judicial e não caracterizando antecipação
de pena. Neste sentido, Fernando Capez sintetiza bem o conceito de prisão em flagrante, como
sendo “medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente na prisão,
independentemente de ordem escrita do Juiz competente, de quem é surpreendido cometendo
ou logo após cometer um crime ou uma contravenção”. A metodologia será através de pesquisa
utilizando-se da modalidade de análise de conteúdo, o método de abordagem será o indutivo
com uma abordagem de documentação direta intensiva. O objetivo do trabalho é apresentar
as modalidades de flagrante delito existentes no Código de Processo Penal e amparado pela
Constituição Federal.
Palavras-chave: Flagrante. Prisão. Legalidade.
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AS ESPÉCIES DE PROVAS SOB A ÓTICA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015
Joana Meirelles Nascimento
joanameirelles.n@gmail.com
Maria Eduarda Cherpers Holanda
mariaeduardach@unidavi.edu.br
Carlos Roberto Claudino dos Santos
kako@unidavi.edu.br
O presente artigo visa demonstrar, através de análise de documentos e materiais, as espécies
de provas previstas no Código de Processo Civil/2015 e como utilizá-las. Sendo escrito sob o
método de procedimento monográfico e de abordagem o indutivo, o levantamento de dados
para o mesmo foi através de pesquisas bibliográficas. Assim oferecendo uma visão geral sobre
este importante tema, trazendo os pontos mais instigantes sobre as provas, como: depoimento
pessoal, ata notarial, confissão, da exibição de documento ou coisa, da prova documental, da
prova testemunhal, pericial, da inspeção judicial e da prova emprestada, assim como aos seus
papéis e exemplos pertinentes a cada uma. Também se fará uma classificação, para melhor
compreensão da extensão e da importância da produção da prova à justa prestação jurisdicional.
Classificaremos a produção da prova quanto ao objeto, podendo esta ser direta, quando se
referir ao fato que quer ser provado, ou indireta, sendo esta indiciária ou por presunção, quanto
ao sujeito podendo ser pessoais ou reais, quanto à forma, que é a maneira como a prova é trazida
ao processo, sendo testemunhais, documentais ou materiais e quanto à preparação, que perfaz
o momento em que esta se apresenta, sendo causais/simples ou pré-constituídas, de modo a
elucidar os tipos e diferenças entre as provas, tratando também a possibilidade da produção
antecipada de prova. Porém, nem todos os meios de prova se transformam em conteúdo prova,
pois os mesmos podem ter sido obtidos por meios ilícitos. Trazendo aqui os artigos do Código
de Processo Civil de 2015 que regulamentam essa temática, as provas são produzidas dentro da
fase probatória com o objetivo de convencer o juiz, sendo a mesma os meios empregados para
demonstrar a existência ou não de um determinado fato jurídico.
Palavras-chave: Provas. Código de Processo Civil/2015. Fase Probatória.
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AS MUDANÇAS SOCIAIS E A ANÁLISE SOBRE O CRIME DE BIGAMIA E O
CASAMENTO HOMOAFETIVO
Lucas Daniel Baptista Alegri
lucas.alegri@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
Este artigo tem por objetivo analisar e esclarecer o entendimento a respeito do crime de Bigamia,
que está enquadrado nos Crimes Contra a Família e Contra o Casamento, presente no Artigo
235, do Código Penal, adentrando nas suas peculiaridades: quanto às leis que vigoram no
momento atual; de qual modo se admite sua tentativa; exemplos de jurisprudências quanto ao
tema; o entendimento da doutrina majoritária; como as mudanças sociais vêm influenciando nas
decisões e na criação de novas leis; e trazendo à tona o conceito de família presente hoje na lei,
e o novo modelo, que vem sendo adotado pelos indivíduos que se encontram na sociedade. Será
apresentado a respeito da evolução histórica deste crime, apontando como era no princípio e as
várias mudanças que ocorreram com o passar dos anos, formando o novo conceito Bigamia que
se conhece e que se aplica nos dias atuais. É discutido ainda, no tocante ao polêmico tema sobre o
casamento homoafetivo (entre pessoas do mesmo sexo), como os julgadores vêm interpretando
sobre o tema e ainda, entrar no mérito, acerca dos direitos protegidos pela Constituição Federal,
sendo eles, os direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, que com o passar dos
anos, e com o avanço do novo e atual modelo social, vêm se tornando cada vez mais fortes. Por
fim, apresenta-se neste artigo, as conclusões que puderam ser tiradas, no tocante ao crime de
Bigamia, levando em consideração as mudanças sociais e jurídicas que ocorreram, que estão
ocorrendo e que ainda vão ocorrer num futuro próximo. O método de abordagem a ser utilizado
na elaboração deste artigo será o indutivo e o método de procedimento será o monográfico. O
levantamento de dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Bigamia. Sociedade. União Homoafetiva.

287

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

AS PRÁTICAS DA CONCILIAÇÃO E DA MEDIAÇÃO NAS AÇÕES DE FAMÍLIA
APÓS O ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
Bianka Meurer
bianka.meurer@unidavi.edu.br
Franciane Hasse
francianehasse@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objeto o estudo das práticas da conciliação e da mediação nas
Ações de Família após o advento do Código de Processo Civil de 2015, buscando analisar
por que há a previsão de audiência de conciliação e de mediação nas Ações de Família, já que
em tese referem-se a métodos diferenciados. As Ações de Família comportam procedimento
especial, visto tratar-se de ações que necessitam de especial atenção em razão, sobretudo, da
forte carga emocional que envolve as partes, bem como da necessidade de continuidade das
relações familiares em alguns casos. Por esta razão, nas referidas ações, busca-se a resolução
de conflitos por meio de métodos consensuais, quais sejam: a conciliação e a mediação. Tanto
a conciliação quanto a mediação visam a autocomposição, a qual é realizada com o auxílio de
um terceiro imparcial. Entretanto, na conciliação, este terceiro, chamado de conciliador, tem
participação mais ativa, podendo, inclusive, sugerir formas de solução. Por expressa previsão
legal, aplica-se a conciliação aos casos em que não há vínculo anterior entre as partes. Já na
mediação, o terceiro, aqui chamado de mediador, tenta esclarecer as partes, identificando as
causas que deram origem ao conflito e facilitando o diálogo entre estas, sendo que as propostas
de solução de conflitos surgem exclusivamente de iniciativa das partes. Da previsão legal,
extrai-se que a mediação é aplicável a casos em que já havia vínculo anterior entre as partes.
Por fim, conclui-se que ambos os métodos são benéficos, visto que retiram a carga de uma
decisão judicial imposta, evitando os desgastes e consequências traumáticas que estas trazem
para a parte vencida, ou, em muitos casos, para ambas. Contudo, na maioria dos casos parece
ser a mediação o método mais eficaz a ser utilizado na tentativa de resolução consensual dos
conflitos, pois esta direciona-se no sentido de buscar o diálogo entre as partes e de possibilitar
a continuidade das relações entre estas no futuro. Todavia, deve-se analisar cada caso concreto
para identificar o método mais eficaz a ser utilizado, visto que em alguns casos a conciliação
apresenta-se mais benéfica. O método de abordagem utilizado na elaboração desse trabalho
foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi
realizado por meio da técnica da pesquisa bibliográfica. Os ramos de estudo são na área do
Direito Processual Civil e do Direito de Família.
Palavras-chave: Conciliação. Mediação. Ações de Família.
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AS REBELIÕES NOS ATUAIS SISTEMAS CARCERÁRIOS E A PERICULOSIDADE
DO PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA COM BASE NO INFOPEN E
DEAP
Marina Bernardino Lopes da Costa
marinablc99@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
O presente artigo tem por finalidade apresentar e identificar a realidade do sistema carcerário
brasileiro e seus respectivos problemas. A ressocialização do preso é a principal função do
sistema carcerário, colocar de volta à sociedade aquele que cometeu crimes, pronto para poder
conviver em harmonia, adequadamente e igualmente perante a sociedade. Porém, é de sumo
conhecimento, que esta não é a realidade dos dias atuais no Brasil, uma vez que há por parte
tanto da população, como do Estado, sendo este, ineficiente em seu trabalho de monitorar os
presídios, um extremo abandono em face deste sistema, onde rebeliões/motins ocorrem de
forma muito frequente, onde os números de mortes dentro destes estabelecimentos aumentam
a cada dia, pelo avanço da violência, pela alimentação precária, por falta de assistência médica
e higiene, onde a superpopulação aumenta a cada dia, onde em uma cela é colocado o triplo de
presos permitido. Verifica-se assim, o Estado de Coisas Inconstitucional, onde, ocorre quando
há um quadro de violação generalizada causada pela incapacidade das autoridades públicas em
modificar estes ambientes, assim, devendo possuir a finalidade de ressocializar os presos. A Lei
de Execução Penal n° 7.210/19843, em seus duzentos e quatro artigos, expressa as assistências
e garantias legais nas quais são garantidas aos presos, porém estas não vêm a ser cumpridas,
pois há uma vasta falta de assistências em grande parte dos presídios do Brasil. E esta falta de
assistência não abrange só a eles, assim como atinge as pessoas de fora, pois, muitos acabam se
tornando pessoas piores do que eram, e estes, um dia, irão voltar a conviver em sociedade. Ou
seja, o atual sistema prisional brasileiro necessita de uma grande reforma. Explicitando neste
tema as informações estatísticas verídicas do sistema penitenciário brasileiro, com base no
Infopen e DEAP (Departamento de Administração Prisional). Sistemas estes atualizados pelos
gestores, sintetizando informações sobre os estabelecimentos penais e a população prisional. O
Presídio Federal de Segurança Máxima é o mais novo modelo de presídio onde abrigam somente
presos de alta periculosidade, onde possuem severos regimes e ordens a serem cumpridas. Este
presídio possui a mais alta modernidade em relação à segurança e vigilância, onde, até os dias
atuais não foi registrado nenhuma ocorrência de motim, superlotação ou doenças. O método de
abordagem a ser utilizado será o indutivo; o método de procedimento será o monográfico. O
levantamento de dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica
Palavras-chave: Motim. Presos. Presídio Federal de Segurança Máxima.
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ASPECTOS GERAIS DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO NOME CIVIL
Carlos Roberto Claudino dos Santos
kako@unidavi.edu.br
Élica Luisa Zimerman
elicaluisa@hotmail.com
Luiz Gustavo Nardelli
luiz.nardelli@unidavi.edu.br
O trabalho visa demonstrar as possibilidades de alteração do nome civil, como também, elucidar
aspectos legais relacionados ao nome civil, já que este é principal fator de individualização da
pessoa humana, tendo como suporte a lei 6.015/1973, mais precisamente os artigos 56, 57 e
58, como também perpassaremos sobre o direito da personalidade, no aspecto constitucional e
no regramento contido no Código Civil Brasileiro. Para o desenvolvimento do artigo o método
de abordagem a ser utilizado na elaboração será o indutivo; o método de procedimento será o
monográfico e o levantamento de dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica. O
nome civil, também reconhecido como prenome, é considerado direito de personalidade inerente
à pessoa humana, o que torna o nome indisponível, inalienável, vitalício, intransmissível,
extrapatrimonial, irrenunciável, imprescritível e possui efeito erga omnes. Nesse viés, a
regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é o da imutabilidade do nome, ou seja, apenas
poderá ser alterado em casos excepcionais, como quando, da existência de um erro de grafia,
exposição ao ridículo ou se houver relevante razão de ordem pública. Seguindo a exceção, há
regras e procedimentos a serem respeitados para que ocorra a alteração do nome. Uma dessas
possibilidades é quanto o interessado tiver completado a maioridade civil, possui direito de
buscar a alteração, desde que não prejudique os apelidos de família (sobrenome), averbandose a alteração independente de motivação ou justificativa, de forma particular, ou devidamente
representado por um advogado, com prazo decadencial de um ano. Posteriormente ao prazo
supracitado, a alteração poderá ocorrer somente por exceção e motivadamente, como nos casos
de erro de grafia, exposição ao ridículo, onde o constrangimento e a humilhação justificariam
a mudança. Neste caso, haverá necessidade de um processo judicial, com a participação do
Ministério Público e posterior sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, conforme
previsão contida no Art. 109 da Lei nº 6.015/73, Ação de Retificação de Registro Civil. Fato
comum acontecer é o acréscimo do sobrenome do genitor ao nome civil, nas hipóteses de
nomes comuns, objetivando diferenciar de outros homônimos. Neste caso o requerimento
judicial poderá dar-se a qualquer tempo, não necessitando de consentimento do outro genitor,
ou participação desses no processo e justificaria a inclusão os possíveis casos de dano à pessoa
humana, como por exemplo, a restrição de crédito, a citação em processo judicial, sendo que
o acréscimo de outro apelido de família ao nome, melhoraria a individualização da pessoa,
evitando futuras confusões com homônimos.
Palavras-chave: Personalidade. Nome Civil. Alteração.
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ASPECTOS GERAIS DA TUTELA PROVISÓRIA NA MODALIDADE DE TUTELA
DE URGÊNCIA
Camila Thais Sabel
camilathais@unidavi.edu.br
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Carlos Roberto Claudino dos Santos
kako@unidavi.edu.br
O presente trabalho visa demonstrar as inovações trazidas pelo código de processo civil de
2015 no tocante à tutela provisória, procedimento judicial de caráter não definitivo, ou seja,
concedido antes da deliberação da resolução final, apurada por meio de decisão interlocutória
preservando uma garantia futura. Para tanto foi utilizado o método indutivo, utilizando-se as
técnicas do referente, da categoria, dos conceitos operacionais e da pesquisa bibliográfica,
de forma a orientar os acadêmicos e demais profissionais do direito, que outrora cursaram as
disciplinas de Direito Processual Civil sobre a égide do Código de 1973. A tutela provisória
vem sendo utilizada como forma de afrontar a demora do poder judiciário notadamente pelo
lapso temporal em comum de tramitação do processo jurisdicional, visando evitar prejuízos à
parte hipossuficiente de um direito. Diante do advento do CPC/2015 se apresenta como uma
decisão interlocutória, que se projeta durante o processo para assegurar ou satisfazer a pretensão
do autor que se apresenta urgente, sob pena de causar danos irreparáveis, de difícil reparação
ou risco ao resultado útil do processo. A tutela provisória divide-se em tutela urgência e de
evidência, cada uma com suas especificações e aplicabilidades. Uma importante inovação trazida
pelo CPC de 2015 foi a possibilidade de estabilização da tutela provisória, onde uma decisão
sumária se transforma em definitiva, de modo que o art. 304 do CPC/2015 dá sustentação a essa
afirmação. A chamada tutela de urgência é gênero do qual há duas espécies, a tutela cautelar e
a antecipada. Ela pode ser requerida de forma liminar, no início do processo sem a oitiva das
partes, ou mediante audiência de justificação, onde o requerente terá a oportunidade de provar
a presença dos requisitos autorizadores da tutela requerida, como também poderá ser pleiteada
de forma antecipada, antes da propositura da ação principal. A Tutela Antecipada Requerida em
Caráter Antecedente será feita nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura
da ação, a fim de garantir a pretensão do autor, uma vez que há risco de dano irreparável, para
tanto deve-se ficar evidenciado o periculum in mora e a verossimilhança da alegação. A Tutela
Cautelar Requerida em Caráter Antecedente tem como propósito proteger o objeto da lide, antes
da impetração da ação principal. Neste caso é indispensável que haja uma tutela em caráter
provisório, diverso do objeto da lide principal. É importante destacar que esta pode ser ajuizada
tanto sozinha, quanto em conjunto com a petição inicial, e mesmo que a tutela cautelar seja
negada, ainda haverá apreciação do pedido principal.
Palavras-chave: Inovações do Código de Processo Civil/2015. Tutela Provisória. Tutela de
Urgência.
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ASPECTOS SOBRE O PACTO GLOBAL DE MIGRAÇÃO À LUZ DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E O DESAFIO BRASILEIRO FRENTE À
CORRENTE MIGRATÓRIA VENEZUELANA
Diego Roeder
diegoroeder@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o recente Pacto Global de Migração assinado
por 164 países no dia 10 de dezembro de 2018, em Marrakech, no Marrocos, organizado pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e, qual a postura adotada pelo Brasil hodiernamente
em relação à corrente migratória venezuelana. Será possível enfrentar os impactos sociais
ocasionados pela corrente migratória venezuelana sem ferir os princípios que regem a Carta
Magna de 1988? No Brasil este tema foi regido pelo estatuto do estrangeiro até a lei 13.445/17,
que trouxe em seu texto uma abordagem diferente daquela tratada pela legislação anterior ao
trazer aspectos sobre condições e direitos dos migrantes. O pacto mundial de migração mostrou
que nem todos os países têm a mesma ideologia a respeito do assunto. Este posicionamento
deixa evidente o ponto de vista de seus representantes, e em pleno século XXI, demonstra
como a sociedade mundial pode aprimorar um tema que está intrinsecamente ligado aos
direitos humanos. Recentemente o Brasil também mudou seu posicionamento sobre o Pacto
Mundial de Migração e, assim como os Estados Unidos, não está mais vinculado ao mesmo.
Não criminalização da migração, igualdade de tratamento e oportunidade ao migrante e a seus
familiares, acesso a programas e benefícios sociais, repúdio a práticas de descriminalização,
dentre outros, são alguns pontos elencados pelo acordo. Atualmente, na América do Sul, a
corrente migratória venezuelana merece destaque pois tem relevante importância no cenário
internacional. As correntes migratórias podem ocorrer por questões políticas, econômicas,
guerras, entre outras. Condições sociais, inserção do imigrante na sociedade brasileira, relações
de trabalho, cultura do imigrante e idioma serão temas abordados nesse artigo. É possível
observar com a conclusão deste trabalho que a lei 13.445/17 e o Pacto Global de Migração
estão em equilíbrio com o que preconiza a Constituição Federal de 1988, regida pelo princípio
da dignidade da pessoa humana. O método utilizado na elaboração desse trabalho foi o indutivo
e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica
da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Lei de Migração. Pacto Global de Migração. Dignidade da Pessoa Humana.
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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, UMA FORMA DE DESAFOGAR O SISTEMA
PRISIONAL
Alan Rodrigo Lindemann
lindemann@unidavi.edu.br
O trabalho de pesquisa tem como objetivo trazer algumas considerações sobre como a audiência
de custódia tem sido aplicada no sistema judiciário. A previsão legal encontra-se em tratados
internacionais ratificados pelo Brasil. O art. 7o. 5, do Pacto de São José da Costa Rica (Convenção
Americana sobre Direitos Humanos) pontifica: “Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser
conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer
funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade,
sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que
assegurem o seu comparecimento em juízo.” As pessoas leigas entendem que a audiência de
custódia “só serve para soltar bandidos” ou seja, nessa breve frase vemos o quão frágil é o
conhecimento dos direitos constitucionais e que a carta de 1988 e tratados ratificados pelo
Brasil são desconhecidos pela grande parcela da população em nosso país. Visto isto, o trabalho
irá levantar questões técnicas e positivas para nossa sociedade. Será abordada a legislação que
dá legitimidade para tal procedimento, e até foi levantado por doutrinadores que ele estaria
ocorrendo na ilegalidade. Não há, no Brasil, lei que regulamente o tema, embora já haja projeto
tramitando no Congresso (PL no 554/2011). Mas o STF já se posicionou no sentido de ratificar a
legalidade da metodologia das audiências. Doutro lado, advogados pedem o fim da audiência de
custódia, pela fragilidade que ela propõe ao traslado do criminoso até o juízo para muitas vezes
exercer seu direito de se manter calado na audiência. Cabe mencionar que o método utilizado
na elaboração desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento o monográfico. O
levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. As considerações finais
trazem em seu bojo aspectos mais relevantes ao tema, bem como a comprovação ou não da
hipótese básica.
Palavras-chave: Audiência de Custódia. Prisão em Flagrante. Código de Processo Civil.
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AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE DELITO FRENTE AO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
Jaine Butzke
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O presente artigo tem como objetivo o estudo acerca do auto de prisão em flagrante de delito e
como ele é conceituado no ordenamento jurídico brasileiro, além de suas formas de aplicação,
formalidades e espécies. Através deste trabalho serão abordados os conceitos de prisão e suas
legalidades e o conceito de flagrante, suas espécies e de que forma este pode vir a ocorrer sem
que haja o relaxamento. O auto de prisão em flagrante não ocorre em determinado momento,
ela pode ocorrer em diversas fases do aparente crime e para que esta seja concretizada sem
nenhuma irregularidade. Qualquer pessoa ao deparar-se com um delito pode estar decretando
a prisão de quem esteja cometendo o ato, mas é algo facultativo, visto que este não tem a
obrigação de realizar o ato de prisão, já no caso de uma autoridade policial que encontra um
delito sendo cometido, tem o dever de estar realizando a prisão em flagrante. As espécies de
flagrantes dividem-se em próprio, impróprio e presumido, sendo próprio aquele que ocorre
quando o agente está cometendo a infração ou acabou de cometê-la, impróprio quando ocorre
a perseguição após o delito, de forma que se faça presumir que este seja o autor, e o presumido
ocorre quando o sujeito é encontrado logo após o delito com os objetos que façam presumir
que este seja o autor do delito em questão. Desta forma, compreende-se como ocorre o auto de
prisão em flagrante e em que situações ele pode ser aplicado dentro do ordenamento jurídico
brasileiro. O método de abordagem utilizado é o dedutivo, o método de procedimento é o
monográfico e a técnica de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Prisão em Flagrante. Ordenamento Jurídico. Delito.
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BENEFÍCIOS DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO E SUA APLICABILIDADE
EM SANTA CATARINA
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O presente trabalho visa demonstrar os benefícios da Conciliação e da Mediação, como forma de
atenuar o tempo de duração das demandas e o descongestionamento do Judiciário. Para tanto, o
método de abordagem utilizado será o indutivo, o método de procedimento será o monográfico
e o levantamento de dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica O CPC/2015 trouxe
consigo uma inovação para o âmbito jurídico, a obrigatoriedade da audiência de conciliação e
mediação, presente no artigo 334 e incisos, onde, desde o começo do processo os protagonistas
deste possuem a oportunidade de resolver o conflito de forma pacifista e amigável. Esta novidade
visa trazer novas maneiras de diálogos e, principalmente, de pacificação social entre as partes
da lide, fazendo valer a autocomposição, colocando na prática o disposto no parágrafo 2º do
artigo 3º do CPC/2015: “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos
conflitos”. Além da pacificação, de maneira mais prática, menos burocrática e com redução do
custo financeiro, estes institutos se mostram como uma grande contribuição para um problema
muito grave do judiciário, a morosidade devido ao congestionamento. De acordo com o Relatório
Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2015 existiam em torno de
102 milhões de processos pendentes. Devido a este número altamente alarmante e com apenas
a forma adversarial para a solução destes conflitos, o tempo para a decisão de uma disputa
passou a ser de 10, 20 ou até mesmo de 30 anos. O CNJ, visando a celeridade do processo e o
descongestionamento do Judiciário, através da Recomendação nº 21 estimulou a utilização dos
institutos em questão, citando que estes devem ser usualmente utilizados, principalmente, em
lides na esfera privada. No Estado de Santa Catarina, a estimulação da conciliação e mediação
é dada de diversas maneiras, por diversos órgãos. A Ordem dos Advogados do Brasil é um
grande exemplo, visto que, a OAB Catarinense adota várias ações como seminários, palestras
e até mesmo cartilhas explicativas para a difusão dos institutos. O Poder Judiciário Catarinense
é fortemente engajado na busca de soluções de forma não litigiosa, apresentando um rol
altamente extenso de novas alternativas. O Serviço de Mediação Familiar, Serviço de Medição
Judicial, Cejusc e o Mutirão da Conciliação são grandes exemplos deste engajamento. Em nosso
Estado os resultados já são positivos, porém os desafios ainda são muitos. É imprescindível o
treinamento de profissionais qualificados e a contínua difusão para que ocorra a sedimentação
desta cultura que busca sempre que possível, a solução consensual para seus conflitos.
Palavras-chave: Conciliação. Mediação. Novo Código de Processo Civil.
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BREVE ANÁLISE DO IMPOSTO DE RENDA E ALGUMAS
CARACTERÍSTICAS DOS PRINCÍPIOS QUE BALIZAM OS TRIBUTOS
Robson Vasselai
robson.vasselai@unidavi.edu.br
No presente estudo discorreu-se sobre a origem da tributação, contexto internacional e nacional,
bem como apresentou-se, ainda que de forma sucinta, os princípios constitucionais que amparam
o Sistema Tributário Nacional, falando sobre a origem do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF). Uma vez feito isto, pode-se adentrar as especificidades do mesmo no cenário brasileiro.
Significa dizer que o Imposto de Renda evoluiu de antigos impostos sobre a propriedade, os
quais passam a incidir sobre o resultado da aplicação das atividades agrícolas, na aquisição de
bens mobiliários e imobiliários e do exercício das profissões em geral. Uma segunda investida
com a finalidade de criar um imposto sobre a renda ocorreu no século XVIII, novamente na
Inglaterra. Mais uma vez, sua finalidade visava custear as despesas de guerra contra a França
Napoleônica. O primeiro diploma legal que abordou uma tributação semelhante ao Imposto
de Renda foi a Lei nº 317, de 21 de outubro de 1843, editada durante o Segundo Reinado, em
cujo artigo 23 impunha um imposto progressivo sobre os vencimentos recebidos por qualquer
pessoa dos cofres públicos. O princípio da legalidade estabelece que todos os atos legislativos
referentes à tributação deverão estar resguardados por lei, conforme estabelecido no artigo 97
do Código Tributário Nacional, seja para instituição ou para a extinção de tributos, majoração e
redução de tributos, além de observar as ressalvas reguladas na Constituição, a definição do fato
gerador da obrigação tributária principal e seu sujeito passivo, fixação da alíquota do tributo e
sua base de cálculo. O princípio da igualdade ou isonomia tributária defende em seu âmago que
a lei respeite o princípio constitucional geral segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza. Segue-se que o princípio da capacidade contributiva estabelece
que o contribuinte suporte a carga tributária de forma compatível com sua situação pessoal. O
princípio da generalidade, introduzido pelo já mencionado artigo 153, § 2º, I, da Constituição
Federal de 1988, nada mais é do que a formulação positiva do princípio da igualdade. O
princípio da universalidade estabelece que todos os ganhos ou lucros, de quaisquer espécies ou
gêneros, obtidos pelo contribuinte, devem ser alcançados pela exação. Dito de outra maneira,
a universalidade diz respeito a todos os rendimentos provenientes de atividades lucrativas, os
quais deverão ser calculados no Imposto de Renda. Com este estudo ficam evidenciados os
princípios que balizam os tributos dando com maior ênfase o imposto de renda e de que maneira
eles são encontrados em nossa constituição federal, tendo com resultados os dinamismos destes
princípios na legislação atual mas sem deixar de lado o viés histórico. Para pesquisa foi realizado
o método indutivo, procedimento monográfico, técnica de pesquisa bibliográfica.
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BULLYING: ANÁLISE SOB A ÓTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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A palavra Bullying tem origem na língua inglesa, que deriva de “bully”, ou seja, valentão. O ato
de praticar bullying tem como sinônimos ameaçar, maltratar, assustar, oprimir, arreliar, entre
outros. E é gerado sem motivo aparente, realizado por uma ou mais pessoas, causando angústia,
dor e sofrimento à vítima. O objetivo desse estudo é analisar, sob a ótica da Constituição Federal
e do Estatuto da Criança e do Adolescente a coibição desse tipo de ação, principalmente no
âmbito escolar, local de maior incidência. Utilizando-se do método de abordagem indutivo, do
método de procedimento monográfico e da técnica de pesquisa bibliográfica. Para caracterizarse como bullying é necessário ser um ato repetitivo, não se confundindo falas cotidianas
denominando atos “normais” entre crianças e adolescentes. A prática do bullying provoca
enormes prejuízos, gerando inúmeros casos de exclusão social, evasão escolar, podendo se
expressar das mais variadas formas, como a verbal, física e material, psicológica e moral,
sexual, virtual. Os estudos quanto à violência no ambiente escolar são relativamente recentes,
Já o fenômeno bullying até certo período teve pouca prevalência, vindo a deslanchar na década
de 70. O fenômeno bullying não escolhe classe social ou econômica, escola pública ou privada,
ensino fundamental ou médio, área rural ou urbana. Está presente em grupos de crianças e
jovens, em escolas de países e culturas diferentes. O tema Bullying é algo extremamente atual
e amplamente noticiado, alvo de intensos debates por conta de sua absurda proliferação nos
mais variados segmentos da sociedade. Em todo o mundo, as taxas de prevalência de bullying
revelam que entre 5% e 35% dos alunos estão envolvidos no fenômeno. No Brasil, através de
pesquisas realizadas, inicialmente no interior do estado de São Paulo, em estabelecimentos de
ensino públicos e privados, com envolvidos no fenômeno, sendo que desses, 22% figuravam
como “vítimas”; 15% como “agressores” e 12% como “vítimas-agressoras” As consequências
para as “vítimas” desse fenômeno são graves e abrangentes, promovendo no âmbito escolar o
desinteresse pela escola, o déficit de concentração e aprendizagem, a queda do rendimento, o
absentismo e a evasão escolar. No âmbito da saúde física e emocional, a baixa na resistência
imunológica e na autoestima, o stress, os sintomas psicossomáticos, transtornos psicológicos,
a depressão e até mesmo o suicídio. É da natureza humana andar em grupo, de ser aceito e
valorizado dentro dele. No entanto, quando uma pessoa sofre bullying, acaba se frustrando e
passando por momentos delicados.
Palavras-chave: Bullying. Legislação. Prevenção.
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CASO CESARE BATTISTI E SUA REPERCUSSÃO NACIONAL E
INTERNACIONAL
Andressa Balan Spanavelo
andressa.balan@unidavi.edu.br
O presente artigo científico tem como objetivo de estudo o caso de Cesare Batistti. Caso
bastante relevante para o direito nacional e internacional, que tem gerado um dos episódios
mais conturbados, controversos e polêmicos da política brasileira. Desde março de 2007, o
Brasil enfrenta uma discussão complexa a respeito do caso Cesare Battisti. O governo brasileiro
enfrentou uma pressão intensa em manter o italiano dentro do País, sendo este um ex-ativista
e terrorista julgado e condenado pela Justiça italiana à prisão perpétua por quatro assassinatos,
cometidos durante as ações do movimento Proletários Armados pelo Comunismo (PAC). Através
deste estudo foi analisado o longo processo jurídico bem como o julgamento no Supremo Tribunal
Federal, abordando o pedido e a concessão de refúgio pelo ministro da justiça Tarso Genro que
contrariou o parecer do órgão brasileiro responsável pela concessão de status de refugiado-Lei
9474/98 (CONARE) e a polêmica decisão de asilo político concedido pelo então ex-Presidente
da República Luís Inácio Lula da Silva em seu último governo em 2010. Sendo que em junho de
2011, Battisti consegue obter residência permanente no Brasil, casando-se com uma professora
brasileira com a qual teve um filho, este sendo um dos argumentos utilizados por sua defesa para
impedir sua extradição. Contudo, a justiça brasileira tomou decisões contraditórias em 2015, e
uma juíza da 20° Vara Federal do Distrito Federal determinou a deportação de Battisti. Após a
eleição do então presidente Jair Bolsonaro, que havia prometido a sua extradição, Battisti volta
à clandestinidade e após 40 anos de fuga é preso em Santa Cruz de La Sierra, leste da Bolívia
e então devolvido à Itália em janeiro de 2019. Com este estudo levanta-se as possibilidades
de ofensas ao tratado internacional de extradição firmado pelo Brasil e o governo Italiano,
conturbando as relações internacionais. O ato praticado pelo presidente em manter Cesare
foi meramente político tendo então ao novo presidente revisar a decisão anterior. Conclui-se
que a influência do teor político viola importantes princípios jurídicos. O método utilizado
na elaboração desse estudo foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O
levantamento de dados foi através da técnica de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Cesare Battisti. Repercussão Nacional e Internacional. Extradição.
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CONFLITO DE ATRIBUTOS: A EXTINÇÃO DOS RADARES DAS RODOVIAS
FEDERAIS PELO EXECUTIVO E A DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA PELO
JUDICIÁRIO
Leonardo Longen
leonardo.longen@unidavi.edu.br
Diogo Walfrido Maciel
diogo.maciel@unidavi.edu.br
A composição dos poderes do Estado brasileiro, que adotou a teoria de Montesquieu em sua
Constituição, funciona de maneira tripartite: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, são
independentes e harmônicos entre si. Contudo, nesta diapasão, hodiernamente presencia-se com
certa frequência conflitos de atribuições entre os poderes, a qual será o objetivo desta presente
pesquisa, a exemplo da decisão do Governo Federal (executivo) em extinguir e bloquear o
incremento de radares em rodovias federais, e em contrapartida a decisão, a ordem advinda
do juízo da 5º Vara Federal de Brasília (judiciário) na manutenção dos mencionados radares
e a renovação de novos contratos. Esta e outras decisões não são admissíveis, tendo em vista
suas atribuições não serem permitidas em nosso ordenamento a determinado poder. Diante das
determinações, culmina-se a um ativismo judicial? Neste sentido, de um lado temos atuações que
competem a outros poderes, de outro temos a omissão de temas relevantes que são essenciais ao
desenvolvimento social; a carência de leis sobre temas polêmicos como a legalização do aborto,
maconha, relações homoafetivas, endurecimento das leis penais; a crise política dentro dos
poderes, resultando em atraso de projetos e conflitos partidários, etc. Quais são as atribuições do
poder executivo e do poder judiciário? Em suma, reverbera a falta de equilíbrio do ente estatal
em consonância com o ordenamento jurídico e a evolução da sociedade. A presente pesquisa tem
por objetivo questionar as atribuições do poder executivo e do judiciário concluindo com traços
concretos de ativismo judicial. A abordagem explicativa e reflexiva empregada nesta pesquisa
se utilizou do acervo da Biblioteca do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto
Vale do Itajaí - Unidavi, para embasamento histórico e geopolítico acerca do assunto e de livros
doutrinários de Direito Constitucional, bem como a própria teoria tripartite de Montesquieu.
Palavras-chave: Conflito de Atributos. Ativismo Judicial. Crise Política.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO HOMESCHOOLING
Vinícius Testoni Longen
vinicius.longen@unidavi.edu.br
Tiago Paisam
tiago.paisam@unidavi.edu.br
A partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do Recurso Extraordinário
888815/RS, discussões envolvendo a temática do Homeschooling passaram a ser uma constante
no meio jurídico e social brasileiro. Através desse julgamento foi possível perceber uma
movimentação no Poder Executivo no sentido de regulamentar tal prática. O Homeschooling,
ou Educação Domiciliar, consiste, basicamente, num processo didático-pedagógico em que os
pais se responsabilizam integralmente pela formação educacional de seus filhos, seja de modo
direto, isto é, lecionando para sua prole, ou contratando pessoa especializada para conduzir o
processo. O movimento histórico de Educação Domiciliar tem início nos Estados Unidos da
América, e ganhou relevância por meio dos escritos de John Holt, na década de 1970, chegando
ao Brasil somente em época recente, mais precisamente nos idos de 1994. Diante deste cenário
em que o tema ganha notoriedade jurídica, o presente trabalho é inserido. Deste modo, tem
como objetivo geral realizar uma análise acerca da (in)constitucionalidade do Homeschooling.
Para tanto, partir-se-á dos debates ocorridos no Supremo Tribunal Federal, que travaram
discussões envolvendo a adequação constitucional da prática, e, tomando como base os preceitos
constitucionais e de tratados internacionais, notoriamente, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, avança-se para abordar aspectos da realidade vivida por famílias homeschoolers,
chegando às considerações pela constitucionalidade ou não da Educação Domiciliar. Como se
trata de um tema em pleno desenvolvimento e que não possui a devida expressão acadêmica,
espera-se que o presente estudo possa servir de incentivo e contribuição para as pesquisas na
área. O método utilizado para a elaboração do presente trabalho é o hipotético-dedutivo e a
técnica de pesquisa é a bibliográfica, doutrinária e legal.
Palavras-chave: Homeschooling. Educação Domiciliar. Constitucionalidade.
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CONTROLE SOCIAL A PARTIR DO SÉCULO XV - CASAS DE TRABALHO X
CÁRCERE
Patrícia Pasqualini Philippi
philippi@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem por objetivo analisar o papel do Estado a partir do século XV. Com
a queda do feudalismo, os camponeses foram expropriados do campo e passaram a compor
a estética das cidades para integrar a mão de obra manufatureira. Ocorre que essa transição
não aconteceu de forma simples, pois os camponeses estavam acostumados com o sol, a
terra, a servidão. O trabalho na manufatura nãos lhes era afeto, muitos não tinham habilidade,
conhecimento ou mesmo vontade do trabalho com o artesanato, formando uma turba de
desempregados, desocupados, vagabundos, malfeitores e alguns até criminosos, pois dependiam
de furtos e roubos para sobreviver. O Estado Absoluto que vigia à época com a finalidade de
garantir a ascensão da burguesia, o desenvolvimento do comércio e o incipiente capitalismo
que então se instalava, tinha como forma de controle social as penas corporais e a capital para
o cometimento de certos crimes e por outro, para gerenciamento dessa classe de indesejáveis,
optou por criar as “casas de trabalho”. Várias foram as formas das casas de trabalho instaladas
pela Europa, porém, em quase todas vigorava o ideal de disciplinar o indivíduo ao trabalho,
bem como, em algumas até mesmo o trabalho forçado e diário, sob condições desumanas.
Prevenir e domesticar para o trabalho e a produção, produzir uma massa de mão de obra ordeira,
dócil e disciplinada e, finalmente, dominar a formação do proletariado para satisfazer o capital e
seu acúmulo era o que pretendiam e precisavam o Estado e a Sociedade burguesa. Tal atmosfera
perdurou até meados do século XVIII, quando pelas revoluções, especialmente a Industrial,
firmou-se o capitalismo e a fábrica e o trabalho alçou o controle social para um controle social
e Estado Penal. As casas de trabalho foram a gênese do cárcere; os camponeses a gênese dos
vagabundos e desocupados; estes a gênese da pobreza; a pobreza a gênese da criminalidade e o
criminoso, a gênese do ressocializado pelo sistema penal. A gestão da pobreza, portanto, desde
o século XV ocorre pelo sistema penal. Por fim, pondera-se a necessidade de uma cultura e
consciência universal diversa, que escapa das antigas fórmulas de controle da sociedade e que
desde o Estado Absoluto, desde o medievo cria e recria o excluído, a punição, e o desumano.
A pesquisa foi realizada sob o Método Indutivo e a técnica Bibliográfica. O ramo de estudo
permeia o Direito Penal e Processual Penal.
Palavras-chave: Controle Social. Casas de Trabalho. Cárcere.
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CRIMES ELEITORAIS
Jennifer Ponticeli
jenniferp@unidavi.edu.br
Bruna Fronza
bruna.fronza@unidavi.edu.br
Carlos Alberto Moraes
moraes@unidavi.edu.br
O objetivo do respectivo trabalho é de estudar de maneira mais aprofundada os crimes eleitorais,
assim também, verificar a efetividade e a importância da aplicação de penalidades nas situações
em que ocorrem. Busca-se uma análise a respeito do tema no cenário atual em comparação aos
tempos passados. A conceituação desses crimes e as hipóteses para tais é algo que se verifica
inicialmente mais afundo para trazer a compreensão do que realmente vem a ser e como podem
ser erradicados cada vez mais com o desenvolvimento e alteração constante da sociedade.
A análise dos crimes eleitorais levará como base na Lei 4.737 de 1965, além de focar na
importância da liberdade política, sem possíveis violações de má-fé por terceiros, de seu direito
em exercer o voto, ressaltando a relevância de penalidades para qualquer transgressão desse
bem jurídico, pois deve-se ter em mente a necessidade de políticas que visem cada vez mais a
diminuição desses acontecimentos e que a busca pela solução através do campo jurídico ocorra
cada vez mais, levando sempre em consideração a observância da existência dos princípios
e de conceitos imprescindíveis à interpretação da norma reguladora do tema e como meio de
evitar conflitos entre os delitos tratados, somando com a finalidade de obter maior eficácia na
aplicação das penalidades e da não violação do direito discutido no caso em questão, e como
consequência final, a existência de maior proteção à norma e suas classificações. Ademais,
quanto à metodologia utilizada, o método é o dedutivo e a técnica é a bibliográfica.
Palavras-chave: Crimes. Eleitoral. Penalidades.
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CRIMES HEDIONDOS: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI 8.072/90
Michael dos Reis
michael.reis@unidavi.edu.br
O presente trabalho pretende analisar e apontar as principais características e singularidade
da Lei 8.072/90, conhecida como Lei de Crimes Hediondos. Será feita análise de preceitos
e institutos fundamentais como crimes hediondos, crimes equiparados aos crimes hediondos
intentando explanar os principais elementos e controvérsias da norma que regulamenta esse
tipo de delito. Ressalte-se que a prática de tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins
e o terrorismo não são considerados crimes hediondos, mas assemelhados, com as mesmas
consequências penais e processuais penais. Em resumo, a lei não classifica essas condutas como
crimes hediondos, mas diz que eles são assemelhados aos hediondos e por isso devem ser
tratados com a mesma severidade. Se lermos a lei com atenção veremos que ela torna a vida
do preso por esses crimes muito mais difícil. Isso porque ela elimina ou reduz vários direitos
que o réu ou condenado normalmente teria antes ou depois da condenação. A Lei dos Crimes
Hediondos (Lei 8.072/90) foi editada com a finalidade de dar uma resposta ao clamor público,
devido a um alto índice de criminalidade que assolava a sociedade brasileira da época. Desta
forma, o legislador ampliou o rol das limitações às garantias constitucionais, prescrevendo
que os crimes hediondos e equiparados seriam insuscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança e
liberdade provisória, incorrendo assim em clara invasão das garantias fundamentais. Portanto,
este trabalho será apresentado de forma explicativa, cujo procedimento técnico utilizado foi
pela pesquisa bibliográfica. Assim sendo, para a abordagem do problema foi utilizada a pesquisa
qualitativa, retirando a dúvida sobre a lei dos crimes hediondos.
Palavras-chave: Crimes Hediondos. Equiparados. Lei.
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CRIMES SEXUAIS
Letícia Frankenberger de Souza
leticiafrankenberger@unidavi.edu.br
O objeto do presente estudo é o assédio moral e sexual. O objetivo geral é abordar brevemente
quais são os crimes sexuais, em especial assédio sexual. Os objetivos específicos são: a)
apresentar os crimes sexuais; b) discriminar o assédio moral; c) definir suas leis. O tema foi
delimitado da seguinte maneira: quais são os crimes sexuais e como o assédio moral pode se
encaixar na tipificação penal; qual é a possibilidade de reabilitação e, por fim, quais são as leis
existentes sobre o tema. Considerando as leis que já existem, as variáveis seriam o surgimento
de uma lei a nível federal sobre o assédio, súmulas do STF ou do TST. Ainda se levanta o
seguinte problema: quais são as leis existentes sobre assédio sexual e moral? Como hipótese, é
suposto que existem leis definindo e punindo o assédio. O Método de abordagem a ser utilizado
na elaboração desse resumo será o indutivo. O levantamento de dados será através da técnica
da pesquisa bibliográfica. Inicialmente foram analisados os crimes sexuais definidos no Título
VI, Capítulo I, com o maior foco no assédio sexual. Em seguida foi abordado o assédio moral
e suas duas principais divisões em assédio moral vertical e assédio moral horizontal. Foi
pesquisado sobre o aspecto psicológico da pessoa e a possibilidade de reabilitação da vítima no
mercado de trabalho. Ainda foram vistas as principais consequências para a vítima, empregado
e empregador. Trata ainda da dignidade da pessoa humana, um princípio que não possui um
conceito fixo, pois se molda conforme a sociedade. Finalizou demonstrando como existem
leis em níveis internacional, estaduais e municipais protegendo a vítima e responsabilizando o
empregador e empregado. Sendo que as leis municipais possuem o foco no assédio moral dentro
das repartições públicas. Por fim, conclui-se que o assédio moral e sexual é amplamente punido,
mas pouco denunciado, já que muitas vezes a vítima não toma as iniciativas necessárias.
Palavras-chave: Assédio. Proteção. Crimes.
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CRÍTICA DOGMÁTICA PENAL À APLICAÇÃO DAS TESES
NEUROCIENTÍFICAS
Julia Gabriela Warmling Pereira
julia.pereira@unidavi.edu.br
O presente trabalho visa analisar a aproximação de dois âmbitos do saber: a Neurociência e
o Direito Penal. Enfrenta-se, pois, um importante e denso momento na dogmática penal com
as teses neurocientíficas. Rechaçar já de antemão a contribuição da revolução neurocientífica
parece uma atitude ingênua, já que tem se mostrado de algum modo salutar. Curiosamente, é
necessário perceber que teses ancoradas na ausência de livre-arbítrio tem levado a um caminho
obscuro, o qual não tem convencido, ao menos a princípio, a grande parte da doutrina penal,
que tem preferido não acolher seus dogmas e abolir prematuramente a ideia de livre-arbítrio
com a eclosão dessas teses neurocientíficas. Não negando, todavia, que tais descobertas podem
de alguma forma influenciar a dogmática penal, mas não necessariamente na discussão da
culpabilidade. Entretanto questiona-se: o que o conhecimento neurocientífico pode determinar
para o sistema jurídico penal? Não há dúvida de que as possíveis repercussões para o direito
penal constituem um tema que tem levado diversos doutrinadores a se debruçarem sobre as
pesquisas, as quais devem ser analisadas com as cautelas devidas. E, para isso, buscar-se-á:
(I) examinar a construção e evolução dos antecedentes históricos à perspectiva contemporânea
do conceito de culpa jurídico-penal, os quais traçam “críticas” às teses neurocientíficas; (II)
investigar como os avanços neurocientíficos podem influenciar na questão da culpa jurídicopenal. O trabalho em questão será desenvolvido com a utilização da pesquisa bibliográfica
em livros e artigos nacionais e estrangeiros publicados sobre o tema. A pesquisa terá como fio
condutor o método fenomenológico-hermenêutico como forma de revisão dos temas principais
transmitidos através da linguagem, visando, sobretudo, aproximar o sujeito (pesquisadora) e
o objeto a ser pesquisado. Já acerca dos resultados da presente pesquisa, estes proverão um
entendimento mais sofisticado acerca da conduta e do comportamento humano, além da forma
que poderá afetar o sistema jurídico penal e a aplicação da justiça.
Palavras-chave: Direito Penal. Neurociências. Culpabilidade.
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DA AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PENAL
INTERNACIONAL PARA CRIMES ORGANIZADOS TRANSNACIONAIS
Alan Nürnberg
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Patricia Pasqualini Philippi
philippi@unidavi.edu.br
Após a Segunda Guerra Mundial, a humanidade passa a conviver com momentos difíceis
em razão das terríveis atrocidades cometidas durante todo o período de beligerância e que
arruinou a vida de inúmeros, ou até mesmo, incontáveis famílias e indivíduos. Diante de tantas
barbaridades surge um elo entre grande parte dos governos e comunidades mundiais: a busca
pela paz. Ainda que a Organização das Nações Unidas (ONU) tenha instituído a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (DUDH), a ausência de punição perante a prática de crimes de
guerra e também contra a humanidade gerava um anseio mundial. Assim, durante muito tempo,
a sociedade pleiteou a criação de um Tribunal com características de uma entidade permanente,
efetiva e independente. Aproximadamente cinquenta anos após o término da Segunda grande
Guerra Mundial, detidamente no ano 1998, houve a Conferência de Roma em que se estabeleceu
o Tratado de Roma e se instituiu o denominado Tribunal Penal Internacional, recepcionado pelo
Brasil através do Decreto n. 4.388, de 25 de setembro de 2002, que tem sua ação guiada na
promoção da paz, da segurança e do bem-estar da humanidade, exercendo sua jurisdição sobre
os crimes mais lesivos à comunidade internacional, sob a justificativa de que a impunidade dos
autores de tais crimes fere a noção de cidadania mundial e o combate a tais condutas ofensivas é
de suma importância para a sua prevenção, efetivando, assim, a justiça internacional. O Tribunal
Penal Internacional (TPI) tem competência para julgar crimes de genocídio, crimes contra a
humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Com metodologia de pesquisa exploratória
utilizando-se da modalidade de análise de conteúdo, o presente trabalho tem por objetivo
explanar a possibilidade de uma ampliação na competência do Tribunal Penal Internacional
para que os chamados crimes organizados transnacionais, considerados como tais aqueles como
tráfico ilícito de drogas, contrabando de migrantes, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro,
tráfico ilícito de armas de fogo, de vida selvagem e de bens culturais, melhor esclarecendo, para
que possam estes compor o rol de crimes de competência para julgamento pelo Tribunal Penal
Internacional. O método de abordagem utilizado é o indutivo, o método de procedimento é o
monográfico. O levantamento de dados foi feito através de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional. Crime Organizado Transnacional. Ampliação
de Competência.
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DA EXPROPRIAÇÃO DE BENS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO
Shana de Souza
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O Processo de Execução, amparado pelo Artigo 789 do Código de Processo Civil de 2015, tem
como objetivo a satisfação do credor, desde que este seja portador de um título executivo certo,
líquido e exigível contra devedor solvente. A expropriação judicial deve atingir o patrimônio do
devedor até o limite do crédito, que deve ser saldado pela transferência dos valores/patrimônios
do executado. Essa transferência deve respeitar todos os requisitos expostos no CPC, observando
o previsto nos Artigos 878, 880 e 881 do Código. No que tange à expropriação de bens, o Novo
Código de Processo Civil trouxe inovações, uma vez que o Artigo 880 deste diploma legal
prevê a venda judicial por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o
órgão judiciário além da alienação por iniciativa do próprio exequente. Vale ressaltar que o
Artigo 904 do CPC reza que: “A satisfação do crédito exequendo far-se-á: II - pela adjudicação
dos bens penhorados”. Isso assegura ao credor a possibilidade de receber o pagamento de seu
crédito, visto que em primeiro momento, o exequente não possuía a intenção de expropriar
bens do devedor, pois é evidenciado sua preferência em receber o pagamento do débito em
espécime. O Artigo 825 segue o mesmo liame, onde está elencado que “A expropriação consiste
em: I - adjudicação;”. Não obstante, resta comprovado a possibilidade de escolha do credor
sobre qual procedimento expropriatório adotar, porém, ao adotar a adjudicação, o exequente
economizará tempo e evitará custas. Diante do fato de que o bem poderá ser útil ao exequente,
este poderá valorar o patrimônio do devedor, desde que respeitado o previsto no Artigo 876
do CPC. Por todo exposto, faz-se necessário se atentar as previsões trazidas pelo CPC, visto
que cada instituto pode trazer e acarretar benefícios ou malefícios ao credor, sendo ele o maior
interessado em qualquer método executivo. O método utilizado para a realização do trabalho foi
o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi feito
através de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Execução. Expropriação. Bens.
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DA INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
ESTADO NO CASO DO DESABAMENTO DE PRÉDIOS NO RIO DE JANEIRO/
RJ
Eliel Neumann
elielneumann@hotmail.com
Rafael Darolt Strelow
elielneumann@hotmail.com
Daniel de Moraes
elielneumann@hotmail.com
A consagração da responsabilidade civil objetiva do Estado em face de danos causados de
forma comissiva ou omissiva por seus agentes e pessoas jurídicas, positivada na Constituição
da República Federativa do Brasil/88, no art. 37, §6°, sempre foi associada por parte da doutrina
nacional à garantia de reparação aos civis que tivessem seus direitos violados por agentes
públicos que lhes causassem prejuízos de qualquer ordem. Contudo, é inevitável a constatação
de que os civis não podem ser considerados merecedores de tal proteção constitucional quando
for também flagrante a sua concorrência para a geração do próprio dano. Nesse sentido, buscase, através do presente trabalho, expor brevemente o caso do desabamento de prédios na região
da Muzema - situada na zona oeste do Rio de Janeiro/RJ -, bem como a discussão acerca da
responsabilidade civil objetiva do Estado decorrente da suposta omissão dos agentes públicos
que não fiscalizaram a ocupação. Inclusive, registra-se que a pertinência e a importância do
presente tema tem lugar em razão da contemporaneidade do assunto e em face da gravidade da
situação a ser apresentada - uma vez que houve diversas vítimas fatais na ocasião do desabamento
dos prédios, o que levará aos responsáveis uma expressiva responsabilidade indenizatória.
Ao final, pretende-se concluir que ao caso não merece ser aplicada a responsabilização civil
objetiva do Estado, uma vez que os compradores dos imóveis falharam ao adquirir e residir
em apartamentos flagrantemente irregulares e carentes das autorizações mais básicas para
ocupação. O método de abordagem utilizado foi o hipotético-dedutivo e a técnica de pesquisa
foi a pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Direito Civil. Responsabilidade Civil Objetiva do Estado. Direito Imobiliário.
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DANO MORAL E O DIREITO DE FAMÍLIA

Fúlvio César Segundo
fulvio@unidavi.edu.br
Eda Maria Norenberg Arndt
edanorenberg@unidavi.edu.br
Bianca Luiza André
bianca.luiza@unidavi.edu.br
A proposta deste trabalho é fazer um estudo acerca dos danos morais ocorridos no contexto
familiar, trazer as contribuições do Direito de Família na tutela dos direitos da vítima, bem
como a responsabilidade civil referente aos danos morais. O objetivo geral é realizar um estudo
acerca dos danos morais que ocorrem no âmbito familiar e trazer a contribuição do Direito
de Família na sua tutela. Em primeiro lugar, tratar-se-á a definição do que vem a ser família e
direito de família. Em seguida será feita uma breve análise sobre danos morais e danos morais
no contexto familiar e, para finalizar, ver-se-á a responsabilidade civil na legislação brasileira
sobre o tema danos morais no direito de família. Na delimitação do tema levanta-se o seguinte
problema: qual a responsabilidade civil referente aos danos morais ocorridos na família? Como
hipótese básica da pesquisa supõe-se que o ordenamento jurídico, principalmente o Direito de
Família, tutela as vítimas em decorrência de danos morais. O direito de família é o ramo do
direito civil que regula as relações entre pessoas unidas pelo matrimônio, pela união estável ou
pelo parentesco, disciplina, também, institutos complementares como a tutela e a curatela, apesar
de tais institutos de caráter protetivo ou assistencial não serem resultado de relações familiares,
têm, em razão de seu objetivo, nítida conexão com o direito de família. Deve-se reconhecer
a aplicação das normas gerais da responsabilidade civil quando um membro da família, por
meio de um ato ilícito, atinge um legítimo interesse extrapatrimonial do outro familiar. O dano
moral provoca no ser humano uma lesão em seus valores mais íntimos, tais como o sentimento,
a honra, a boa fama, a dignidade, o nome, a liberdade entre outros e, mesmo que não possa
ser mensurado economicamente, é ressarcido para compensar a injustiça sofrida pela vítima,
atenuando em parte o sofrimento. Vale mencionar que atualmente, o dano não consiste somente
na diminuição ou subtração de um bem jurídico material, mas também extrapatrimonial, como
os direitos da personalidade e os direitos de família. O método de abordagem utilizado na
elaboração deste trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O
levantamento de dados foi feito através da técnica da pesquisa bibliográfica. As considerações
finais trazem em seu âmago aspectos mais relevantes ao tema, bem como a comprovação ou
não da hipótese básica.
Palavras-chave: Família. Danos Morais. Responsabilidade Civil.
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DESASTRE DE BRUMADINHO: ANÁLISE SOB A ÓTICA CRIMINAL
Heloisa Grah Xavier
heloisagrah@hotmail.com
O ano de 2019 começou com um caso semelhante ao visto em Mariana em 2015. Uma barragem
de rejeitos de minério da empresa Vale rompeu na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, no
dia 25 de janeiro, resultando num desastre de grande magnitude: cerca de 200 mortos e mais
de 90 desaparecidos, além dos danos materiais e ambientais causados pelos 12 milhões de
metros cúbicos de rejeitos que vazaram com o rompimento. O episódio gerou comoção por
todo o território nacional e internacional, iniciando então, um debate acerca dos crimes que
incidiriam aos responsáveis pelo ocorrido. Civilmente, a Vale deverá ressarcir as perdas e danos
causados pelo derramamento de minério, inclusive ao Poder Público; já criminalmente, há de se
falar nos danos causados ao meio ambiente (que independem de culpa) e possíveis penas pelos
delitos de inundação e desmoronamento. Os dois últimos crimes citados são objeto de estudo
do presente trabalho, que tem por objetivo avaliar se possível o enquadramento dos mesmos
no desastre ocorrido em Brumadinho, se seriam classificados como infrações culposas, devido
à imprudência, negligência ou imperícia; ou se caberia dolo eventual na situação por conta de
falsificações de licenças e fiscalizações atestando erroneamente a estabilidade da barragem,
além das pessoas sujeitas à punição caso enquadrados os delitos. Os métodos utilizados na
elaboração desse trabalho foram o indutivo e o método de procedimento monográfico. O
levantamento de dados foi feito através da técnica de pesquisa bibliográfica se utilizando do
acervo da Biblioteca Central do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do
Itajaí - Unidavi, Campus Rio do Sul.
Palavras-chave: Direito Penal. Desastre de Brumadinho. Crimes de Perigo Comum.
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DESMILITARIZAÇÃO E UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL
Laís Emanueli da Silva
lais.silva@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a hipótese de uma possível desmilitarização
da Polícia Militar e sua unificação com a Polícia Civil, visto que existem duas propostas de
emendas à Constituição Federal em tramitação no Congresso Nacional. O alvo dessa unificação
seria tornar o ciclo de policiamento completo, pois o atual sistema policial é bipartite, ou seja,
duas polícias, uma Civil e outra Militar. Com o aumento da criminalidade entra em discussão
a eficiência das mesmas visto que acaba-se tendo uma confusão de competências fazendo
com que a sociedade sofra as consequências, levando em conta que o papel das polícias é a
garantia da ordem pública. Inicialmente conhecida como Divisão Militar da Guarda Real de
Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Militar foi criada no século 19 com a chegada de Dom
João VI no Brasil e surgiu devido a necessidade de policiamento por conta do grande aumento
populacional. A denominação “Polícia Militar” foi padronizada em 1946, com a Constituição
após o Estado Novo. Atualmente, sua atribuição está garantida constitucionalmente no
artigo 144, § 5º da Carta Magna, sendo a de função de polícia administrativa, responsável
pelo policiamento ostensivo e preventivo, e pela manutenção da ordem pública no país. Já
a Polícia Civil inicialmente conhecida como Polícia Judiciária, foi criada com o intuito de
proteger a Dom João VI. As funções policiais e judiciárias eram acumuladas e exercidas
através da Autoridade Policial, desde 1808 até 1827, quando foi criado o Juizado de Paz, em
uma tentativa de desvincular a alçada Judiciária da Polícia. Constatada a impossibilidade dos
juízes, no acúmulo de funções, foi criada a Lei 261/1841, a qual foi regulamentada através do
Decreto 120/1842, de 31 de janeiro de 1842. Esse decreto modificava o Código de Processo
Criminal de 1832, cuja modificação tinha por escopo estruturar a Polícia Civil. A mesma
também possui suas atribuições e competências garantidas constitucionalmente no artigo 144,
§ 4º da Constituição Federal de 1988 que diz que compete à Polícia Civil as funções de polícia
judiciária para apuração das infrações penais, compondo assim o sistema de segurança pública
brasileiro. Com tramitação no Congresso Nacional, a PEC n 430/2009 visa a unificação das
polícias Civil e Militar dos Estados e do Distrito Federal e a PEC nº 102/2011, por sua vez,
autoriza os estados a procederem a desmilitarização e unificação de suas polícias, mas não
dispõe especificamente como deveria ser procedida tal reforma. Vale ressaltar que somente no
Brasil as forças de segurança pública atuam de forma tão independente. O método utilizado
para a realização do trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O
levantamento de dados foi feito através de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Polícia Militar. Polícia Civil. Unificação.
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DESPENALIZAÇÃO DA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
Naiara Kristina Heinz
naiara.heinz@unidavi.edu.br
O presente trabalho possui o objetivo de elucidar a tipificação da posse de drogas para consumo
pessoal na legislação brasileira. A posse de drogas está tipificada na legislação dos Tóxicos, Lei
11.343/2006, no capítulo III “dos crimes e das penas”, artigo 28. A conduta da figura penal pune
a simples posse de uma pequena quantidade de drogas, mas também se equipara ao tipo objetivo
quem tem sob sua guarda, quem transporta, planta, semeia, cultiva qualquer tipo de droga que
cause dependência química. Além disso, esta posse deve ser indevida, ou seja, sem autorização
do poder público. Segundo o referido artigo 28, a posse de drogas é punida com advertência,
prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou
curso educativo. Portanto, levando em conta que o Código Penal traz como penas a privação
de liberdade, restrição de direitos e/ou multa, é possível trazer à baila a discussão se a posse de
drogas para consumo pessoal é um crime, uma infração penal ou então um fato atípico (onde
não há crime). No transcorrer da apresentação serão expostas as três correntes presentes na
atualidade quanto à tipicidade da conduta “portar consigo drogas, para consumo pessoal”. Na
primeira teoria o tipo penal ainda é considerado crime, possuindo como defensor dessa corrente
Fernando Capez e Renato Brasileiro de Lima, onde defende-se que não houve descriminalização,
mas sim despenalização, visto que o ilícito penal não é mais punido com pena restritiva de
liberdade. Já na segunda teoria, o tipo penal é considerado uma infração penal sui generis, o que
é o entendimento de Luis Flávio Gomes. E ainda, a terceira corrente, considera a atipicidade
da conduta com o advento da nova lei de drogas 11.343/2006, possuindo como defensor o
ministro Gilmar Mendes, que votou favorável no RE 635659 a inconstitucionalidade do art. 28.
Por fim, supõe-se que a posse de drogas é fato típico, que possui penas distintas das habituais,
porém não houve ainda a descriminalização, mas apenas despenalização da conduta típica. O
método utilizado na elaboração desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o
monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Posse de Droga. Consumo Pessoal. Lei 11.343/2006.
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DIREITO DAS MULHERES: LUTAS, CONQUISTAS E A BUSCA PELA
IGUALDADE DE GÊNERO
Jordana Sofia da Silva
jordana.silva@unidavi.edu.br
Rafaela Marchi
rafaelacm@unidavi.edu.br
As reivindicações e lutas das mulheres por seus direitos civis, políticos e sociais, podem ser
analisadas de maneira histórica e concreta diante de batalhas que duram mais de séculos, tanto
no Brasil quanto no mundo. Em geral, as ações dos movimentos feministas são decisivas na
conquista de melhores condições quanto à igualdade de gênero. O objetivo desta apresentação
é relembrar antigos acontecimentos e, principalmente, demonstrar o quão importante tem sido
a luta das mulheres pela igualdade de direitos, conquistada pouco a pouco. De maneira sucinta
podemos analisar que o movimento feminino possui três grandes momentos: o primeiro foi
motivado pelas reivindicações por direitos democráticos, como o direito ao voto, divórcio,
educação e trabalho. O segundo, no fim da década de 1960, foi marcado pela liberação sexual
(impulsionada pelo aumento dos contraceptivos). Já o terceiro iniciou-se no fim dos anos 70,
com a luta de caráter sindical. A presença ativa de mulheres na política e no mercado de trabalho
atual é tão comum que parece estranho dizer que apenas no ano de 1879 foi concedido o direito
de frequentarmos faculdades. A primeira lei em prol da luta pelo sufrágio universal no Brasil é
de 1919, mas a garantia do direito ao voto das mulheres foi realizada apenas em 1932, durante
o governo de Getúlio Vargas. A Constituição de 1934 assegurou nesta época a igualdade salarial
de homens e mulheres. Ainda sob a ótica da legislação brasileira, tem-se que apenas no ano
de 1962, com o Estatuto da Mulher Casada foi retirado o caráter de relativamente incapaz das
mulheres (que eram aproximadas aos menores de idade, precisando até mesmo de permissão do
marido para trabalhar). Aliás, apenas em 1977 foi promulgado o direito ao divórcio e, de outro
tanto, foi no ano de 2002 que deixou de ser causa de anulação de casamento a falta de virgindade
da companheira. A luta da classe feminina confronta com uma sociedade patriarcal que ainda
hoje enxerga as mulheres como o segundo sexo. É nesse sentido que o grande problema atual é a
violência contra a mulher, que na maioria dos casos tem seu companheiro como maior agressor.
É premente e importante, porém, destacar que recentes Leis têm buscado a maior proteção desta
classe, como a Lei Maria da Penha, criada em 2006, e a Lei do feminicídio promulgada em 2015
que procura proteger e segurar a vida de várias “Marias”, expostas ao perigo. Assim, utilizando
do método de abordagem indutivo, do método de procedimento monográfico e da técnica de
pesquisa bibliográfica, pode-se denotar que a luta histórica dos movimentos feministas garantiu
inúmeros direitos às mulheres, porém, ainda há muito que fazer e discutir na prática, em busca
da concretização do que de fato se merece.
Palavras-chave: Direito das Mulheres. Conquistas. Igualdade de Gênero.
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DIREITO INTERNACIONAL MARÍTIMO
Pablo Steffen
pablo@bca.adv.br
Luciana Cipriani
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O exposto artigo possui finalidade de apresentar o Direito Internacional Marítimo, que é o ramo
do Direito Internacional que discorre os assuntos relativos ao mar. Nas áreas da navegação,
conflitos entre fronteiras, utilização e exploração de recursos naturais, busca soluções a eventuais
acidentes, seguros, etc. Trata da movimentação ou navegação, tem importância relevante
pois mais de 80% do Comércio Internacional é efetuado pelas vias marítimas. A Autoridade
Internacional dos Fundos Marinhos permite que, os Estados Membros organizem e controlem
as atividades relacionadas aos recursos minerais no fundo do mar em áreas internacionais. O
alto mar é o espaço marítimo que não está determinado para uso de um país especifico, sendo
de uso comum das comunidades internacionais. Após a aprovação da Convenção da Legislação
Marítima, acordos adicionais foram adotados a ampliar ainda mais, o regime jurídico dos oceanos
e mares. Com isso, a soberania dos países representados nas bandeiras das embarcações que
transitam pelo mundo, seguem as regras das convenções internacionais. Os princípios do Direito
Marítimo retornam às primeiras navegações do Homem. Os navegadores e comerciantes foram
ampliando seus espaços de ações, levaram consigo as suas leis, que foram sendo exercidas pelos
povos que conviviam. Desta forma, inicia-se um conjunto de normas, procedimentos e leis que
são reconhecidas e respeitadas para além do seu país de origem. A Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar, frequentemente referida pelo acrônimo em inglês UNCLOS,
é um tratado multilateral celebrado sob os auspícios da ONU em Montego Bay, Jamaica, em
10 de dezembro de 1982, que define e codifica conceitos herdados do Direito Internacional
costumeiro, referentes a assuntos marítimos, como mar territorial, zona econômica exclusiva,
plataforma continental e outros, e estabelece os princípios gerais da exploração dos recursos
naturais do mar, como os recursos vivos, os do solo e os do subsolo. A Convenção também
criou o Tribunal Internacional do Direito do Mar, competente a julgar as controvérsias relativas
à interpretação e à aplicação daquele tratado. A Convenção regula uma grande província do
Direito Internacional. O direito do mar compreende não apenas as regras acerca da soberania
do Estado costeiro sobre as águas adjacentes, mas também as normas a respeito da gestão dos
recursos marinhos e do controle da poluição. A Organização Marítima Internacional foi criada
em 1948, em Genebra, com o nome de organização Consultiva Intergovernamental Marítima,
e em 1982 mudaria o seu nome para Organização Marítima Internacional. No Brasil o Direito
Marítimo é regulado pela segunda parte do Código Comercial de 1850, a única parte não
revogada deste, pelas leis ordinárias e decretos e pelos tratados internacionais além da prática
reiterada do mercado, tecnicamente denominada Lex Mercatoria. Após determinação do tema,
usei a técnica de Pesquisa Bibliográfica.
Palavras-chave: Direito Internacional Marítimo. Navegação Marítima. Convenções.
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DIREITO INTERNACIONAL NA ANTIGUIDADE
Maragilse Stray Kramel
maragilse.kramel@unidavi.edu.br
O presente artigo objetiva apresentar evidencias históricas encontradas em alguns povos da
antiguidade, como Mesopotâmia, Egito, Índia, China, Grécia e Roma, a respeito de um Direito
Internacional na Antiguidade, que ainda serve como base para o Direito Internacional Atual.
A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, realizada em livros de autores citados na
bibliografia. Grande parte dos juristas não reconhece a existência de um direito internacional
na Antiguidade, creditam o surgimento deste ramo do Direito somente a partir da Paz de
Vestfália (1648), marco histórico do Estado-nação moderno. No entanto, procuramos mostrar
neste trabalho, que desde a Antiguidade, já havia um processo de inter-relacionamento entre os
povos, na busca de solução de conflitos existentes na época para organizar o comércio primitivo,
caracterizando a existência, mesmo que de forma arcaica e limitada, de um Direito Internacional.
Registros históricos evidenciam que os costumes, relações entre povos distintos, acordos e
tratados foram evoluindo, tornando-se a base do moderno Direito Internacional. Partilhamos da
corrente que assegura que o Direito Internacional já existia na Antiguidade. O fato de os povos
antigos manterem uma relação entre si, prova a existência da comunidade internacional que
regulava as relações das coletividades independentes, mesmo com características rudimentares,
conseguindo alcançar ou manter o ideal de paz. Este é o motivo de nosso interesse pelo assunto
e também nosso objetivo: pesquisar e encontrar na história antiga alguns importantes marcos e
registros que demonstrem a existência de um Direito Internacional, mesmo que rudimentar, mas
que serviu e ainda serve de base para a evolução do Direito Internacional atual. O estudo da história
do Direito Internacional na Antiguidade mostrou-se interessante na medida em que permitiu o
conhecimento dos contextos nos quais se desenvolveram muitos dos princípios e institutos
de direito internacional atualmente vigentes nas relações internacionais. O conhecimento das
origens históricas dos institutos referentes às relações internacionais, especialmente em matéria
de direito nas relações internacionais, acordos e tratados, permitiu uma compreensão de que a
humanidade evoluiu muito até aqui e sugere que caminhou desde o seu início, com o mesmo
anseio que caminha atualmente, que é o de alcançar a paz entre os povos.
Palavras-chave: Antiguidade. História Antiga. Direito Internacional.
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DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: TRATADOS
Daniela Zancanaro Molinari
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Este artigo tem por objetivo pesquisar, analisar e descrever o entendimento sobre o Direito
Internacional Público. Quais são seus princípios e sua atuação. Esclarecer a atividade. Direito
Internacional é o conjunto de normas que regula as relações externas dos atores que compõem
a sociedade internacional. O Direito Internacional Público tem como missão o estabelecimento
de uma norma jurídica internacional, ou seja, o respeito à soberania dos Estados, aos indivíduos
e às suas peculiaridades. Por isso, muitos tratados e convenções são realizados, sempre com o
propósito de aproximar os Estados. Os Tratados Internacionais consubstanciam-se em regras de
direito internacional, segundo as quais, à luz do artigo 5º, § 2º da Constituição Federal de 1988,
ingressam no ordenamento jurídico interno, sem exclusão dos direitos e garantias expressos em
nossa Bíblia Política. A temática será investigada neste trabalho, com a análise acerca dos efeitos
internos provocados pelos tratados internacionais, a depender da natureza jurídica atribuída a
eles. O avanço e transformações ocorridas no mundo advindas do processo de globalização e de
regionalização, bem como da importância conquistada pelo Direito Internacional Público, têm
assegurado a preeminência do Direito Internacional sobre o interno. Cabe destacar que, com
o escopo de se fixarem no panorama internacional, os Estados têm, cada vez mais, acanhados
seus vínculos de auxílios tanto comerciais como políticos e jurídicos. É importante salientar o
prestígio conquistado pelo Direito Internacional Público, que suporta progressivamente certa
relativização ou até mesmo deformação, na medida em que os acordos, as convenções e os
tratados vão implantando dispositivos de natureza privada, com o finco de observar as leis de
mercado, pela transnacionalização das avenças. O método de abordagem utilizado na elaboração
neste trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de
dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Tratado. Norma Constitucional. Direito Internacional Público. Norma
Constitucional.
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DIREITO MARÍTIMO
Joice Aparecida Bileski
joice.bileski@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
O presente artigo tem como tema o direito marítimo que, em termos gerais, significa um conjunto
de normas jurídicas inerentes à navegação realizada sob o mar e a sua proteção internacional.
Levanta-se o seguinte problema: qual é a função e a relevância do direito internacional no
direito marítimo? E como objetivo geral tal indagação se faz presente neste trabalho. Supõese que a proteção internacional contribuiu para a regulamentação do direito marítimo. Como
objetivos específicos tem-se a) o intuito de fazer um levantamento de alguns dados históricos,
pois o mar desde épocas mais remotas da história apresenta-se na evolução econômica
internacional, e sempre exerceu influência sobre os povos, o comércio e a construção de frotas
mercantis, que foram de fundamental importância para o desenvolvimento das civilizações e
sobrevivência e, ainda, poder das nações; b) a convenção das nações unidas sobre o direito
do mar de 1982, mais conhecida como a convenção de Montego Bay que tem significativa
cooperação para a manutenção da paz, da justiça e do progresso de todos os povos do mundo,
tem como seu alvo principal o estabelecimento de normas jurídicas para os mares e oceanos,
a serem reconhecidas e respeitadas por todos os países; c) a passagem inocente regulada pelos
artigos 17 a 26 da convenção, que visa a segurança e proteção dos navios estrangeiros durante
a sua navegação. Os resultados obtidos demonstram que a convenção de Montego Bay é de
fundamental importância para a segurança da navegação dos navios, que a regulamentação do
direito internacional marítimo diminuiu muitas discussões já que todos os países passaram a
obedecer as mesmas regras de navegação. Para a elaboração do trabalho foi utilizado o método
hipotético-dedutivo e o levantamento teórico foi através da técnica da pesquisa bibliográfica,
legal e jurisprudencial.
Palavras-chave: Convenção de Montego Bay. Direito do Marítimo. Direito Internacional.
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DIREITO PENAL: SUAS IMPLICAÇÕES NO MUNDO VIRTUAL E DIREITO
DIGITAL

Daniela Caroline Minatti dos Santos
danielacminatti@gmail.com
O presente trabalho tem por objetivo aprofundar os estudos no campo do Direito penal, no
âmbito virtual, as alterações na lei que promoveram uma abrangência de crimes cometidos na
Internet, ou seja, novas tipicidades nesta dimensão de realidade na qual a maioria das pessoas
estão imersas e precisam ser reguladas. Visa, ainda, demonstrar como o direito está alcançando
as mudanças sociais, no tocante a grandes mudanças como o surgimento do direito digital. Tudo
relacionado com o Direito Penal, Direito Processual Penal, Sociologia, Psicologia, Filosofia e
demais disciplinas interdependentes. O objetivo é angariar um maior conhecimento pessoal
e geral sobre o direito processual penal, direito penal e digital, com as alterações dinâmicas
típicas do Direito e da sociedade. Também é crucial demonstrar a interdisciplinariedade por
meio do artigo. O método de pesquisa é o indutivo. Procedimemto monográfico e pesquisa
bibliográfica. Resultados obtidos: crimes novos são ainda pouco conhecidos, daí o grande
conhecimento obtido em estudá-los. Assim, por meio da jurisprudência recente, doutrina
e demais dispositivos, percebe-se uma nova realidade onde há a necessidade não apenas de
regular os crimes ocorridos na realidade virtual, bem como aplicar o direito de forma digital. As
varas digitais já são uma realidade para muitos, o que só contribui para a eficiência e eficácia do
Direito brasileiro como um todo, ainda mais para o Penal, que se apresenta mais célere, como
precisa ser. Ante o exposto, de grande valia que as pessoas saibam que não estão numa terra
“sem lei”, onde estão impunes, anônimas e imunes de quaisquer sanções e isto contribua para
uma maior realidade e bem-estar social.
Palavras-chave: Direito Processual Penal. Direito Penal. Direito Virtual.
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DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CORRUPÇÃO ATIVA
X CORRUPÇÃO PASSIVA
Amábille Paola Sivaeir Fachini
amabille.fachini@unidavi.edu.br
Vinicius Alexandre Tomelin
vinicius.tomelin@unidavi.edu.br
O objeto do presente trabalho acadêmico é estudar os crimes contra a administração pública,
elucidando a diferença entre os atos de corrupção ativa e passiva. O objetivo geral é compreender
qual é o interesse tutelado pelas normas elencadas no Código Penal, nos artigos 317 e 333, bem
como elucidar sobre a importância da punibilidade quantos aos crimes de corrupção ativa e
passiva. Os objetivos específicos são: a) estudar a distinção elencada no Código Penal quanto
aos temas; b) compreender o termo corrupção; c) explanar sobre o tipo objetivo, os sujeitos
e o momento da consumação dos crimes. Na delimitação do tema, levantou-se o seguinte
problema: qual a diferença entre os crimes de corrupção ativa e passiva? Para o equacionamento
do problema, levantou-se a seguinte hipótese: supõe-se que a distinção entre os crimes consiste
na conduta e nos sujeitos. O método de abordagem utilizado na elaboração deste trabalho foi o
indutivo, e o método de procedimento o monográfico. O levantamento de dados foi através da
técnica de pesquisa bibliográfica. Ao fim do trabalho, constatou-se que o interesse tutelado pelas
normas contidas no CP, com relação à punibilidade dos crimes de corrupção ativa e passiva, é a
moralidade e a probidade da Administração Pública e seu regular funcionamento. Além disso,
verificou-se que o Código Penal prevê a distinção dos temas quando define especificamente
como, quem e contra quem se pratica o ato ilícito. Ademais, compreendeu-se que a corrupção
se define pelo ato de corromper alguém com o fim de obter vantagem para si ou para outrem.
Por fim, explanou-se que na corrupção ativa o particular oferece ou promete vantagem a um
funcionário público, e na corrupção passiva o funcionário público solicita, recebe ou aceita
promessa de vantagem de um particular. Dito isso, na modalidade de corrupção ativa o sujeito
ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive um funcionário público, e o sujeito passivo o Estado.
Já na modalidade de corrupção passiva, o sujeito ativo é o funcionário público, sendo o sujeito
passivo o Estado, e no caso de solicitação de vantagem, também o particular. Na sequência,
aduziu-se que os crimes são formais, isto é, na modalidade ativa basta a oferta ou promessa de
vantagem independentemente da aceitação, e na modalidade passiva a solicitação, recebimento
ou aceitação de vantagem, igualmente independentemente de aceitação.
Palavras-chave: Corrupção Ativa. Corrupção Passiva. Administração Pública.
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EFETIVIDADE DA LEI DE TORTURA - 9.455/97
Carolina Gabriela Ludvig
carolinaludvig@unidavi.edu.br
O objeto do trabalho se perfaz com o intuito de objetivar a pesquisa, análise e a apreensão
acerca do tema da Efetividade da Lei de Tortura - 9.455/97. O método utilizado na elaboração
desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento
de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. O objetivo geral deste trabalho
procura apresentar um breve relato histórico evolucional da tortura no mundo, e principalmente
enfatizá-la no Brasil, com o percurso da tortura no país, que se destacou principalmente em dois
momentos: a Era Vargas e a Ditadura Militar. Somente a partir do progresso da democracia,
com a ascensão da Constituição Cidadã em 1988, foi possível teoricamente extingui-la.
Teoricamente pois, atualmente, ainda que de modo, na maioria das vezes, ocultado, a tortura
é empregada contra presos, suspeitos, menores infratores e principalmente contra os negros
e pobres, atestando novamente que é a transmissão cultural brasileira de um policiamento
agressivo e tirano. Além disso, foi exposto o poder que ela representava e como se apresenta
atualmente para a sociedade, uma vez que nem sempre a tortura foi abominada, no entanto, esse
cenário atualmente é diferente, ou pelo menos é dito como tal, já que a tortura não tem mais
crédito. As perspectivas, na visão do Estado, do agente e da vítima, uma análise meticulosa da
previsão legal acerca do tema - 9.455 de 1997, o “padrão” das principais vítimas atingidas e,
por fim, apresentar condutas para desenraizar efetivamente a tortura através de ações integradas
entre a sociedade e o Estado com o ensejo de informar e prevenir a prática, fortalecendo os
recursos já existentes, monitorando e criando metodologias de acompanhamento às ações de
prevenção e denúncia de casos. Inspecionar as redes carcerárias com visitas habituais com o
intuito de promover a prevenção a partir de recomendações aos agentes.
Palavras-chave: Tortura. Efetividade. Previsão Legal.
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ESTÁGIO-VISITA: IMERSÃO DE ACADÊMICOS DE DIREITO NO PROCESSO
POLÍTICO BRASILEIRO
Adriane Rengel
dricarengel@gmail.com
Rosa Maria Kahl Lehmkuhl
dricarengel@gmail.com
Compreender a teoria do Direito Constitucional na prática. Essa é uma das possibilidades
do Estágio-Visita de Curta Duração, realizado pela Câmara dos Deputados em Brasília.
Destinado a universitários de todo o país, o Programa tem a duração de cinco dias e permite
que os participantes possam, de forma intensiva, participar de atividades que propiciem
o conhecimento teórico e prático sobre o Poder Legislativo Brasileiro, em especial, sobre a
Câmara dos Deputados. Nesse sentido, o universitário conhece o cotidiano da instituição, o
papel do Legislativo, e o trabalho dos Deputados Federais, participando de atividades práticas
sobre o papel institucional da Câmara e sobre o processo legislativo, por meio de jornadas de
aprendizagem em diversas áreas da Câmara com troca de experiências pelo grupo; visitas aos
gabinetes, a comissões e ao Plenário. É uma verdadeira imersão dos acadêmicos no processo
político brasileiro. Possibilitando a aplicação na prática, dos conhecimentos obtidos na
disciplina de Teoria Geral do Estado. Entre as atividades que mais resultam em conhecimento
aos estudantes, é a possibilidade de participação ativa na realização simulada de comissões, onde
os acadêmicos atuam como se Deputados Federais fossem. Conforme previsto na Constituição
Federal de 88, em seu Art. 58, “o Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes
e temporárias, constituídas na forma e como as atribuições previstas no respectivo regimento
ou no ato que resultar sua criação”. A essas comissões são dados os instrumentos previstos
na Constituição para elaboração de leis e normas jurídicas. Cada comissão trata de um tema
e possui as próprias atribuições, de acordo com a Constituição e com o Regimento Interno
da Câmara ou do Senado. O método utilizado para esse trabalho é a metodologia dedutiva,
por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A última edição do Estágio-Visita de
Curta Duração, e que proporcionou a uma acadêmica da 5ª fase do curso de direito da Unidavi,
campus de Ituporanga, a participação efetiva a essas atividades, ocorreu no período de 22 a 26
de abril. A edição reuniu 60 estudantes de todas as regiões do país.
Palavras-chave: Estágio-Visita. Comissões. Constitucional.
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EXCLUSÃO DOS HERDEIROS POR INDIGNIDADE
Jaqueline Wiessner
jaqueline.wiessner@unidavi.edu.br
Franciani Borghesan
franciani.borghesan@unidavi.edu.br
O presente trabalho trata da exclusão do herdeiro por indignidade. O código civil brasileiro
traz em sua redação duas formas de exclusão dos herdeiros, por indignidade e por deserdação
e nos dois casos há uma prática de atos inequívocos de desapreço e menosprezo contra o autor
da herança, sendo a deserdação uma pena aplicada pelo autor da herança em testamento ao
sucessor. No presente trabalho iremos abordar somente a hipótese de exclusão por indignidade
a qual está prevista nos artigos 1.814 a 1.818 do código civil, sendo esta considerada uma forma
se sanção civil, que retira dos herdeiros e legatários, que praticaram atos lesivos taxativamente
previstos em lei que atentam contra a vida, a honra e a liberdade do autor da herança ou de seus
familiares, o direito à herança. Conforme o autor Carlos Roberto Gonçalves são pressupostos
para exclusão por indignidade que “a) seja o herdeiro ou legatário incurso em casos legais de
indignidade; b) não tenha ele sido reabilitado pelo de cujus; e c) haja uma sentença declaratória
da indignidade”. O presente trabalho teve como objetivo buscar as causas da exclusão por
indignidade, bem como qual o procedimento para obtenção da exclusão por indignidade, se há
possibilidades de reabilitação e quais os efeitos da exclusão por indignidade. O método utilizado
foi o bibliográfico. E os resultados obtidos com as pesquisas realizadas foram o conhecimento
das causas de exclusão pela indignidade, qual o procedimento judicial utilizado para pleitear a
exclusão, quais seus efeitos e a possibilidade de reabilitação do indigno.
Palavras-chave: Herdeiros. Exclusão. Indignidade.
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EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA: PENHORA DE PERCENTUAL
DE SALÁRIO DO PASSIVO PARA DÍVIDA ALIMENTAR
Vanessa Taiara Radüntz
vanessa.raduntz@unidavi.edu.br
Larissa Maiane Radüntz
larissa.raduntz@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objeto analisar a lei 5.478/68, lei que dispõe sobre ação de
alimentos e dá outras providências, bem como a punibilidade da obrigação não cumprida em
face de prestação alimentícia. Conceitua-se alimentos, abrangendo a subsistência moral, física
e social de quem não possa fazer por si, para então estabelecer de qual forma essa situação
impacta, realmente, o ordenamento jurídico brasileiro e na vida do alimentado, juntamente com
a ideia de colocar os efeitos para ambos os lados, alimentante e alimentado e de qual forma as
jurisprudências lidam com essas situações. O dever de prestar assistência ao alimentado vai
além de condições especificadas no ordenamento jurídico. Recursos à subsistência física, moral
e social são necessários para o desenvolvimento do indivíduo, contudo, os membros da família
ou quem detém o dever de prestar devem ter como base a solidariedade humana. Os objetivos
específicos são: a) Lei 5.478/68; b) a definição de prestação alimentar; c) punibilidade caso
não cumpra o dever alimentar; d) a penhora do salário do passivo; e) e conclusões no âmbito
civil e trabalhista. O não pagamento da pensão alimentícia pode acarretar algumas sanções ao
devedor, entre elas: prisão civil, penhora de bens e protesto, tendo em vista que a incapacidade
econômica, é fato que impede prisão civil. Nesse ínterim, nas discussões finais trazemos à baila
um tema de repercussão, sendo as formas de findar a obrigação alimentar. A pesquisa se utilizou
do acervo da Biblioteca Central do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale
do Itajaí (Unidavi), endereços eletrônicos, bem como de artigos científicos, com autores da área
do direito, sobre o tema proposto. O método utilizado na elaboração do trabalho foi o indutivo e
o método de procedimento foi o monográfico. E, por fim, o levantamento de dados foi realizado
através de Pesquisa Bibliográfica.
Palavras-chave: Prestação Alimentícia. Subsistência. Lei 5.478/68.
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EXONERÇÃO DE ALIMENTOS
João Marcos Pereira da Silva
joao.marcos@unidavi.edu.br
Carlos Roberto Claudino dos Santos
kako@unidavi.edu.br
O objeto específico do presente estudo objetiva verificar a possibilidade de exoneração de pensão
alimentícia. O objetivo geral deste trabalho é analisar a exoneração de pensão alimentícia. Os
objetivos específicos são: a) analisar a exoneração de pensão alimentícia; b) discutir se há a
exoneração de pensão alimentícia; c) demonstrar se há a exoneração de pensão alimentícia.
Na delimitação do tema levanta-se o seguinte problema: há exoneração de pensão alimentícia?
Para equacionamento do problema levanta-se a seguinte hipótese: supõe-se que há exoneração
de pensão alimentícia. A pensão alimentícia não cessa automaticamente, quando o filho ou
filha atingem a maioridade, já que os critérios para receber alimentos não decorrem da idade
do filho ou da filha, mas sim das necessidades de quem requer e da possibilidade de pagamento
devedor de alimentos, conforme o §1º do Art. 1.694: § 1o Os alimentos devem ser fixados na
proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Às vezes, temos
que os filhos, mesmo maiores de idade, continuam dependendo do pai ou da mãe, em razão do
estudo, ou mesmo, de doença que lhes acomete, assim, não basta ter atingindo 18 anos, para
cessar o pagamento, havendo a necessidade de instauração de um procedimento judicial, onde
se busque a concordância do filho ou da filha, para tão só cessar a obrigação do pai ou da mãe.
O método utilizado na elaboração desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento
foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica.
As considerações finais trazem em seu bojo aspectos mais relevantes ao tema, bem como a
comprovação ou não da hipótese básica.
Palavras-chave: Exoneração. Pensão. Alimentos.
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GARANTIAS CONSTITUCIONAIS NO INQUÉRITO POLICIAL
Débora Perfoll
debora.perfoll@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem por objetivo uma explicação sucinta do tema, tendo utilizado doutrinas,
sites e leis para realizá-lo. Abrange os métodos dedutivo e dialético. De início falaremos sobre
inquérito policial, seu conceito, finalidades, seus prazos e ações penais que dele derivam, quem
o pode ou deve fazê-lo, e por fim, as garantias que nele possuem. Para um breve esclarecimento,
o inquérito policial é um procedimento administrativo, o qual tem por objetivo reunir elementos
que comprovem a materialidade e autoria do crime cometido. Os responsáveis por este
procedimento são as polícias civis, judiciárias e federais, as quais devem agir de ofício, ou seja,
assim que tiverem conhecimento do fato criminoso, devem dar início ao inquérito policial,
independente se houve ou não requerimento da vítima. O inquérito tem como características, o
sigilo, é um procedimento escrito, oficial, deve ser feito de ofício pelas autoridades competentes,
tem autoridade, ou seja, deve ser feito pelos delegados de polícias, é indisponível, o que quer
dizer que, depois de iniciado, não pode ser arquivado pelo delegado, e por fim, é inquisitivo,
pois é feito por apenas uma pessoa, no caso, apenas uma autoridade competente, representada
aqui pelo delegado de polícia. É importante lembrar que a finalidade do IP não é reunir provas
para acusar alguém, mas sim, de reunir provas sobre os fatos que ocorreram, procurando sempre
a verdade. Sendo assim, tem como principal objetivo a formação da opinião do Ministério
Público, como também a colheita de provas urgentes, que podem deixar de ser conhecidas
após o crime. Como o inquérito não é um ato de manifestação do Poder Jurisdicional, e sim,
um mero procedimento informativo, destinado a formar a opinio delicti do titular da ação, os
vícios que possam a vir ocorrer nessa fase, não acarretam nulidade ao processo, ou seja, não
atingem as fases seguintes. Em regra, para quando o acusado estiver em liberdade, o prazo para
autoridade policial concluir as investigações é de 30 dias, contados a partir do recebimento da
noticia criminis. Se o acusado estiver preso, o prazo para conclusão do inquérito é de 10 dias,
contados a partir do dia seguinte à data da prisão. Por fim, o IP garante ao acusado o direito
de não ser submetido a um processo criminal infundado, conforme manda os incisos do art. 5º
da Constituição Federal, caracterizando um instrumento essencial no Estado Democrático de
Direito. Outro direito garantido é a comunicação da prisão ao juiz, à Defensoria Pública e à
família. Esse direito diz respeito também à prisão em flagrante, e caso não sejam respeitados,
podem levar ao relaxamento da prisão.
Palavras-chave: Inquérito Policial. Garantias. Características.
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GUARDA E DIREITO DE VISITA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NOS CASOS DE
DIVÓRCIO
Jessica Wagner
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Franciane Hasse
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Este trabalho tem como objeto de estudo a guarda e o direito de visitas de animais de estimação em
casos de divórcio. O método utilizado na elaboração deste resumo foi o indutivo e o levantamento
de dados foi feito por meio da técnica da pesquisa bibliográfica. O objetivo do referido trabalho
é fazer com que as pessoas possam entender melhor e de forma simplificada o significado do
divórcio, das modalidades de guarda/visitas, tratando desde o significado expresso de animal
de estimação até os efeitos sentimentais que estes possuem para com as pessoas. Para melhor
compreensão do tema, faz-se necessário entender o conceito de divórcio, que é o rompimento
do vínculo conjugal. Já na questão de guarda, há três modalidades previstas na legislação,
porém, as mais usuais são a guarda unilateral, que é atribuída a apenas um dos genitores, sendo
que a outra parte mantém o direito de visitas e o de acompanhar e supervisionar as decisões
relacionadas à criação do filho e a outra modalidade de guarda, refere-se à compartilhada, onde
todas as decisões que digam respeito à criação do filho devem ser compartilhadas entre os
genitores. Devido ao atual e amplo conceito de Família e a função social que a mesma exerce,
considera-se que os animais de estimação merecem um tratamento diferenciado, equiparandose aos procedimentos aplicados aos filhos nos divórcios. Tratando do assunto, há em tramitação
o Projeto de Lei nº 1.365/2015, que dispõe sobre guarda dos animais de estimação nos casos
de dissolução litigiosa da sociedade e do vínculo conjugal entre seus possuidores, e dá outras
providências. Apesar de os animais de estimação serem classificados como “coisa” pelo Código
Civil, é possível estabelecer a visitação ao animal de estimação após o fim de um relacionamento
quando o caso concreto demonstrar elementos como a proteção do ser humano e o vínculo
afetivo estabelecido. Um exemplo disto, seria uma decisão da Juíza Karen Francis Schubert
Reimer, de Joinville - SC, no mês de abril de 2019, que decidiu sobre a guarda de dois cachorros
de um casal no processo de divórcio consensual. No referido caso, decidiu-se que cada um dos
cônjuges ficaria com um animal de estimação e tornar-se-ia responsável por todas as despesas
veterinárias. Portanto, há uma esperança de alteração na lei, para que os animais de estimação
possam ser inclusos nos processos de divórcio e até mesmo, não ter mais o tratamento de
“coisa” pela legislação, devido ao crescente número de famílias que tratam seus animais de
estimação como membros familiares.
Palavras-chave: Divórcio. Guarda. Animais de Estimação.
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HERANÇA DIGITAL: A SUCESSÃO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Valéria Pereira de Jesus
valeria.pereira@unidavi.edu.br
Franciane Hasse
francianehasse@unidavi.edu.br
A tecnologia modifica a sociedade diariamente, principalmente na forma de as pessoas
relacionarem-se e, consequentemente, o que poderá ser considerado seu patrimônio passível
de sucessão. A herança digital é assunto recente. Logo, o objetivo do trabalho é analisar o que
compõe a herança digital e a sua possibilidade ou não de ser sucedida com base na legislação
brasileira. A herança é composta pelo patrimônio deixado pelo de cujus, pelos direitos e
obrigações de crédito. Não fazem parte da herança os direitos personalíssimos da pessoa, o
direito à vida, à privacidade, à honra, entre outros. A sucessão é aberta com a morte da pessoa,
como consequência da abertura, o artigo 1.784 do Código Civil prescreve que imediatamente
será transferida a herança aos herdeiros, tanto para os legítimos como para os herdeiros
testamentários. O Código Civil Brasileiro adotou o Princípio da Saisine para transmissão dos
bens do de cujus. Referido instituto trata acerca da transmissão do patrimônio, passivo e ativo,
de forma imediata aos sucessores quando o autor dos bens vier a óbito. Contudo, a internet
revolucionou a forma de a sociedade interagir, informações são constantemente transmitidas
por intermédio da rede, seu uso beneficia a coletividade por ser prática e ágil. Ao interagirem
pela internet expondo opiniões, compartilhando fotos, vídeos ou pensamentos, comprando
bens virtuais, livros, músicas, as pessoas constroem seu patrimônio digital. Desse modo,
entende-se por bem digital os dados armazenados em aparelhos de celulares, computadores
ou tabletes, informações processadas em aparelhos eletrônicos. Ao falecer, fica a dúvida se
referidos bens, armazenamos e processados em aparelhos eletrônicos, pertencem ao de cujus
e, consequentemente, devem fazer parte do processo de inventário. No Brasil, atualmente, não
existe legislação específica sobre bens digitais, apenas dois Projetos de Lei: n.º 4.099/2012, que
acrescenta um parágrafo único no artigo 1.788 do Código Civil, e n.º 4.847/2012, que inclui
um capítulo sobre herança digital no Código Civil e duas Leis, que protegem a privacidade do
usuário, a Lei do Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Desse modo,
como resultado da pesquisa, constata-se a possibilidade de serem sucedidos os bens digitais,
com base na atual legislação brasileira, desde que não seja violada a privacidade do de cujus.
Logo, é de fundamental importância distinguir os bens digitais deixados pelo falecido. Separar
os bens digitais que envolvem a sua intimidade e vida privada, daqueles bens que possuem
valor econômico ou não e consequentemente não interferem na sua privacidade, para, assim,
fazerem parte do processo de inventário. O método de abordagem utilizado na elaboração deste
trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de
dados foi por meio da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Sucessão. Herança Digital. Bens Digitais.
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HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO COM VEÍCULO AUTOMOTOR
Thomaz Felipe de Souza
thomaz.souza@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
O presente trabalho visa mostrar de forma clara e objetiva o renascimento da qualificadora do
crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor do Código de Trânsito Brasileiro,
trazendo pensamentos doutrinários, visando discussões recentes sobre este tema. Tem como
finalidade instigar um pensamento crítico nos leitores em relação a homicídios praticados na
direção de veículos automotores, tendo em vista que uma vez tipificado o crime no Código de
Trânsito Brasileiro ainda ocorre alguns desentendimentos no mundo jurídico. Na parte penal
do Código de Trânsito Brasileiro ocorreram muitas mudanças nos últimos anos, uma delas foi
o então renascimento da qualificadora do crime de homicídio culposo na direção de veículo
automotor. Vale lembrar que para a elaboração deste trabalho foi usado método dedutivo e
como forma de explicação textos de lei e opiniões doutrinárias para uma melhor compreensão.
Usa-se como base a lei 13.546 de 19 de dezembro de 2017. Contudo, com base em pesquisas
efetuadas, será feita a diferença na legislação e a importância desta qualificadora uma vez que
o homicídio culposo ainda muito se discute quando no caso de embriaguez. Também foram
usadas estatísticas que indicam o Brasil como recordista mundial em casos de homicídio no
trânsito, estando em 4º lugar no ranking mundial, perdendo apenas para China, Índia e Nigéria.
Em 2014, de acordo com projeção feita pelo Instituto Avante Brasil, o número de mortes no
trânsito estimado é de 48.348. Estima-se que ocorram 4.029 mortes por mês, 132 mortes por dia
e seis mortes por hora, ou seja, uma a cada 10 minutos.
Palavras-chave: Crime de Homicídio. Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor.
Qualificadora do Crime de Homicídio.
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ILICITUDE DAS PROVAS
Ana Carolina melo da silva
anycarolinemelo2016@gmail.com
Pablo F. Steffen
pablo@bca.adv.br
O presente artigo científico tem como objetivo identificar os aspectos legais do ato processual
penal, sendo dividido em introdução, objeto, prova proibida, prova ilícita, teoria da árvore dos
frutos envenenada, prova ilícita por derivação e provas ilegítimas. Em resumo, destaca-se o
princípio da verdade real, mostrando o verdadeiro sentido das provas e como elas são vistas
diante do direito penal brasileiro. Passando a ideia do que seria uma prova proibida, portanto
as provas proibidas ou ilegais são as mesmas provas ilícitas e ilegítimas sendo ambas as que
infringem a norma penal. Sendo assim, a prova ilícita é colhida de forma que viola o direito
material, exemplos claros são violação de correspondência, interceptação telefônica, violação
de domicílio, tortura e hipnose, entre as demais. A teoria dos frutos da árvore envenenada é
americana, no entanto, adotada pelo nosso sistema jurídico, sendo assim, as provas que derivam
de outras provas ilícitas ou ilegítimas não podem ser usadas no processo penal. Já a prova ilícita
por derivação nada mais é do que uma prova lícita, contudo obtida através de ilicitudes. Porém
essa teoria não é absoluta, a mesma é dividida em: a teoria da fonte independente, a exceção
da descoberta inevitável e a teoria do nexo causal atenuado. Provas ilegítimas são aquelas que
violam a norma processual penal como nos mostra o artigo 207 do CPP. Exemplo de provas
ilegítimas é o interrogatório sem a presença de advogado. A jurisprudência tem o objetivo de
nos mostrar na prática como e em quais situações os assuntos mencionados acima aparecem.
Na apelação criminal n° 0006066-34.2016.8.24.0020, de Criciúma, tem-se como exemplo
um recurso onde as partes alegam que deve haver a nulidade das provas obtidas, alegando
prática de tortura, uso de algemas entre outras que violaram o direito dos mesmos. O método
utilizado na elaboração desse trabalho de curso foi o indutivo e o método de procedimento foi
o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. Os
resultados obtidos com a pesquisa para a elaboração do artigo são vários como, por exemplo,
saber identificar as provas proibidas dentro de um processo, saber diferenciar as provas ilícitas
das provas ilegítimas, apreciar as teorias americanas que estão presentes no âmbito jurídico
atual, ter um conhecimento em relação ao princípio da árvore dos frutos envenenados e entender
como funciona a aceitação das provas ilícitas por derivação.
Palavras-chave: Provas. Ilícitas. Ilegítimas.

329

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

IMPLANTAÇÃO DA BIOMETRIA NA JUSTIÇA ELEITORAL
Jennifer Ponticeli
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Bruna Fronza
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Carlos Alberto Moraes
moraes@unidavi.edu.br
O objetivo do respectivo trabalho é analisar como ocorre o cadastro biométrico na justiça
eleitoral, bem como, verificar a efetividade e importância de sua aplicação como tentativa de
facilitar, organizar e dar uma maior segurança nos períodos eleitorais. Atualmente, discutir a
respeito da biometria se tornou pertinente diante da necessidade de uma maior organização e
melhor reconhecimento da população que está exercendo seu direito ao voto indo às urnas. Além
disso, corresponde a um método tecnológico que permite reconhecer, verificar e identificar uma
pessoa por meio de suas impressões digitais, que são únicas. Na Justiça Eleitoral, o cadastro
biométrico veio, de uma maneira simplificada de dizer, para tornar as eleições ainda mais seguras
e como uma tentativa ainda maior de prevenir acontecimentos de fraudes. A conceituação dessa
mudança no cenário eleitoral é algo que se analisa inicialmente mais a fundo para trazer a
compreensão do que realmente vem a ser e o que se busca com ela. A análise de sua efetividade
deverá ocorrer levando em consideração a legalidade, as áreas que já utilizaram ou irão utilizar,
que tem se mostrado cada vez maior o campo de abrangência, mas que traz consigo também
o cuidado da divulgação de tal tema para toda a população, pois deve-se ter em mente a falta
de instrução por parte de alguns cidadãos, levando sempre em consideração a observância da
existência de possíveis erros tecnológicos em sua aplicação, como também, a implicação de
opiniões e aderência divididas dentro da sociedade brasileira, somando com a finalidade de
obter a celeridade e eficácia da satisfação do direito discutido no caso em questão. Ademais,
quanto à metodologia utilizada, o método é o dedutivo e a técnica é a bibliográfica.
Palavras-chave: Biometria. Efetividade. Eleitoral.
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IMPUTABILIDADE PENAL DO PSICOPATA
Kelly Hillesheim Mees
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Pablo Franciano Steffen
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O presente trabalho tem como objeto o psicopata frente ao Direito Penal Brasileiro. Em
um primeiro momento, as categorias da culpabilidade foram abordadas: imputabilidade,
são imputáveis os sujeitos que compreendem seus atos e podem ser responsabilizados pelo
fato típico e ilícito que praticaram; semi-imputabilidade, são semi-imputáveis aqueles que
em determinados momentos perdem a consciência sobre seus atos, agem ilicitamente e
posteriormente recuperam a consciência; e inimputabilidade, são inimputáveis todos os sujeitos
que não devem ser responsabilizados por seus atos ilícitos, pois são acometidos de doença
mental. Após compreender sobre a culpabilidade e suas categorias, buscou-se definir a psicopatia.
Embora existam inúmeros conceitos acerca desse tema, acorda-se que a psicopatia não é uma
doença mental, e sim, um transtorno de personalidade e comportamento. Os psicopatas são
egocêntricos, oportunistas, agressivos, não sentem culpa nem remorso, manipulam facilmente
as pessoas objetivando satisfação pessoal, entre outras características comuns nesses indivíduos.
Eles são plenamente capazes de discernimento, sabem que devem agir de forma correta, mas
optam pela forma errada, optam por condutas inadequadas e ilícitas por preferência ou motivação
específica. Após definir o psicopata, foi feita análise da responsabilidade penal desses indivíduos
e foi constatada a imputabilidade do psicopata, indivíduo temido socialmente, conhecido pelo
alto nível de crueldade e insensibilidade. Embora existam inúmeras opiniões acerca dessa tema,
é comprovado que a psicopatia é um transtorno de personalidade, não uma doença mental, ou
seja, não afeta a inteligência e a vontade do indivíduo e com isso, não exclui a culpabilidade.
Os psicopatas devem ser considerados imputáveis, uma vez que conhecem as leis, entendem as
penas, têm capacidade para conter seus impulsos e evitar delitos, mas ainda assim optam pela
prática de atos ilícitos, usam a inteligência para premeditar suas ações. O método utilizado na
elaboração desse trabalho de curso foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico.
O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Psicopatas. Imputabilidade. Direito Penal Brasileiro.
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INCITAÇÃO E APOLOGIA AO CRIME CONFUNDIDOS COM A LIBERDADE
DE EXPRESSÃO - FERNANDO CAPEZ
Tiago Senem
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A informação sobre o Direito está cada dia mais próxima das pessoas. Elas compreendem o
significado e procuram colocar os direitos em prática. Mas como o Direito é flexível e vai se
moldado conforme o tempo e a sociedade, existem alguns conflitos que surgem e precisam que
haja a intervenção do legislador. No presente trabalho tem-se como objetivo: definir alguns
conceitos essenciais e mostrar a importância de saber identificar o que realmente é o direito
previsto no Art. 5, inc. IV da Constituição Federal de 88, que diz: é livre a manifestação do
pensamento, sendo vedado o anonimato. E não confundir e praticar os crimes do código penal,
presentes nos artigos 286: que fala de Incitação ao crime e 287 falando sobre Apologia de crime
ou criminoso. Pois há um dilema muito grande para estabelecer e identificar até onde este limite
atua sobre a liberdade de expressão. Em relação à metodologia, será uma análise qualitativa
através de pesquisa bibliográfica, com coleta de dados e casos práticos já acontecidos e julgados,
baseando-se no autor de Direito Penal Fernando Capez, e na A ADPF 187, que foi apreciada
pelo pleno do STF. Destacando o caso da marcha da maconha e também os acontecimentos
de casos praticados na internet em redes sociais por comentários com apologias e incitação
ao crime. Os resultados: serão na forma de ampliar o entendimento sobre o assunto para as
pessoas que buscam compreender sobre o mesmo, e estabelecer os conceitos mais importantes
sobre apologia e incitação do crime e o que seria e até onde pode chegar a livre manifestação
de pensamento.
Palavras-chave: Incitação. Apologia. Pensamento.
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INJÚRIA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO: O COMPROMISSO DO ESTADO
COM O EQUILÍBRIO
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O presente artigo propõe um estudo que decorre sobre o que seria a injúria prevista no Artigo
140 do Código Penal Brasileiro, de fronte à liberdade de expressão prevista no Artigo 5º inciso
IV da Constituição Federal de 1988. Ocorre que diante de conflitos atuais, vem se levando à
questão de como dosar um fato. Até que ponto pode-se usar a liberdade de expressão como
desculpa se esta fere de alguma forma a liberdade de um terceiro ofendido, e de contraargumento, até que ponto pode-se censurar alguém por exercer a liberdade que possui, correndo
o risco de encaixar-se crime de injúria. Abordando também a forma com que o Estado interfere
no convívio social, e de que maneira ele pode dosar esta interação para que a liberdade de um
não interfira na liberdade do outro. Como nossa sociedade está em intenso convívio, e as redes
sociais vêm aproximando pessoas seja de forma benéfica ou não, está muito mais fácil dar
sua opinião sobre qualquer assunto, e cada vez mais difícil controlar o teor destas opiniões. O
artigo tem como finalidade abordar o conflito entre tais normas e como o Estado está lidando
de maneira a coibir o abuso de quaisquer das partes. Assim como não podemos ser censurados
pelo próprio Estado, pois a liberdade de expressão nos resguarda o direito de manifestação,
a moral de um individuo é protegida pelo estado que nos fornece garantias, para que quando
esta for ferida por outrem, poderemos usar de meios para penalizar tais atos. Uma discussão
não recente mais que ganhou novamente notoriedade no cenário político atual, e que merece
atenção por conta de sua relevância. O método utilizado na apresentação foi o indutivo e o
método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica de
pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Injúria. Liberdade. Censura.
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O presente artigo acadêmico tem como objetivo estudar sobre o Inquérito Policial, abordando
sua natureza jurídica, finalidade, características, prazos, arquivamento, valor probatório e a
sua importância como meio de investigação à disposição das autoridades policiais. O objetivo
principal é o de se obter uma parcela mínima de certeza sobre o possível autor e da existência
da infração penal. Com isso, o Estado Democrático de Direito poderá exercer o seu papel
de punir o infrator por meio de um processo criminal, evitando-se, desse modo, que sejam
cometidas eventuais injustiças. Após uma abrangente pesquisa verificou-se tratar o tema de um
questionamento pertinente, tendo em vista posicionamentos antagônicos quanto à valoração
do inquérito policial. Ao tempo em que há afirmações que dizem tratar-se de um instrumento
administrativo, sendo uma peça meramente informativa, escrita, sigilosa e prescindível, há
outros que o consideram como fundamental no processo de persecução penal, destacando entre
outros o conjunto probatório não repetível, sem o qual dificilmente o Ministério Público teria
fundamentação para efetivação da denúncia e até o corpo de jurados para uma decisão final.
Em seguida, serão tratadas de maneira detalhada as principais características que compõem o
inquérito policial, tornando-o um procedimento de natureza administrativa com regras próprias,
diferindo-o de outros meios investigativos. O método utilizado na elaboração desse trabalho
de curso foi o método de abordagem indutivo e o método de procedimento monográfico. O
levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. Por fim, será abordada
a autoridade com atribuição para instaurá-lo e presidi-lo.
Palavras-chave: Inquérito Policial. Finalidade. Características.
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JOGOS DE AZAR SOB A LUZ DO DIREITO BRASILEIRO
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O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar o funcionamento dos jogos de azar
na legislação brasileira, sob a visão da Lei de Contravenções Penais, demonstrando quais
modalidades de jogos são proibidas, quais são toleradas e quais são permitidas. São apresentadas
as diversas leis que buscaram regular os jogos de azar, como a lei Pelé e a lei Zico, até a edição
da Medida Provisória 168 de 2004. No dia 30 de abril de 1956, o Presidente Eurico Gaspar
Dutra assinou o decreto-lei 9215, que adicionava à lei de contravenções penais, no seu artigo
50, a completa proibição dos jogos de azar, baseando-se na ideia de que tais jogos vão contra
a moral jurídica e religiosa do povo brasileiro, de que ocorrem abusos nocivos à moral e aos
bons costumes, de que todo país “culto” também assim o faz. Até esse dia, havia mais de 70
cassinos em todo o país, principalmente no estado do Rio de Janeiro, e todos estes fecharam
por força de lei. Posteriormente foram editadas as Lei Zico e a Lei Pelé, que buscavam legislar
acerca de jogos de azar, sendo que foram revogadas pela Lei Maguito. Em 2004, o Presidente da
República em exercício assinou uma medida provisória que proibia caça níqueis e bingo, porém
foi derrubada pelo Senado Federal. O método de abordagem utilizado na elaboração desse
trabalho de curso foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento
dos dados se deu a partir da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Jogos de Azar. Contravenções Penais. Presidente Dutra.
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JUSTIÇA RESTAURATIVA E A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS FAMILIARES
Jade Desire Petters
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Saul José Busnello
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O constante crescimento da sociedade com a consequente evolução dos meios de comunicação e
acessibilidade gera diversos benefícios para os indivíduos que a compõe. No entanto, a tendência
do aumento dos conflitos segue o ritmo do crescimento social, em razão de tornar-se cada vez
mais complicado conviver com as diferenças e semelhanças. Sob este contexto, a sociedade tem
buscado alternativas à resolução dos conflitos com a intervenção do Estado (realizada através
do Poder Judiciário), uma vez que, em determinados casos, não se tratam apenas de questões
de direito, são litígios movidos por senso emocional, moral individual ou mesmo conduta
particular. Estes casos não precisam tão somente de uma resolução de direito, precisam de
uma resolução emocional, uma forma de reestabelecer a relação entre os indivíduos envolvidos
nestes litígios a fim de proporcionar-lhes satisfação, e tais conflitos tampouco podem esperar
pelo deslinde do processo judicial que emperra nas arestas da morosidade do Poder Judiciário.
Estes casos se apresentam, principalmente, nos conflitos familiares, onde a resolução do litígio
com a preservação da relação familiar se mostra muito mais adequada do que a aplicação do
exercício da jurisdição para reestabelecer a linha tênue do direito. O presente artigo tem como
objetivo analisar a aplicação da Justiça Restaurativa na resolução dos conflitos familiares, uma
vez que tais questões demandam uma análise social do litígio em razão da complexidade da
relação familiar, estabelecendo-se um parâmetro da evolução das práticas restaurativas sob o
contexto da violência doméstica, que é a realidade de diversas famílias brasileiras. A Justiça
Restaurativa se acentua no objetivo de elucidar a colaboração das partes envolvidas no conflito
em busca de uma resolução harmoniosa que traga equilíbrio à justiça, prevalecendo-se da
disposição das partes em encontrar uma solução que não coloque fim ao litígio, mas preserve a
relação comum. Sob esta perspectiva, unge-se à importância da análise detalhada da aplicação
da justiça restaurativa nos conflitos familiares, sendo esta uma alternativa à intervenção do
Estado, sem deixar de efetivar-se a jurisdição que se desenvolve de forma intrínseca na relação,
garantindo, assim, a preservação dos direitos fundamentais. O método de investigação utilizado
na elaboração do presente artigo foi o indutivo e a técnica de pesquisa foi a bibliográfica.
Palavras-chave: Conflitos. Familiares. Justiça Restaurativa.
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LEI 13.819/2019: A IMPORTÂNCIA DA VISIBILIDADE AO PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENÇÃO DA AUTOMUTILAÇÃO E DO SUICÍDIO
Ana Gabriella Barros de Lima
ana.lima@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como tema “Lei 13.819/2019: a importância da visibilidade ao
Programa Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio”. No dia 26 de abril de 2019
foi sancionada a Lei 13.819/2019 que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação
e do Suicídio. A legislação, que será implementada pela União, em cooperação com os estadosmembros, Distrito Federal e os municípios, com a participação tanto da sociedade civil, quanto
de instituições privadas, visa implementar ações de prevenção e promoção de saúde, objetivando
diminuir os altos índices da prática de autolesão e suicídio no nosso país. A automutilação
define-se como o comportamento em que o indivíduo, na busca de aliviar dores emocionais, se
autolesiona. A prática em si não define um desejo consciente de suicídio, porém, em um dado
momento, poderá implicar em risco à vida. Quanto ao suicídio, segundo dados da Organização
Mundial da Saúde (2017), cerca de 800 mil suicídios ocorrem, por ano, no mundo. No Brasil,
dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (2017) retratam que, em média, 11 mil pessoas
morrem por suicídio anualmente, representando a quarta maior causa de morte entre pessoas na
faixa etária dos 15 a 29 anos. Santa Catarina figura entre os seis estados com maior índice de
suicídio. Os dados, a nível mundial e nacional, definem o suicídio como um problema de saúde
pública que precisa ser debatido de forma frequente não apenas pelas entidades de saúde, mas
também nos espaços escolares, entre os meios de comunicação, órgãos de segurança pública,
dentre outros. O objetivo deste trabalho é contribuir com a visibilidade da Lei 13.189/2019. O
método utilizado foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento
de dados foi através da técnica de pesquisa bibliográfica. Conclui-se que a Política Nacional de
Prevenção da Automutilação e do Suicídio poderá contribuir de forma significativa nas ações de
prevenção à violência autoprovocada e na promoção de saúde mental. Em virtude disto, tornase importante e faz-se necessário dar visibilidade e promover discussões para fins de publicizar
e aprimorar, sempre que se fizer necessário, a atual política.
Palavras-chave: Programa Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Práticas
Autolesivas. Prevenção.
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LEI DE TÓXICOS 11.343\06: POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO USO E AO
TRÁFICO DE DROGAS NO BRASIL
Gabriela Nazario Ferreira
gabrielanazarioferreira@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a história da lei antidrogas no Brasil, e o
sistema nacional de políticas públicas brasileiras de combate ao uso e ao tráfico de drogas no
Brasil. Verificando a necessária e urgente problemática de efetividade das leis e das políticas
públicas de combate ao uso e tráfico de drogas no Brasil. O método utilizado na elaboração
desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento
de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. Como percurso metodológico,
será observada inicialmente a formação histórica da lei antidrogas no país. Posteriormente,
analisaremos o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) entendendo-o
como uma política pública. Na delimitação do tema levanta-se o seguinte problema: há
problemática na efetividade das leis e das políticas públicas de combate ao uso e tráfico de
drogas no Brasil? Para equacionamento do problema levanta-se a seguinte hipótese: supõe-se
que haja problemas na efetividade das leis e das políticas públicas de combate ao uso e tráfico
de drogas no Brasil, devido a não conseguir ter amplo combate aos efeitos do tráfico e da
marginalização. As considerações finais trazem em seu bojo aspectos mais relevantes ao tema,
bem como a comprovação ou não da hipótese básica. Desse modo, analisando a história da lei
antidrogas no Brasil, as leis e o sistema nacional de políticas públicas brasileiras de combate ao
uso e ao tráfico de drogas. O presente trabalho acadêmico busca trazer à tona e contextualizar
a realidade vinculando-a à história, ao passado, para que assim possa se compreender ainda
melhor a realidade atual brasileira frente à ineficiência do combate ao tráfico de drogas através
de políticas públicas. E ainda, espera-se que a leitura leve outras pessoas a nutrir real interesse
sobre o tema.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Tráfico de Drogas. Leis.

338

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

LEI MARIA DA PENHA: A ANÁLISE DA APLICAÇÃO EM INDIVÍDUOS
TRANSEXUAIS E TRANSGÊNEROS, COM BASE EM JURISPRUDÊNCIAS
Lucas Fachini
lucas.fachini@unidavi.edu.br
Patricia Pasqualini Philippi
philippi@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo o estudo jurisprudencial afeto à aplicação da Lei n.
11.340/2006 que trata da violência doméstica e no âmbito familiar com vítima mulher,
popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, explicando sua aplicabilidade,
especialmente, em casos de vítimas transexuais e transgêneros. Para a realização desta
pesquisa, foram utilizadas todas as ferramentas disponíveis nos sítios eletrônicos dos Tribunais
de Justiça Superiores e Estudais - totalizando 29 (vinte e nove) sítios eletrônicos - em busca de
jurisprudências. Para tanto, usou-se os seguintes termos: “Transexuais Lei Maria da Penha”;
“Trans Lei Maria da Penha”; “Transgêneros Lei Maria da Penha”; “Transexuais 11.340/2006”;
“Trans 11.340/2006”; “Transgêneros 11.340/2006”. A pesquisa se realizou em 31 de março de
2019, obtendo os seguintes resultados: em quatro tribunais estaduais apresentam-se decisões
com o tema relacionado, quais sejam: Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Pará e Tribunal de Justiça de São Paulo. Por
outro lado, quanto aos demais Tribunais, a pesquisa teve resultado negativo, não se colhendo
julgados a respeito do tema. Outrossim, examinou-se o conteúdo explícito em cada acórdão
ou decisão, constatando os seguintes fundamentos para a aplicação da Lei Maria da Penha nos
casos de indivíduos transexuais e transgêneros: 1) a analogia com a possibilidade de alteração
do registro civil independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização, consoante
julgamento Recurso Especial n. 1626739, no Supremo Tribunal Federal, em 9-5-2017; 2)
a analogia com os estereótipos de vulnerabilidade e sujeição voltados ao gênero feminino,
combatidos pela Lei Maria da Penha; 3) a utilização do termo “gênero” na Lei Maria da Penha,
a qual pode abranger uma interpretação extensiva aos indivíduos trans; e 4) o uso dos princípios
constitucionais da igualdade e dignidade da pessoa humana. O método utilizado na elaboração
desse trabalho foi o dedutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento
de dados foi por meio de pesquisas jurisprudenciais nos sítios eletrônicos dos Tribunais de
Justiça Superiores e Estaduais. O resultado obtido foi a identificação de elementos e fatos que
importam na aplicação da Lei Maria da Penha em indivíduos transexuais e transgêneros.
Palavras-chave: Jurisprudências. Vítima. Transexuais e Transgêneros.
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LINGUAGEM JURÍDICA: DEVEMOS MANTER O TRADICIONALISMO DESSA
LINGUAGEM OU TORNÁ-LA ACESSÍVEL A TODOS?
Heloise Kalbusch Cé
helokalbusch@unidavi.edu.br
Renata Cipriani Guckert
renatacg1@hotmail.com
Iago Carlo Tridapalli
iagotrid@gmail.com
A palavra e o direito estão plenamente ligados, é por meio desta que a maior parte das atividades
do ofício jurisdicional são consumadas. A linguagem jurídica apresenta-se rodeada de signos
que muitas vezes a tornam difícil de entender. É constituída por termos técnicos, expressões
jurídicas e palavras em latim. O mundo jurídico trata de direitos e deveres das pessoas, algo
de extrema importância, pois é através dele que se garante, por exemplo, do direito à vida, do
direito à dignidade da pessoa humana e nesse caso, faz-se necessário que essa área seja o mais
clara possível, sem lacunas, para que as pessoas possam entender e exigir esses direitos. Por
meio desse trabalho busca-se responder a seguinte pergunta: “A linguagem jurídica deve ser
acessível a todos ou deve-se preservar a tradição e os costumes dessa linguagem?”. Para tanto,
essa indagação foi feita a três operadores do direito com diferentes formações e, além disso,
realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca desse tema. Os objetivos foram: (1) verificar a
opinião de profissionais da área jurídica acerca desse tema e (2) analisar o que teóricos dessa
área discutem a respeito disso. Pela opinião dos entrevistados e também segundo pesquisa
bibliográfica, é possível verificar que a linguagem jurídica possui termos dos quais não é
possível abrir mão ou até mesmo substituir, entretanto essa deve buscar ser o mais acessível
possível. Em que pese, em algumas situações faz-se necessário o auxílio de um profissional
do direito para traduzir a linguagem técnica em uma linguagem acessível. O método utilizado
na elaboração do presente trabalho foi o indutivo, e o método de procedimento é monográfico.
Bem como os dados nele contidos se deu através de entrevistas com advogados e operadores
do direito.
Palavras-chave: Linguagem. Operadores. Acessível.
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MECANISMOS DIFERENCIADOS PARA A REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA SOB A
ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
Helen Beatriz Manieski
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Andrieli Camila Urban
andrieli.urban@unidavi.edu.br
Saul Jose Busnello
saul@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo principal analisar cada mecanismo diferenciado
para solução dos conflitos sob a égide do CPC/2015, por ser um assunto relativamente novo
positivado na legislação brasileira. Desse modo, traçam-se as seguintes finalidades do estudo:
a) analisar os institutos da conciliação, da mediação e da arbitragem; e b) verificar quais
foram as inovações trazidas pelo CPC/2015 com relação aos meios alternativos de resolução
de conflitos. É importante frisar que o Código de Processo Civil de 2015 implementou na
legislação brasileira o chamado Sistema Multiportas. O referido sistema é, em essência, uma
maneira de resolução dos conflitos de forma amigável. Além do mais, representa uma tentativa
de desafogar o sistema judiciário brasileiro exacerbado de processos. Com isto, tenta-se, por
meio da conciliação, da mediação e da arbitragem, solucionar o conflito antes mesmo que
ele adentre na esfera judicial. Em síntese, a utilização dos meios alternativos de solução de
conflitos proporciona que as próprias partes sentem, conversem e cheguem a uma composição
que tenha vantagens mútuas, contando com o auxílio de um terceiro neutro preparado para
solucionar a lide. Ainda, busca-se entender quais as inovações que o Código de Processo Civil
de 2015 trouxe em seu bojo no que diz respeito aos meios consensuais de solução de conflitos.
Após a elaboração do presente trabalho, concluiu-se que o advento do Código de Processo
Civil reafirmou a importância das soluções consensuais, estabelecendo uma era de mudança de
postura dos operadores do direito, de modo que não tendenciem ainda mais para a cultura do
litígio, mas adentrem as marginais e optem pelos métodos alternativos de solução de conflitos.
O levantamento de dados deu-se por meio da técnica da pesquisa bibliográfica, e o método de
procedimento foi o monográfico. Quanto ao método de abordagem trata-se do indutivo.
Palavras-chave: Código de Processo Civil de 2015. Meios Alternativos de Solução de Conflitos.
Métodos Consensuais.
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MEDIAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
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Saul José Busnello
saul@unidavi.edu.br
O presente artigo busca analisar a mediação como forma de resolução de conflitos no âmbito do
Juizado Especial Criminal, trazendo primeiramente o estudo do instituto da mediação, de como
é feita a sua aplicação e, por fim, apresenta-se breves conceitos acerca do Juizado Especial
Criminal, o qual foi trazido pela criação da lei n. 9.099/95, e a possibilidade da utilização da
mediação nesta área. Apesar de os meios alternativos de resolução de conflitos ainda serem
vistos como formas secundárias de solucionar os conflitos judiciais, diante do grande número
de demandas no judiciário e da demora em se ter uma solução, nos questionamos se a mediação,
bem como os outros meios alternativos, não seriam uma alternativa eficaz. Diferente da
conciliação, a mediação tem seu foco no conflito, buscando não apenas a solução deste conflito,
mas que a comunicação entre as partes volte a se estabelecer, e assim evitando que novos
conflitos venham a ocorrer, sendo portanto mais indicada para casos de desavenças familiares
ou com aqueles que tenham contato direto, bem como para crimes leves, como os tratados pela
lei do Juizado Especial Criminal. Na mediação as partes são levadas a buscar uma solução para
o conflito existente entre elas, não sendo algo imposto por um terceiro, apenas auxiliado por
este, tornando-se mais benéficas e certas, já que quem melhor conhece o conflito são as partes,
sendo elas as mais indicadas a procurar uma solução para aquele. Visto que o Juizado Especial
Criminal, assim como outras tantas áreas do Poder Judiciário, estão em crise devido a grande
demanda de ações, muitas dessas, como alguns pequenos delitos, não precisam da total atenção
do Judiciário que necessitariam os casos mais graves, podendo estes serem resolvidos através
da mediação ou outros meios alternativos de resolução de conflitos, não demandando tanto
do Judiciário e assim ajudando a ter uma solução mais eficaz as partes litigantes do que uma
sentença prolatada pelo juiz. O método de abordagem utilizado foi o indutivo, o método de
procedimento monográfico e técnica de pesquisa foi a bibliográfica.
Palavras-chave: Mediação. Juizado Especial Criminal. Conflitos.
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MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS E SUA EFETIVAÇÃO PELO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
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O presente artigo tem como finalidade abordar as medidas executórias atípicas previstas no
artigo 139, IV, do Código de Processo Civil de 2015. Inicialmente, apresenta-se o conceito
das medidas executórias atípicas. Em sequência, através de pesquisas bibliográficas e virtuais
discorre-se sobre sua origem, bem como a consagração e efetivação do princípio da atipicidade
dos meios executivos para todos os tipos de obrigações através do artigo 139, IV, do Código de
Processo Civil. Destacou-se a classificação das medidas atípicas, podendo ser sub-rogatórias,
quando o Estado-Juiz substitui a vontade do executado para satisfazer o credor; mandamentais,
que constitui crime de desobediência pelo descumprimento das ordens impostas, que só
poderão ser aplicadas em casos extremos; coercitivas, que têm como finalidade forçar o devedor
impondo-se uma desvantagem a este para o cumprimento de sua obrigação; e, indutivas,
que pressionam o devedor ao pagamento da obrigação, oferecendo um prêmio como forma
de incentivo para o cumprimento. Outro ponto importante são as pesquisas realizadas pela
aplicação das medidas executórias atípicas, onde constatou-se que há grande divergência na
doutrina e jurisprudência, devendo a análise de cabimento das medidas atípicas ser verificada
em cada caso concreto. Verifica-se que alguns meios de aplicabilidade dessas medidas são as
restrições de direitos impostas ao executado, quais sejam, a suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação, apreensão de passaporte e o cancelamento do cartão de crédito até que haja
o pagamento da dívida. Finaliza-se a pesquisa, analisando a possibilidade de cabimento de
Habeas Corpus como meio de sucedâneo recursal, sendo entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, que somente é cabível quando limita a liberdade de locomoção, analisando-se a
possibilidade para cada caso em concreto. Dos resultados obtidos verificou-se que as medidas
executórias atípicas surgiram na vigência do Código de Processo Civil de 1973, com alterações
nos artigos 461 e 461-A, pelas leis n. 8.952/94 e 10.444/02, sendo estas mantidas no atual
Código de Processo Civil, nos artigos 497 e 498, inovando este, trazendo em seu artigo 139, IV, a
consagração do princípio da atipicidade dos meios executivos para todos os tipos de obrigações.
Diante de várias pesquisas, verifica-se que, a aplicabilidade das medidas executórias atípicas
deve ser subsidiária, se justifica mediante verificação da necessidade, que se configura quando
frustradas todas as medidas executivas típicas, sob pena de afronta ao devido processo legal,
bem como a adequação à finalidade pretendida, que será a capacidade de levar à satisfação do
direito do exequente. O tema é afeto ao Direito Processual Civil, especialmente ao processo
de execução, sendo o presente trabalho desenvolvido utilizando-se do método de abordagem
indutivo e a técnica de pesquisa bibliográfica, bem como a utilização de excertos de publicações
veiculadas na Internet.
Palavras-chave: Medidas Executivas Atípicas. Artigo 139, IV, CPC. Aplicabilidade.
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MEIOS ELETRÔNICOS PARA A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
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O presente trabalho visa demonstrar os benefícios e trazer algumas reflexões acerca do tema,
procurando analisar a comunicação dos atos do processo por via eletrônica, com ênfase na
citação e a intimação por meio eletrônico com previsão no novo Código de Processo Civil. A Lei
11.419 /06, em seu art. 4º, caput, autorizou os tribunais criarem Diários da Justiça Eletrônicos
para buscar soluções para alguns problemas que fazem com que os processos demorem. A
eficácia e célere de uma prestação jurisdicional é um direito individual previsto na Constituição
Federal e deve ser garantido a todos, para isso, a tecnologia teria um grande impacto para
a comunicação dos atos processuais deixando eles mais eficazes e com mais agilidade. Este
estudo teve como base metodológica uma pesquisa bibliográfica, na área de Direito Processual
Civil, utilizando-se para isso, livros, artigos científicos e revistas especializadas na área,
que foram de grande ajuda para a realização do trabalho. Com base nos estudos, conclui-se
que 70% do tempo gasto com o processo se referem a atos burocráticos e ordinatórios e que
não conduzem ao objeto do processo. O processo eletrônico elimina esse tempo neutro para
milésimos de segundo, reduzindo o tempo total para 30%, ou seja, ficando apenas com a parte
nobre do processo. Também reduziria significativamente os custos com as publicações, além de
aumentar a efetividade e contribuir para o meio ambiente, reduzindo o papel e a utilização de
espaço físico para o armazenamento dos processos e a redução de tramitação, para quaisquer
efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
Palavras-chave: Atos Processuais Eletrônicos. Redução de Custo. Contribuir para o Meio
Ambiente.
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MONARQUIA E REPÚBLICA: AS FORMAS DE GOVERNO DA ATUALIDADE
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Atualmente a monarquia e a república são as formas de governo mais conhecidas e adeptas dos
diversos países. Com o desenvolvimento e o crescimento das cidades foi necessário que essas
formas de governo se moldassem e se adaptassem ao Estado moderno. De um lado a monarquia,
conduzida por um monarca que herda o cargo de chefe de Estado através da hereditariedade,
vitaliciedade e irresponsabilidade, e de outro lado a república, onde o presidente, também chefe
de Estado, é eleito através do voto direto, com características de temporalidade, eletividade
e responsabilidade. Cada qual com suas características, a monarquia, modo de governo mais
antigo exposto pela sociedade organizacional, forma de governo primeiramente absolutista,
possui poucos países adeptos que a mantiveram nessa forma “original”. Hoje ela pode ser
encontrada também na forma constitucional, constitucional parlamentar, diarquia ou monarquia
absolutista não hereditária. Isso ocorre pois os países atuais modificaram sua estrutura para
melhor atender a sociedade e adotaram uma constituição e/ou parlamento, com um primeiroministro para atuar como chefe de governo enquanto o rei assume apenas o papel de chefe de
estado. A república, como a monarquia, também evoluiu com o passar dos anos, sendo possível
ser encontrada em três formas: presidencialista, parlamentarista ou semipresidencialista. Sendo
assim, este trabalho busca compreender, analisar e apresentar as características das duas formas
governamentais, bem como expor de forma rápida e sucinta a diferença entre sistema e forma
de governo, dois conceitos distintos, onde o sistema de governo se refere ao modo como os
poderes se relacionam entre si, e a forma de governo é o modelo institucional de administrar uma
sociedade. Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é estudar e expor as características dos
governos Monárquicos e Republicanos, comparando as duas formas de governo. Os objetivos
específicos são apresentar as formas de governos Monárquicos e Republicanos e comparar as
duas formas de governo. Utitlizou-se o método indutivo por pesquisa bibliográfica. O ramo de
estudo é a Teoria Geral do Estado, que afeta ao direito constitucional.
Palavras-chave: República. Monarquia. Estado.
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NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS TÍPICOS E ATÍPICOS E A
PARTICIPAÇÃO DO JUIZ
Leon Areco
leon.areco@unidavi.edu.br
Cauana Heinzen
cauana.heinzen@unidavi.edu.br
Carlos Roberto Claudino dos Santos
kako@unidavi.edu.br
A sociedade vive em constante evolução, observa-se isso cotidianamente na tecnologia, ciência,
religião, costumes e tradições. Assim como essas ‘atualizações’ acontecem na sociedade, o
sistema jurídico deve acompanhar essa alteração total ou parcialmente. Esse artigo objetiva
explanar de forma comparativa e clara sobre os negócios jurídicos processuais típicos e
atípicos e a participação do juiz, novas normas implantadas em nosso sistema jurídico com a
introdução do Novo Código Processual Civil, que entrou em vigência em 2015 substituindo
o Código Processual Civil de 1973. O recurso empregado na elaboração desse artigo é o
indutivo e o método de procedimento o monográfico. Os dados concebidos foram através
de pesquisas bibliográficas. Se analisarmos o CPC de 1973, veremos que havia lacunas, não
existia dispositivo que possibilitasse às partes do processo a escolha do objeto da convenção
processual. Esse espaço em branco foi preenchido com uma das inovações do CPC 2015.
Percebe-se isso no Art. 190 do NCPC. O NCPC de 2015 que trouxe grandes inovações e demais
facilidades para os operadores do Direito. Devemos lembrar a possibilidade de realização de
eventuais negócios jurídicos processuais atípicos e inclusive outro destaque das inovações seria
a aprovação das convenções processuais pelo juiz, e a forma em que o juiz participa da vida
útil do processo sendo ele a representação do poder judiciário. Art. 190 NCPC 2015 - Versando
o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes
estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar
sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.
Parágrafo único: De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções
previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção
abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de
vulnerabilidade. Observando o caput do artigo descrito podemos versar algumas palavras que
remetem à autocomposição e decorrendo o artigo podemos ter os requisitos para admitir a
autocomposição, nessas partes observamos que o juiz atua como um filtro que verá se realmente
será aceita ou não. O juiz detém o controle do processo e deve seguir sempre mostrando sua
imparcialidade e neutralidade, igualitário e justo, garantido assim a justiça a todos. O NCPC
mostra uma proximidade do magistrado com as partes, tendo um manejo adequado para o
processo visto no artigo 139 CPC. A ‘alteração’ do CPC tem como objetivo se ‘atualizar’ às
necessidades da sociedade.
Palavras-chave: Negócios Jurídicos Típicos. Negócios Jurídicos Atípicos. Participação do
Juiz.
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NOPNE - NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO A PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS: CONCEPÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Dayana Comelli
dayana@unidavi.edu.br
Aline Martins Varela
alinevarelamayr@gmail.com
Marizete Serafim Hoffmann
marizete@unidavi.edu.br
Nos últimos anos percebemos um avanço significativo nas matrículas de estudantes com
deficiência no Ensino Superior, isso se dá principalmente pelas políticas públicas aplicadas ao
ensino básico e médio, bem como as estratégias encontradas pelo ensino superior, para favorecer o
acesso e permanência dos estudantes com alguma deficiência. O objetivo do respectivo trabalho
é de apresentar a assistência prestada pelo Núcleo de Orientação a pessoas com necessidades
especiais, da Unidavi, ao estudante com deficiência, no âmbito de suas necessidades em
consonância com as possibilidades de adaptação para um melhor aproveitamento de suas
capacidades e funcionalidade, promovendo assim efetiva inclusão. Busca-se também, uma
criteriosa análise a respeito da inclusão no cenário atual, levando em conta a política nacional de
integração das pessoas com necessidades especiais frente aos princípios constitucionais que as
acolhem, atentando especialmente à Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência. A conceituação sobre a deficiência adotada atualmente e que gera
maior compreensão no que tange às pessoas com deficiência e suas condições é o modelo
psicossocial como concepção de deficiência. As estratégias adotadas neste modelo viabilizam
a atuação da pessoa com deficiência, aderindo um olhar abrangente ao “ser” em questão, que
atente não apenas à acessibilidade arquitetônica, mas também às adaptações necessárias, para
a permanência e o sucesso do estudante no Ensino Superior. Assim o Nopne também oferece
apoio ao ingresso do estudante no mercado de trabalho com segurança e funcionalidade,
proporcionando melhor qualidade de vida e participação do mesmo na sociedade. Ademais,
quanto à metodologia utilizada, optou-se pelo método dedutivo e a técnica aplicada é a pesquisa
bibliográfica, permitindo acesso aos artigos publicados para melhor compreensão do modelo
psicossocial na concepção da pessoa com deficiência, e estratégias de acolhimento que possam
favorecer um bom desenvolvimento e aprendizagem.
Palavras-chave: Pessoa com Deficiência. Inclusão. Adaptação.
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O “FAIR USE” E A REGULAMENTAÇÃO DO USO DE SAMPLES E COVERS
EM OBRAS MUSICAIS NO DIREITO AUTORAL BRASILEIRO
Natalia Zimmermann
contato.nzimmermann@gmail.com
Saul José Busnello
saulbusnello@hotmail.com
O trabalho em questão possui como objetivo principal discutir e analisar, dentro da área do
Direito de Autor e Expressões Artísticas, a regulamentação e o uso legal de duas técnicas
recorrentes em se tratando de criação musical, quais sejam, o sampling (uso de samples) e
covers, no que diz respeito ao cenário musical atual, em especial o brasileiro, sendo que apresenta
como alternativa para os problemas existentes a adoção do modelo do fair use. Inicia-se a
abordagem com uma breve contextualização da proteção ao músico (e sujeitos equivalentes)
no Direito brasileiro, no que tange à Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), e, em seguida,
conceitua os termos sample e cover, que significam, respectivamente: a apropriação de um
pequeno trecho de uma obra preexistente em uma nova; e a performance, total ou parcial, de
uma música preexistente, mantendo-se o estilo original ou inovando a composição. Aborda a
questão da popularização da internet, em especial de sites como o YouTube - onde “qualquer
um pode se tornar um artista” -, e como a tecnologia pode influenciar na problemática estudada.
Por fim, discute-se o objetivo central do trabalho, que é o levantamento de uma proposta de
regulamentação para o uso de covers e samples, tão embarcadas pela polêmica envolvendo
os conflitos de Direito Autoral, introduzindo o conceito de fair use, brevemente caracterizado
como o afastamento do caráter de plágio no uso de uma obra, justificado como “uso justo”,
alternativa já consolidada em países como os Estados Unidos da América. O método utilizado
foi o indutivo e a pesquisa foi a bibliográfica, com referências selecionadas em livros e artigos
científicos, notadamente os disponibilizados na internet, além de artigos pontuais da legislação
autoral vigente. Os resultados finais, pontualmente, ratificam a hipótese inicial de que é possível
a adoção de um modelo baseado no fair use para fins de considerar legal o uso de uma música
existente, sem que isso desestimule a criatividade, fomentando a produção cultural no mundo
da música.
Palavras-chave: Fair Use. Sample. Cover.
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O ABANDONO MATERIAL E AFETIVO DOS FILHOS COM RELAÇÃO AOS
PAIS IDOSOS
Amanda Neuber
amandaneuber@unidavi.edu.br
Nossa vida é feita de ciclos, a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Simples e tão
doloroso para quem está chegando ao final. É exatamente por isto que necessitamos de assistência
das pessoas que amamos. O fim da vida é frio e cruel, de repente você está dependendo de alguém
que você mesmo criou, de alguém que você viu, fez crescer e ajudou a ser quem é. É clara e de
absoluta certeza que possuímos a responsabilidade, dever de cuidar e apoiar nossos pais quando
a velhice chegar. Prestar a eles toda a assistência material e afetiva neste momento tão delicado,
retribuir, o mínimo que seja, um pouco do que eles já fizeram por nós um dia. Neste trabalho
vamos observar que não é somente quando se abandona um idoso em um asilo que o conceito
vale. Ainda que o idoso viva com os filhos, se encontrado sem as devidas condições de higiene,
segurança, alimentação e sem as devidas medidas de preservação de sua saúde física ou mental,
o abandono é configurado e podem ser aplicadas as respectivas penalidades previstas em lei.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar como a lei serve de base, e como a mesma
pune a quem não presta este auxílio. Iremos analisar nos seguintes tópicos: a responsabilidade
criminal no direito brasileiro, a obrigação dos filhos em relação aos pais idosos, os direitos da
pessoa idosa na legislação pátria, abandono material e abandono afetivo. No Brasil, conforme
estatísticas do Ministério da Saúde, atualmente, há um contingente de 21 milhões de idosos.
Há previsão de que esse número chegará a 32 milhões em 2025, quando então o Brasil será o
sexto país com maior população idosa do mundo. Por isso, é de urgência que novas políticas
deem direitos aos idosos, pois o abandono é algo que infelizmente está muito presente, fazendo
assim ser necessário o estudo deste tema. O método utilizado na elaboração deste trabalho foi
indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através
da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Abandono Material. Abandono Afetivo. Idosos.
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O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO ATRAVÉS DA AÇÃO CONTROLADA
E A INFILTRAÇÃO DE AGENTES POLICIAIS
Alan Nürnberg
alannurnberg@unidavi.edu.br
Como é de amplo conhecimento, nos últimos anos o crime organizado vem passando por uma
série de modificações, com o incremento de novas tecnologias, novos métodos e formas para
praticar o ato ilícito. O crime organizado teve aumento em seu poderio, passou a ser praticado
de diferentes formas, se estrutura atualmente como se fosse uma empresa, e até mesmo, tornouse um crime cometido em níveis transnacionais. No entanto, o controle e o combate a esses
tipos de crimes também têm evoluído, tendo o Estado criado formas de investigação e novas
técnicas para combater o ato ilícito. O presente artigo tem por finalidade precípua, demonstrar
a conceituação histórica do crime organizado, seu combate no mundo globalizado, analisando
o instituto da Ação Controlada e a Infiltração de Agentes, como uma forma de investigação
e técnica de combate ao crime organizado. Visa ainda definir a necessidade de autorização
judicial ou somente uma prévia comunicação ao Juiz de Direito, definindo ainda, quais são os
limites da atuação e demonstrar qual o procedimento utilizado. Com metodologia de pesquisa
exploratória utilizando-se da modalidade de análise de conteúdo, o objetivo do trabalho é
realizar uma conceituação do crime organizado, demonstrando de forma sucinta os novos
métodos e técnicas que o Estado vêm implementando para realizar o combate ao crime ora
citado, informando os limites possíveis para a realização, tendo ao final, o objetivo de realizar
uma análise de como a Ação Controlada e a Infiltração de Agentes têm contribuído para a
diminuição do crime organizado. O método de abordagem utilizado é o indutivo, o método
de procedimento é o monográfico. O levantamento de dados foi realizado através da pesquisa
bibliográfica.
Palavras-chave: Ação Controlada. Infiltração de Agentes. Crime Organizado.
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O COMPORTAMENTO NATO DO CRIMINOSO: ASPECTOS FÍSICOS E
COGNITIVOS
Leonardo Longen
leonardo.longen@unidavi.edu.br
Fabiola Pierri
fabiola.pierri@unidavi.edu.br
A personalidade dá ordem e congruência a todos os comportamentos diferentes apresentados
pelo indivíduo. Alguns teóricos enfatizam a função da personalidade na mediação do ajustamento
do indivíduo. A personalidade consiste nos esforços de ajustamento variados e, no entanto,
típicos, realizados pelo indivíduo. Em outras definições, a personalidade é igualada a aspectos
únicos ou individuais do comportamento. Nesse caso, o termo designa aquilo que é distinto no
indivíduo e o diferencia de todas as outras pessoas. É possível dar destaque a apenas alguns
aspectos da personalidade, por exemplo, segundo critérios neurológicos, sociais, psiquiátricos,
psicanalíticos, entre outros. Exalar sobre o comportamento nato requer evidenciar alguns
pontos importantes: aqueles que apresentam mais acentuadamente os caracteres orgânicos
com reflexos psíquicos e morais em conformação com a Antropologia Criminal. Eles são
chamados também de selvagens ou brutais, não distinguindo, na sua insensibilidade moral, a
morte, o roubo ou qualquer outro crime, de outra atividade honesta; encaram a prisão como um
risco natural, inerente a sua atividade; são insensíveis à pena; procuram fazer camaradagem e
composição com os guardas e ser-lhes úteis em tudo. Os criminosos, Natos, juntamente com
os Habituais (dotados de fraqueza moral), formam a grande massa dos reincidentes que vão da
polícia ao juiz e à prisão, e da prisão à polícia numa rotina interminável. Nesse diapasão, pode
o comportamento de origem influenciar no cometimento acentuado de crimes? Ressalta Cesare
Lombroso, o precursor do estudo da Antropologia Criminal e o fundador da Criminologia, que
certos indivíduos já nasciam com predisposição para delinquência, sendo tal disposição revelada
por sua aparência física, ou seja, “ante as características fisionômicas seria possível conhecer o
indivíduo capaz de delinquir.” De outro modo, pode-se prever que a tendência à prática de crimes
seja uma razão biológica? A presente pesquisa tem por objetivo analisar as características físicas
e cognitivas para a ação dos crimes. Confirmadas as características relevantes deste agente, será
um criminoso nato para a prática de delitos. O método de procedimento utilizado na elaboração
desta pesquisa foi o monográfico. A abordagem explicativa e reflexiva empregada nesta pesquisa
se utilizou do acervo da Biblioteca do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto
Vale do Itajaí - Unidavi, para embasamento histórico e geopolítico acerca do assunto e de livros
doutrinários de Direito Penal, bem como a teoria de Cesare Lombroso.
Palavras-chave: Comportamento Nato. Personalidade do Criminoso. Criminologia.
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O CRIME DE CURANDEIRISMO E O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA
DO DIREITO PENAL
Alexandra Soares
alexandrasoares@unidavi.edu.br
O presente artigo científico tem como objeto analisar o crime de curandeirismo levando em
consideração o princípio da intervenção mínima do direito penal. O curandeirismo é uma
conduta tipificada pelo Código Penal brasileiro de 1940, no Capítulo III - Dos Crimes Contra
a Saúde Pública, no Título VIII - Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública. Segundo a
doutrina, curandeiro é o agente que, sem conhecimento técnico e científico, realiza o tratamento
de pessoas doentes com habitualidade. Trata-se de uma prática recorrente no Brasil, visto que o
país é extremamente miscigenado culturalmente, com um grande número de crenças e religiões,
das quais grande parte acredita na cura feita pelo curandeiro e procura esses indivíduos. Em
relação ao princípio da intervenção mínima, ele é um dos pilares do Direito Penal, advindo com
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Segundo o referido princípio, a
pena só deve ser aplicada quando outro ramo do Direito não possuir recursos suficientes para
tutelar o bem jurídico ameaçado. Havendo outra forma menos agressiva de resolver o conflito,
o direito penal não deve ser usado, caso contrário, sua aplicação seria desnecessária, pois ele é
a ultima ratio. Nesse sentido, é mister ressaltar que, existe a garantia constitucional da liberdade
religiosa, disposta no artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, dessa forma, o
cidadão tem o direito inviolável de exercer a sua religião, mesmo que ela seja baseada em
conhecimentos não científicos. Portanto, levando em conta o princípio da intervenção mínima
do direito penal, tipificar a conduta do curandeiro no Código Penal acaba sendo desnecessária,
porque, além de ser um direito constitucional do indivíduo, para resolver eventual conflito
existente que diz respeito a essa prática há recursos de outros ramos do Direito que podem ser
usados. O método utilizado na elaboração desse artigo científico foi o indutivo e o método de
procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa
bibliográfica.
Palavras-chave: Direito Penal. Curandeirismo. Princípio da Intervenção Mínima.

352

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

O CRIME DE ESTUPRO VIRTUAL
Laércio Fiamoncini
laerciofiamoncini@gmail.com
Thuany Caroline Adriano
thuany.adriano@unidavi.edu.br
Patricia Pasqualini Philippi
philippi@unidavi.edu.br
Com o presente trabalho pretende-se abordar sobre o crime de estupro e seus matizes de
interpretação no âmbito da legislação penal. Em vista disto, com as sucessivas alterações
legislativas (consequência inequívoca da marcha dos acontecimentos sociais) discorrer-se-á
sobre a história das punições atinentes às modalidades de estupro, analisando-se, por meio da
presente pesquisa, as penas correlatas e suas mutações sociais que engendraram as diversas
tipificações a respeito. Isto sendo, após breve intróito histórico-social, pretende-se elucidar a
mudança do fato típico e as agressões ao bem jurídico tutelado (liberdade sexual da pessoa
lato sensu), sobretudo no tocante à perfectibilização do elemento criminal, ou seja, desde o
constrangimento físico - conjunção carnal, até o ato libidinoso em sentido amplo. Em face disto,
após a constatação das sucessivas modificações dos crimes contra a ordem sexual, artigos 213 e
seguintes do Código Penal, questionar-se-á: com o advento das redes mundiais de comunicação,
há possibilidade de estender o conceito de “violação à integridade sexual” por meio de ameaças
virtuais? Qual será a delimitação da linha tênue entre os crimes sexuais consumados, suas
tentativas, bem como, sua confrontação com o crimes de estupro virtual e dos crimes contra a
integridade pessoal - artigos 146 e seguintes do Código Penal? Deste modo, após breve intróito
às formas históricas, sociais e legais relativas aos crimes contra a dignidade sexual e integridade
pessoal, abordar-se-á diretamente sobre o que atualmente denomina-se “estupro virtual”, isto
é, quando, diante de uma relação de confiança mútua, o sujeito ativo, por meio de ameaças
ao sujeito passivo, obsta a capacidade de livre disposição do próprio corpo à prática sexual,
ou seja, a faculdade de comportar no plano sexual segundo seus próprios desejos. Em suma,
o presente trabalho utilizará o método de investigação indutivo e as técnicas adotadas foram
bibliográficas e fichamentos.
Palavras-chave: Estupro. Estupro Virtual. Grave Ameaça.
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O FEMINICÍDIO COMO CRIME HEDIONDO E A EVOLUÇÃO DA LEI NA
BUSCA DE PROTEÇÃO
Letícia Uliano
leticia.uliano@unidavi.edu.br
Pablo F. Steffen
pablo.steffen@unidavi.edu.br
O presente artigo investigou a questão da violência praticada contra a mulher, buscando
construir um documento capaz de identificar como a questão do feminicídio foi tratada ao
longo da história em nosso país, bem como perceber o modo como se deu a percepção de tal
violência, quando somos tão tolerantes quanto às questões de direito, submissão e posse. Sabese que a violência contra a mulher é inconcebível sob qualquer aspecto e, quando motivada por
questões de gênero ou sentimentos de posse, torna-se pior, uma vez que, até então, todo homem
veio de uma mulher. Assim, tanto o femicídio, que é crime previsto no caput do artigo 121 do
Código Penal (CP), e refere-se ao homicídio simples, ao assassinato de uma mulher, quanto o
feminicídio, incluído pela lei 13.104/15, que introduziu o inciso VI ao artigo 121 do CP, que
trata do homicídio de mulher por “razões da condição de sexo feminino”, ou seja, por razões de
gênero, é uma forma qualificada do crime de homicídio. Assim sendo, conceitua-se Feminicídio
como sendo o assassinato de mulheres pela simples condição de ser mulher. É crime de ódio
contra mulheres, qualificado como hediondo e, justificado por uma histórica dominação da
mulher pelo homem, sendo agravado pela impunidade e indiferença da sociedade e do estado.
Este crime hediondo é prova de covardia por parte do agressor que geralmente possui constituição
física superior e impõe-se pela força ao praticá-lo. Este trabalho tem o objetivo de descrever
a evolução das leis que tratam do feminicídio, bem como avaliar as condições de proteção à
mulher diante da violência manifestada contra o gênero feminino de forma geral. Percebeu-se
que, ainda que lentamente, progredimos e construímos leis que buscam inibir tal categoria de
crime, por meio de decretos e novas leis capazes de produzir a sensação de punibilidade, em
detrimento à sensação de desamparo vivido anteriormente pelas vítimas deste crime hediondo
que ainda persiste, mas não mais à revelia do estado de direito. Ainda assim foi possível notar
que ainda há muito a se fazer para erradicar tal fato que reflete pura ignorância. O levantamento
de dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica. Os resultados da nossa pesquisa
ainda estão sendo obtidos, e por ora não tomaremos qualquer parecer conclusivo. Porém, dessa
forma, procuramos analisar cada melhoria após o surgimento da lei e as formas de prevenção
aos crimes de violência.
Palavras-chave: Feminicídio. Ministério Público. Lei Maria da Penha.
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O HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO
Ana Claudia Cardoso de Lima
acclima2005@unidavi.edu.br
O homicídio constitui um crime contra a vida. Punido desde a época dos direitos mais antigos,
encontra-se atualmente previsto em nosso Ordenamento Jurídico no art. 121, do código penal
(CP). O CTB, nas suas duas décadas de vigência, sofreu várias alterações, quase todas destinadas
a diminuir os terríveis e impressionantes números das vítimas de acidentes de trânsito com
envolvimento de veículos automotores. Assim, o presente artigo tem como objetivos fazer uma
análise comparativa dos artigos 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o artigo 121 § 3°
do Código Penal, examinando a figura no homicídio no Código Penal e no Código de Trânsito
brasileiro, discutir dolo eventual e culpa consciente para que se possa verificar qual desses dois
institutos se aplica nos homicídios praticados no trânsito, ressaltando que para a existência de
homicídio culposo no trânsito, não basta que seja comprovado que o motorista acusado dirigia
o veículo, é necessário que seja mostrada atitude de imprudência, negligência e/ou imperícia,
uma conduta humana voluntária que provoca de forma não intencional um resultado típico e
antijurídico, que era previsível e que poderia ter sido evitado. Analisar as penas previstas para
referidos crimes e suas peculiaridades. Divulgação de estatísticas de mortes no trânsito. Dentro
do contexto será apresentada sua característica, jurisprudência e todos os aspectos que cercam o
homicídio culposo no trânsito. O método de abordagem utilizado na elaboração desse trabalho
de curso foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de
dados foi através da técnica da pesquisa documental. As considerações finais trazem em seu
bojo aspectos mais relevantes ao tema registrado neste trabalho.
Palavras-chave: Homicidio no Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro. Código Penal.
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O INQUÉRITO POLICIAL E SEU ARQUIVAMENTO
Leonardo Schroeder
Schroeder@unidavi.edu.br
O presente estudo tem por propósito pesquisar, analisar e descrever o entendimento doutrinário
predominante a respeito do procedimento pré-processual de investigação prevista no CPP, o
inquérito policial e o seu arquivamento, de modo que o objetivo geral consiste em analisar como
ocorre o IP, suas diligências e o arquivamento deste. No que tange aos objetivos específicos
tem-se: a) verificar as minúcias sobre o inquérito policial; b) abordar especificamente sobre
as diligências que ocorrem no IP; c) identificar a maneira com que ocorre arquivamento do
procedimento administrativo policial. O inquérito policial se trata da fase anterior ao processo
penal, sendo enquadrado como uma investigação preliminar, composta por um grupo de
ações executadas pelo Estado, que tem como ponto de partida, a notícia-crime, e apesar de ser
atividade exercida pela autoridade policial, arquiteta-se como fase administrativa no processo
penal, não dispondo então de garantias como contraditório, publicidade, entre outros. Contudo,
seu propósito central é a elucidação do fato típico, atividade investigativa pré-processual,
mas traz consigo implicitamente outra relevante função, pois simbolicamente demonstra a
proteção estatal, onde a autoridade policial estando. Por fim, demonstra-se que a depender da
motivação que leva o IP ao arquivamento, o controle judicial é fundamental, pois irá definir se
há possibilidade de no futuro rediscutir o fato, que por ora está sendo arquivado, pois se for
motivado por causa extintiva da punibilidade ou atipicidade do fato, produzirá coisa julgada
material, sem perspectiva de revisão da decisão. O método utilizado para a elaboração deste
trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. A relevância do tema se
justifica, pois, é imperioso compreender o procedimento prévio à ação penal, a produção das
diligências e como se dá o arquivamento de um crime. As considerações finais trazem em seu
bojo aspectos mais relevantes ao tema, bem como a comprovação de que o arquivamento do
processo investigativo pode gerar efeitos distintos conforme a motivação
Palavras-chave: Inquérito Policial. Coisa Julgada. Arquivamento.
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O INSTITUTO DA TOMADA DE DECISÃO APOIADA: UMA ANÁLISE SOB A
ÉGIDE DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Andrieli Camila Urban
andrieli.urban@unidavi.edu.br
Franciane Hasse
francianehasse@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo primordial o estudo do instituto da Tomada de Decisão
Apoiada, sendo uma análise mais aprofundada com enfoque no Estatuto da Pessoa com
Deficiência. Desse modo, traçam-se os seguintes objetivos do estudo: a) a análise do Estatuto da
Pessoa com Deficiência, bem como seus reflexos no âmbito jurídico nacional, e b) o estudo do
instituto da Tomada de Decisão Apoiada. Para tanto, de início importante frisar que o Estatuto da
Pessoa com Deficiência ao primar pela efetivação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana,
possibilitou ao indivíduo por estes amparado ter seus anseios e singularidades compreendidos
e respeitados, de modo que sua capacidade civil não pode ser fator determinante. Assim, com a
leitura da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como
das demais legislações que trouxeram reflexos ao referido Estatuto, a intenção do legislador
foi de promover, proteger e assegurar o exercício pleno de direitos e liberdades fundamentais
das Pessoas com Deficiência. Além do mais, a referida norma trata-se de marco nacional na
busca pela efetivação do princípio da igualdade. De mais a mais, o reflexo de maior impacto
no ordenamento jurídico brasileiro está relacionado à capacidade das Pessoas com Deficiência,
uma vez que saíram do rol dos incapazes absolutos e adentraram no rol dos incapazes relativos.
No tocante à Tomada de Decisão Apoiada, trata-se de processo em que a Pessoa com Deficiência
elege pelo menos duas pessoas idôneas e de sua confiança, com as quais mantenha vínculos, para
prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e
informações necessários para que possa exercer sua capacidade, tendo como objetivo essencial
preservar a autonomia do indivíduo, uma vez que possibilitou às Pessoas com Deficiência, que
tiverem discernimento e puderem exprimir sua vontade tomarem frente às decisões que regem
suas vidas. Após a elaboração do presente trabalho, conclui-se que com a entrada em vigor do
Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 - inúmeros benefícios
foram concedidos às Pessoas com Deficiência, tais como o reconhecimento e a inclusão no
meio social, o reconhecimento de sua capacidade civil e de traçar seus caminhos, uma vez que
dotados de discernimento. O levantamento de dados deu-se por meio da técnica da pesquisa
bibliográfica. Quanto ao método de pesquisa trata-se do indutivo.
Palavras-chave: Código Civil. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tomada de Decisão
Apoiada.
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O OBSERVATÓRIO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL COMO
INSTRUMENTO DE CONTROLE SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Djuli Maqueli Rech
djulirech@unidavi.edu.br
Camila Thais Sabel
camilathais@unidavi.edu.br
O controle da Administração Pública consiste em assegurar que os atos realizados estejam
em consonância com o interesse público e com os princípios constitucionais explícitos, quais
sejam, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em que pese a
existência de órgãos fiscalizadores criados exclusivamente para este fim, o controle social
passou a ser imprescindível, pois o próprio povo, valendo-se de seus direitos constitucionais,
busca fiscalizar e alcançar a transparência nos atos realizados pelo poder público. Desse
modo, em meio a diversos instrumentos de fiscalização social, destaca-se a efetividade dos
Observatórios sociais, em especial o Observatório do município de Rio do Sul, conhecido como
uma entidade democrática, sem fins lucrativos e apartidária, fundada no ano de 2014, iniciando
suas atividades de forma efetiva no ano de 2015. Seu principal objetivo é o funcionamento único
das instituições de controle, bem como, a conscientização da população para que faça valer seus
direitos de acesso à informação e à participação. Para alcançar tal propósito, a fiscalização é
realizada em quatro linhas principais: licitação, educação, obras e monitoramento da Câmara
de Vereadores. O presente trabalho tem por objetivo descrever o controle da Administração
Pública através do Observatório Social do município de Rio do Sul, bem como apontar a
efetividade deste na sociedade a qual está inserido. Tem como enquadramento metodológico a
pesquisa explicativa de natureza qualitativa, e como instrumento de coleta de dados buscou-se
a realização de entrevista semiestruturada com o presidente do Observatório Social de Rio do
Sul. Conforme os dados apresentados pelo então presidente Jean Pedroso, com um gasto mensal
de aproximadamente R$ 6.500,00, o Observatório Social alcançou conquistas gigantescas,
entre elas a extinção da TV Câmara, sendo esta substituída pelas redes sociais; a economia
nos investimentos das licitações; o incentivo às empresas locais, concentrando os impostos nas
atividades e mercadorias do município, e consequentemente, favorecendo o crescimento do
mesmo. E devido a isso, como resultado, concluiu-se que o Observatório Social é uma entidade
de suma importância, pois seu objetivo não é apoderar-se dos cargos e órgãos já existentes na
sociedade, mas tão somente auxiliar o poder público, garantindo economia nos investimentos
e transparência.
Palavras-chave: Observatório Social. Controle Social. Administração Pública.
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O PAPEL DA MEDIAÇÃO NAS AÇÕES DE FAMÍLIA
Camila Blasius
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saulbusnello@hotmail.com
O presente trabalho tem como objeto de estudo o Papel da Mediação nas ações de família.
Seu objetivo será discorrer sobre a importância da Mediação nas ações de família e os seus
principais aspectos. Inicialmente, será apresentada uma breve abordagem sobre o Direito de
Família, seu conceito e suas características gerais. Ao discorrer sobre o assunto, faz-se necessário
também, apresentar alguns princípios norteadores do Direito de Família, quais sejam: princípio
da dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade jurídica entre os filhos, princípio do
melhor interesse da criança e do adolescente e o princípio da afetividade. Em seguida, serão
apresentados os meios alternativos para resolução de conflitos: negociação (forma de resolução
de conflitos que prescinde da intervenção de terceiros), conciliação (meio autocompositivo que
procura alcançar um acordo com a intervenção direta de um terceiro, neutro ao conflito, que age
na condição de intermédio entre as partes) e especialmente, sobre a mediação (atividade técnica
exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes,
as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia)
por meio da análise das leis (13. 140/2015 e 13.105/2015). Por fim, será estudado o papel da
Mediação nas ações de família. Ao final da pesquisa constatou-se que a mediação nas ações
de Família, é de fato, a melhor forma para se restaurar a relação entre as partes nas ações de
família, especialmente quando possuir interesses de crianças e adolescentes, os quais devem
sempre prevalecer sobre os demais interesses. O método utilizado na elaboração desse trabalho
de curso foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de
dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Mediação. Família. Melhor Interesse da Criança e do Adolescente.
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O POTENCIAL RISCO DAS NOTÍCIAS FALSAS SOBRE A SAÚDE PÚBLICA: UM
DEBATE JURÍDICO PARA ALÉM DA AMBITUDE NACIONAL
Virgínia Meirinho
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Mickhael Erik Alexander Bachmann
mickhael@unidavi.edu.br
Não bastassem as mazelas costumeiras da saúde pública, a ausência de clareza acerca dos
limites da liberdade de expressão e a nova era de “fake news” que abate a sociedade civil
aparentam criar empecilhos maiores dos que os já enfrentados corriqueiramente pelos institutos
responsáveis por tal setor. Recentemente, diversos jornais brasileiros noticiaram o aumento da
influência da desinformação no âmbito da supracitada esfera. Além disso, canais de comunicação
internacionais apontaram a relevância da preocupação para com o tema, chamando a atenção
de mídias sociais - tais como Facebook e Youtube, conforme explicitou o jornal The Guardian
na reportagem “Anti-vaxx propaganda is flooding the internet. Will tech companies act?”
(2019) - para o correto cuidado com o controle da informação divulgada diariamente. Medidas
recentes do Ministério da Saúde, através do site oficial do órgão, demonstram as tentativas aparentemente malsucedidas - de combater a onda de notícias falsas contra a administração
da saúde pública. Ademais, dois artigos foram publicados na Revista Science em 2018 - “The
Science of fake news” e “The spread of true and false news online” -, ambos apontando a
importância do estudo acerca das fake news pela comunidade científica internacional. Para a
problematização e contextualização do tema, será analisado o caso recente em Santa Maria, que
explicitou os perigos atrelados à facilidade de compartilhamento de inverdades sobre a área da
saúde, especialmente por não haver clareza jurídica acerca da ação devida em tal circunstância
- particularmente em se tratando de buscar atuar sobre a origem da desinformação. Questionase, isto posto, qual seria o melhor remédio jurídico para evitar que notícias falsas com potencial
risco à saúde pública sejam produzidas e disseminadas. Assim, tem-se como objetivo geral
analisar quais os mecanismos jurídicos existentes para evitar que se coloque a área da saúde em
risco através do compartilhamento de informações falsas. Para tanto, cumprir-se-ão os seguintes
objetivos específicos: (i) apresentar o caso ocorrido em Santa Maria; (ii) expor a legislação
atual que poderia auxiliar a sanar o problema; (iii) avaliar se o atual estado de coisas do Direito
permite fornecer uma resposta jurídica adequada ao problema posto. O trabalho justifica-se
social e academicamente por inúmeros motivos, mas cabe ressaltar a inescapabilidade da relação
entre os problemas de saúde pública e as celeumas atreladas às fake news nos âmbitos nacional
e internacional. Para além disso, a relevância jurídica é apontada na tentativa de analisar a
resolução de novos problemas com a legislação antiga. As fontes utilizadas no estudo serão
bibliográficas e documentais e o método de abordagem será o hipotético-dedutivo.
Palavras-chave: Saúde Pública. Fake news. Conhecimento Científico.
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O PRINCÍPIO DA LIBERDADE RELIGIOSA USADO COMO PROTEÇÃO PARA
COMETER OS CRIME DE CHARLATANISMO E CURANDEIRISMO
Bruno Stefano Bini
bruno.bini@unidavi.edu.br
O presente trabalho trata de como alguns religiosos usam o princípio da liberdade religiosa
como proteção para cometer os crimes de charlatanismo, que está previsto no artigo 283, e o
de curandeirismo, previsto no artigo 284 do código penal brasileiro. As igrejas se tornaram um
verdadeiro comércio de indulgências em pleno século XXI, prometendo curas, benção divina e
até mesmo terreno no céu. Tipificar o charlatanismo e curandeirismo tem como único objetivo
proteger a saúde pública. A liberdade religiosa da qual trata a constituição federal, é a liberdade
de cada cidadão escolher e propagar a fé com que mais se identificar. O trabalho também
apresenta o crime de estelionato e o porquê ele não se enquadra na área da religião. Muitos
pastores se aproveitam da imunidade tributária que as igrejas desfrutam para tornar a religião
um verdadeiro comércio divino, praticando crimes como o charlatanismo e o curandeirismo
em suas pregações que mais parecem um discurso político em época de campanha, afinal, eles
querem vender o seu “peixe” e lucrar cada vez mais se aproveitando da boa-fé dos fiéis. O
charlatanismo está previsto no Art. 283 do Código Penal, e o objeto a qual pretende proteger
é a saúde pública. No charlatanismo é indispensável o dolo e a má-fé, o charlatão precisa
saber da falibilidade do meio secreto anunciado. Taxar o curandeirismo como crime encontra
justificativa na proteção da saúde pública, já que, na maioria das vezes, o curandeiro não possui
nenhuma noção de medicina, além do mais, estes meios alternativos de tratamento podem piorar
a condição do enfermo. Não podemos confundir o curandeirismo com as crenças populares,
pois as pessoas mais humildes não têm a intenção de ludibriar quem os procura, agem de
boa-fé, querem apenas ajudar os enfermos. O método de pesquisa utilizado foi o indutivo e
teve como resultado a constatação de que alguns religiosos valem-se da desculpa de que a
liberdade religiosa protege os atos que são praticados durante os cultos, onde o charlatanismo e
o curandeirismo estão presentes.
Palavras-chave: Religião. Charlatanismo. Curandeirismo.
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O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E O PROCESSO DE
EXECUÇÃO À LUZ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
Rosa Maria Kahl Lehmkuhl
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isadoracavilha@gmail.com
O presente trabalho visa analisar os princípios do processo executivo à luz do Novo Código de
Processo Civil. Para isto, foi feito um estudo de forma cautelosa sobre os princípios específicos
do processo de execução bem como se buscou fazer um paralelo em relação às modificações
trazidas pela nova codificação processual brasileira. Os princípios jurídicos podem ser definidos
como sendo um agrupamento de padrões de conduta presentes de forma explícita ou implícita
no ordenamento jurídico, não há como pensar em direito sem pensar em princípios e, no caso
em questão, os princípios que regem o processo de execução funcionam como a estrutura básica
do processo, portanto seria medíocre deixá-los em segundo plano. Neste trabalho daremos
destaque aos princípios específicos do processo de execução. Pretende-se tratar de modo mais
aprofundado sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor ou da menor gravosidade
ao executado que especifica uma restrição ao direito do exequente que não pode se valer,
abusivamente, de todos os meios executivos, devendo optar por aqueles que menos onerem
o executado, e aqui trataremos a respeito da inovação trazida pelo Código de Processo Civil
de 2015, ao estabelecer que cabe ao executado indicar os meios menos onerosos para que se
possa proceder a execução. Quando tratamos do princípio da menor onerosidade ao devedor,
devemos estabelecer um elo com os princípios da máxima utilidade da execução, que visa
à plena satisfação do exequente e o princípio da proporcionalidade, que busca equilibrar a
execução. O método para elaboração desta pesquisa é o indutivo. A técnica bibliográfica. O
ramo de estudo é o Direito Processual Civil.
Palavras-chave: Código de Processo Civil. Princípios. Processo de Execução.
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O RECONHECIMENTO DO DUPLO REGISTRO DE PATERNIDADE/
MATERNIDADE: A FORMA DE EFETIVAÇÃO DA MULTIPARENTALIDADE E
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O presente trabalho tem como objeto de estudo o reconhecimento do duplo registro de
paternidade/maternidade como forma de efetivação da multiparentalidade e suas consequências
no que tange ao recebimento de alimentos e direito sucessório em duplicidade na legislação
brasileira. Inicialmente, destaca-se que a família é considerada a base da sociedade brasileira,
conforme preconiza o art. 226 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ao
discorrer sobre o assunto, faz-se necessário também, apresentar alguns princípios especiais que
norteiam tanto as relações familiares quanto o instituto da multiparentalidade, entre eles destacase: o princípio da Dignidade da Pessoa Humana; princípio da igualdade jurídica entre os filhos;
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e o princípio da afetividade. Além
disso, enfatiza-se que a filiação pode ser conceituada como o vínculo existente entre pais e filhos,
sendo que entre as espécies de filiação existentes na legislação brasileira, a socioafetiva é a que
possui maior relevância neste trabalho, visto que está inteiramente ligada com a aplicabilidade
do instituto da multiparentalidade. Esse instituto, por sua vez, é caracterizado pelo fato de uma
pessoa possuir dois pais ou duas mães (biológico e socioafetivo) concomitantes. Ressalta-se
ainda, que o reconhecimento desse instituto no ordenamento jurídico brasileiro passou a ser
mais comum, após a decisão do RE 898.060/SC e a publicação da tese de repercussão geral
n. 622 que foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal no mês de setembro de 2016. A tese em
comento foi imposta pelo órgão julgador como uma regra a ser seguida pelos demais tribunais
em casos semelhantes. Assim, caberá ao Poder Judiciário averiguar, de acordo com a análise
de cada caso concreto, se o reconhecimento da multiparentalidade é o que de fato garantirá
maior assistência às partes envolvidas. Com o julgamento do RE 898.060/SC surgiram algumas
inovações, as quais foram introduzidas ao direito brasileiro, notadamente, no que tange à
possibilidade de recebimento de alimentos e direito sucessório em duplicidade, sendo este o
principal ponto do trabalho. Sobre as inovações introduzidas, constatou-se ao final da pesquisa
que é possível ocorrer duplicidade quanto ao recebimento de alimentos e direito sucessório na
legislação brasileira, quando o filho decide colocar em seu registro de nascimento o nome de
ambos os pais (socioafetivo e biológico). O método de abordagem utilizado na elaboração desse
trabalho de curso foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento
de dados foi por meio da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Família. Multiparentalidade. Socioafetividade.
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O SISTEMA PROPORCIONAL DE ELEIÇÃO NA DEMOCRACIA
REPRESENTATIVA BRASILEIRA E SEUS PROBLEMAS
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Em muitas discussões e episódios histórico-políticos recentes, o termo democracia surge e
suscita muitos comentários e análises. Ao longo do tempo, foram-lhe atribuídas as mais variadas
definições e aplicações, alterando conforme o contexto social e o posicionamento políticopartidário predominante. Diante dessas múltiplas definições e aplicações, a tarefa de estabelecer
um conceito bem-sucedido para a democracia torna-se deveras complicada e acentua algumas
críticas e problemas presentes neste modelo. No Brasil, país cujo regime democrático ainda
é considerado recente, as complicações são acentuadas, especialmente quando se leva em
consideração o modelo de democracia representativa via sistema proporcional de votos, que se
encontra em vigência em solo nacional para os cargos de vereador, deputado estadual e distrital,
e deputado federal. Ao analisar os resultados de eleições recentes, tanto em âmbito estadual
como em âmbito federal, é possível constatar que o sistema de votos proporcional pode não ser
uma boa alternativa na busca de candidatos que venham a representar os interesses e opiniões
dos cidadãos que participaram com seu voto do processo eleitoral. Isto ocorre em razão da forma
pela qual os votos são computados, não levando em consideração a figura individualizada do
candidato, mas sim a expressividade e alcance do partido ou coligação partidária. Diante dessas
considerações, surgem alguns questionamentos: o que é a democracia representativa e por
que ela é vastamente caracterizada como o melhor modelo de governo? Quais críticas podem
ser direcionadas ao modelo democrático brasileiro, especialmente levando em consideração
o modelo de democracia representativa via sistema proporcional de votos? Tais indagações
ensejaram o presente trabalho, que tem como objetivo geral analisar a democracia representativa
enquanto modelo de governo no Brasil, e apontar possíveis problemas e críticas a tal modelo,
especialmente no que se refere ao sistema proporcional de eleição. Para elaboração do presente
trabalho foi utilizado o método hipotético-dedutivo, tanto na fase de investigação quanto na
apresentação do relato dos seus resultados e, conjuntamente, foram adotadas as técnicas de
pesquisa bibliográfica, tanto em meio impresso como eletrônico.
Palavras-chave: Democracia Representativa. Sistema Proporcional. Problemas.
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O SURGIMENTO DA LEI DO MINUTO SEGUINTE, E APLICAÇÃO DESTE
PARA AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL
Letícia Uliano
leticia.uliano@unidavi.edu.br
Pablo F. Steffen
pablo.steffen@unidavi.edu.br
O presente trabalho investigou a questão da violência sexual sofrida por mulheres. Onde toda
vítima de violência sexual tem o direito de buscar atendimento emergencial, integral e gratuito na
rede pública de saúde sem a necessidade de apresentar boletim de ocorrência ou qualquer outro
tipo de prova do abuso sofrido. Basta a sua palavra para que o sistema de saúde seja obrigado a
dar acolhimento com amparo médico, social e psicológico, além do diagnóstico e do tratamento
das lesões físicas. A rede pública também deve fornecer os medicamentos necessários para
evitar a gravidez e infecções sexualmente transmissíveis. Esses direitos são garantidos desde
2013, pela Lei 12.845/13, apelidada de “Lei do Minuto Seguinte”, mas, na prática, a legislação
não é tão conhecida e falta informação e atendimento adequado nos serviços de saúde. Ao
constatar o problema, após inquérito instaurado no final de 2016, o Ministério Público Federal
em São Paulo decidiu lançar agora uma campanha, em parceria com a Associação Brasileira
de Agências de Publicidade, para divulgar a legislação e coletar denúncias. A iniciativa é
composta por vídeos, peças gráficas e ações de comunicação digital cujo teor baseia-se na
premissa da lei: a palavra da vítima é o suficiente. Cabe a todos os hospitais integrantes do
SUS prestar atendimento humanizado e imediato às pessoas que os procurem relatando ter sido
alvo de qualquer ato sexual não consentido. O levantamento de dados será através da técnica
da pesquisa bibliográfica. Os resultados da nossa pesquisa ainda estão sendo obtidos, e por ora
não tomaremos qualquer parecer conclusivo. Porém, dessa forma, procuramos analisar cada
melhoria após o surgimento da lei e as formas de prevenção aos crimes de violência.
Palavras-chave: Violência Sexual. Ministério Público Federal. Lei do Minuto Seguinte.
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O TÍTULO EXECUTIVO E A SUA EFETIVIDADE ANTE O CÓDIGO CIVIL DE
2015
Bianca Luiza André
bianca.luiza@unidavi.edu.br
Graziele de Castro Graessler
grazigraessler@unidavi.edu.br
Rosa Maria Kahl Lehmkuhl
rmkl07@unidavi.edu.br
A proposta deste trabalho é fazer um estudo acerca dos títulos executivos no processo de
execução, explanar sobre os títulos judiciais e extrajudiciais previstos no Código de Processo
Civil de 2015, bem como trazer as suas principais características. O objetivo geral é realizar
um estudo acerca dos títulos executivos à luz do Código de Processo Civil de 2015 e dissertar
sobre suas particularidades. Em primeiro lugar, tratar-se-á a definição do que vem a ser
título executivo judicial e extrajudicial. Em seguida será feita uma breve análise sobre as
individualidades do título executivo, dentre elas: sua função, efeito, requisitos, entre outras
características. Na delimitação do tema levanta-se o seguinte problema: ante a morosidade no
término dos processos, qual a via a ser buscada para haver celeridade? Como hipótese básica
da pesquisa criou-se a Lei nº 11.382/2006, visando possibilitar maior celeridade para o credor a
fim de receber o que lhe é devido. O título executivo proporciona e efetiva o início da atividade
executória, a qual pretende o cumprimento do direito reconhecido no título, seja judicial ou
extrajudicial, e, para tanto, ataca o patrimônio do devedor, devendo obedecer às regras insertas
no Código de Processo Civil de 2015. O título executivo possui tríplice função, bem como,
torna certa a existência do fato e a sua eficácia jurídica, portanto é indispensável que o título
executivo seja certo, líquido e exigível (art. 783 do CPC) para que ele seja apto a gerar o
desenvolvimento do procedimento executivo. Importante mencionar que, o Código de Processo
Civil de 2015, em seu art. 784, ampliou o rol de títulos executivos extrajudiciais. Vale salientar
que, no título executivo, em regra geral, são definidas as figuras do credor e do devedor, como
consta no art. 778 do CPC/2015: pode promover a execução forçada o credor a quem a lei
confere título executivo; e no art. 779 do CPC/2015: a execução pode ser promovida contra o
devedor, assim reconhecido no título. O método de abordagem utilizado na elaboração deste
trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de
dados foi feito através da técnica da pesquisa bibliográfica. As considerações finais trazem em
seu âmago aspectos mais relevantes ao tema, bem como a comprovação ou não da hipótese
básica.
Palavras-chave: Título Executivo. Características. Código de Processo Civil 2015.
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O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
Edemilson de Souza
edemilson.souza@unidavi.edu.br
Luan Luiz Schweitzer Vaes
luan.vaes@unidavi.edu.br
O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar o funcionamento do Tribunal Penal
Internacional. Apresenta-se o que é, como funciona, as suas principais características e os
membros que fazem parte do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal
Penal Internacional (TPI) é uma corte permanente e independente que julga pessoas acusadas
de crimes do mais sério interesse internacional, como genocídio, crimes contra a humanidade e
crimes de guerra. Ela se baseia num Estatuto do qual fazem parte 122 países. A sede do TPI está
localizada na cidade de Haia, Holanda, mas pode se reunir em outros locais. Ele é composto por
quatro órgãos: a Presidência, as divisões judiciais, o escritório do promotor e o secretariado. O
TPI teve sua criação aprovada através do Estatuto de Roma em 1998, e iniciou seus trabalhos
em julho de 2002. Os 18 magistrados do TPI são eleitos pela Assembleia Geral do Estatuto de
Roma para exercerem mandatos de nove anos sem direito à reeleição. As penas previstas serão
de até 30 anos prisão, sendo aceitável, excepcionalmente, a pena máxima de prisão perpétua.
Dentre as polêmicas que existem sobre o TPI pode-se destacar a prisão perpétua, que em nossa
CRFB/1988 seria inconstitucional. A pena máxima no Brasil é de 30 anos. Outro assunto
polêmico também é que qualquer acusado pode ser julgado pelo TPI, independente da sua
hierarquia política. Só pode ser julgado pelo TPI o acusado nacional de um Estado Parte ou
de qualquer Estado que aceite a jurisdição do Tribunal. O método de abordagem utilizado na
elaboração desse trabalho de curso foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico.
O levantamento dos dados citados se deu a partir da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional. Estatuto de Roma. Crimes contra a Humanidade.
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ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR: ENGAJAMENTO SOCIAL DE
JOVENS UNIVERSITÁRIOS NO ALTO VALE DO ITAJAÍ - SC
Sâmela Cristina Ferreira de Carvalho
cristinasamela55@gmail.com
Natália Luckmann
natalia.luckmann@unidavi.edu.br
Andrei Stock
andreistock@hotmail.com
Este artigo possui como objetivo principal analisar o grau de engajamento social de jovens
universitários e egressos do ensino superior na microrregião do Alto Vale do Itajaí, SC, em causas
voltadas ao bem comum, principalmente por meio de participação em entidades do terceiro
setor. Os métodos utilizados para a elaboração deste trabalho consistem de levantamentos
bibliográficos e de coleta de dados por meio de uma pesquisa qualitativa aplicada por meio de
questionário estruturado, com questões abertas e fechadas, a jovens universitários e egressos
do ensino superior residentes no Alto Vale do Itajaí. Podemos definir como engajamento
social atividades espontâneas, realizadas por um indivíduo, ou um grupo deles, em prol de
causas comunitárias e sociais, sem objetivo de lucro ou vantagem pessoal. Trata-se de trabalho
voluntário (não remunerado), que todos nós podemos realizar, visando o bem comum. A
sociedade é composta por três setores com características distintas: o primeiro setor configurado
como público representado pelo Estado, o segundo representado pelo segmento de mercado que
é composto por pessoas privadas de caráter jurídico que objetivam lucro em suas atividades, e o
terceiro e último setor, composto por organizações privadas de interesse público que não visam
lucro e prestam serviços em diversas áreas, assim como o primeiro setor. As entidades do terceiro
setor ocupam um espaço cada vez mais relevante na sociedade brasileira; executando tarefas
em que os outros setores não apresentam resultados efetivos do ponto de vista da sociedade.
Esta sociedade organizada passa a se reunir para tentar suprir algumas demandas do Estado no
sentido de promover necessidades essenciais ao cidadão e por causas que não interessam ao
mercado. No atual contexto de uma economia crescentemente globalizada e movida pela lógica
do mercado e do lucro imediato, de uma democracia liberal que carece de legitimidade, com
eleitores mantendo-se afastados do processo político culminando em um Estado enfraquecido,
incapaz de prover os serviços essenciais à sociedade, a atenção dos sociólogos, cientistas
políticos e até dos economistas se dirigiu, nas últimas duas décadas, para atores e concepções
além do mercado e do Estado.
Palavras-chave: Engajamento Social. Jovens Universitários. Terceiro Setor.
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OS ATOS INEFICAZES NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A
PROPOSTA DE REFORMA LEGISLATIVA 8.238/2017
Milena Kreusch Krieger
milena.krieger@unidavi.edu.br
Daniel Mayerle
mayerle@unidavi.edu.br
A recuperação judicial é um instituto que busca viabilizar a reestruturação da empresa que está
em crise, isto porque, nem sempre as soluções existentes no próprio mercado são capazes de
auxiliá-la. Então, a lei 11.101/2005 possibilita a estas empresas a apresentação de um plano de
recuperação, sob o crivo jurisdicional. Entre diversas situações que permeiam o referido momento,
levanta-se o seguinte problema: as modificações acrescidas durante o projeto de reforma da
Lei Recuperacional, especificamente no art. 129, trarão efeitos em relação ao processamento
do plano de recuperação judicial? O negócio jurídico pode se apresentar de forma irregular e
defeituosa. Quando isto acontece, o ordenamento jurídico pode-lhe atribuir reprimenda maior
ou menor. Ou seja, a lei ignora o ato, por não possuir mínima consistência, não atribuindo-lhe
qualquer eficácia. Neste caso, a lei pode fulminar o ato, extirpando-o do mundo jurídico, ou a
lei o admite, mesmo que defeituoso, desde que os interessados não se manifestem contra ele
e postulem sua anulação. Os atos ineficazes perante a massa falida, previstos no artigo 129 da
Lei 11.101/2005, especificamente os dos incisos I, II, II e VI se estiverem previstos no plano
de recuperação judicial não serão decretados ineficazes ou revogados. Após todos os requisitos
cumpridos e dado início ao procedimento de recuperação judicial, o devedor permanecerá nesta
situação até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano de recuperação, que vencerem
nos dois anos seguintes. O projeto de reforma prevê significativas mudanças em relação aos
atos previstos no art. 129, dentre elas, estão os incisos IV e V que deixam de contar a previsão
de dois anos antes da decretação da falência, e passam a prever que os atos sejam realizados
dentro do termo legal. Além do inciso VI, que acrescentou que serão ineficazes a venda ou
transferência do estabelecimento se ocorrer também dentro do termo legal. A criação do inciso
VIII passaria a prever reembolso ou pagamento de haveres ao sócio, realizado dentro do termo
legal. Se verificarmos, a inclusão dos incisos pouco altera, considerando que a alteração mais
significativa é a do artigo 131, que prevê que nenhum dos incisos do artigo 129 será declarado
ineficaz ou revogado. Ao final, a hipótese foi comprovada: as modificações acrescidas durante
o projeto de reforma no art. 129 não trazem efeitos em relação ao processamento do plano de
recuperação judicial, isto porque, o art. 131 também modificado dispõe que nenhum dos casos
mencionados no art. 129 serão considerados ineficazes estando presentes e sendo realizados de
acordo com o plano de recuperação. O método utilizado na elaboração desse trabalho de curso
foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi
através da técnica da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Atos Ineficazes. Plano de Recuperação Judicial. Projeto de Reforma.
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OS DESAFIOS DA MATERNIDADE DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO
Aline do Amaral
aline.amaral@unidavi.edu.br
Patricia Pasqualini Philippi
philippi@unidavi.edu.br
O presente trabalho visa analisar os malefícios para as mulheres grávidas no sistema carcerário
brasileiro, as quais sofrem com um sistema moldado por homens e para homens, onde o gênero
feminino não tem um ambiente pensado especialmente para sua encarceração, ficando com
restos e lugares desastrosamente improvisados como é o caso de prédios públicos em condições
de inutilização. A deficiência na estrutura como a insuficiência de sanitários, carência de itens
de higiene pessoal, esgoto a céu aberto, alimentação inadequada, falta de água e em especial a
superlotação onde as detentas têm que dormir no pátio e celas nas quais dormem amontoadas no
chão e revezando-se para esticar as pernas. A benção de uma maternidade pode ser transformada
em uma cena de terror, acarretando em uma total desestabilização emocional irreparável a
estas, ao seu feto ou embrião, pois em todo mundo as penintenciárias femininas brasileiras são
conhecidas como um grave problema público de saúde por reunirem as detentas em um grau
elevado de vulnerabilidade a doenças infectocontagiosas. Apesar do atendimento médico ser
um direito da mãe e do nascituro, assegurado na Lei de Execução Penal (LEP) e no Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), o que se percebe é a ausência de profissionais, a falta de
equipamento médicos e ausência do acompanhamento das gestantes, onde muitas destas só
recebem a notícia que são portadoras de doenças transmissíveis na hora do parto. Existe um
descaso total com as presidiárias e as crianças por parte das autoridades. A Lei n° 13.769/18
estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que
for mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que, não tenha cometido
os crimes elencados no art. 318-A do CPP. Esta nova lei se aplica apenas em dois momentos:
mulheres que ainda não foram condenadas e estão respondendo ao Código de Processo Penal, e
para mulheres que já se encontram em cumprimento de pena. Em regra, a prisão domiciliar não
é um direito público subjetivo da detenta, tanto que o art. 318 do CPP afirma que o juiz poderá
substituir a prisão preventiva por domiciliar, o que dá uma ideia de faculdade de magistrado.
Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal (STF) em um Habeas Corpus Coletivo concedeu para
mulheres presas preventivamente que estejam grávidas, amamentando ou tenham filhos com
até 12 anos ou com deficiência, a prisão domiciliar. O benefício é estendido às mães menores
de idade que estão internadas em centros socioeducativos. O método utilizado para a realização
do trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de
dados foi feito através de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Penitenciárias. Maternidade. Detentas.
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E AS INTERCEPTAÇÕES DE COMUNICAÇÕES
TELEFÔNICAS

Ana Paula da Cruz Lucht
anapaulaclucht@gmail.com
O presente artigo científico tem como objeto de estudo os direitos fundamentais e as interceptações
de comunicações telefônicas. Para tanto foi trazido um breve conceito sobre a Lei n. 9.296/96,
que versa sobre a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza, desde que
sirva para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, com a ordem do juiz
competente da ação principal, sendo que as informações obtidas mediante esta forma, ficarão sob
segredo de justiça. O tema objeto da pesquisa busca analisar a legalidade, a constitucionalidade
e a eficácia da técnica de investigação, que usa a escuta telefônica como meio para obtenção de
provas. Tal técnica denominada como escutas telefônicas é utilizada em larga escala em muitos
países, buscando a captação de diálogos telefônicos entre suspeitos e terceiros. Não é de hoje
que vivemos em meio às comunicações e à tecnologia, onde a evolução é muito rápida, visto
que temos muitos investimentos nesta área. Apesar da escuta telefônica ser um método muito
eficaz na resolução de litígios e entraves judiciais, seu uso deve estar pautado na legalidade para
que os direitos fundamentais não sejam lesados. Visando buscar a legitimidade desta forma de
investigação, produção e recolha de prova, a conduta está baseada nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da proporcionalidade estabelecidos na Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988. O método utilizado na elaboração desse trabalho de curso foi o indutivo e
o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica
da pesquisa bibliográfica. As considerações finais trazem em seu bojo aspectos mais relevantes
ao tema.
Palavras-chave: Escuta Telefônica. Legalidade. Obtenção de Provas.
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OS RISCOS LEGISLATIVOS DA AUSÊNCIA DE CLAREZA CONCEITUAL DO
TERMO “FAKE NEWS”
Virgínia Meirinho
virginia.meirinho@unidavi.edu.br
Mickhael Erik Alexander Bachmann
mickhael@unidavi.edu.br
Recentes dados do Relatório da Segurança Digital no Brasil, realizado pela “PSafe” (empresa
brasileira de segurança digital) apontam que aproximadamente 4,4 milhões de fake news foram
geradas e compartilhadas via redes sociais somente no terceiro trimestre de 2018. Somando-se a
isso, cerca de vinte projetos de lei que versam sobre o tema tramitam atualmente no Congresso
Nacional. A importância de tais dados parece indicar a relevância das fake news para além das
discussões do senso comum, uma vez que todos os estratos sociais são impactados. Contudo,
apesar da vasta quantidade de material sendo analisado, há pouca clareza acerca do significado do
tema; menos ainda acerca dos hard cases que envolvem a temática, como casos que nitidamente
se confundem com outros crimes - tais como injúria, calúnia e difamação, ou relacionados à
liberdade de expressão e de crença religiosa. A ausência de conceituação bem-sucedida quanto
ao termo pode gerar legislação com efeitos contrários aos desejados. Assim sendo, indagase qual a melhor definição de “fake news”. Com o questionamento, surge a necessidade de
esclarecer suas condições necessárias e suficientes, podendo assim apropriadamente legislar
sobre o assunto sem que se cerceie a liberdade de expressão, ou que se misture seu conteúdo
semântico com um tipo penal específico. Tem-se, portanto, como objetivo geral analisar os
significados atribuídos ao termo, buscando estabelecer um conteúdo mínimo necessário para
sua correta compreensão e tipificação. Como objetivos específicos, pretende-se (i) analisar
o posicionamento da Unesco referente ao tema no documento Journalism, fake news and
desinformation (2018); (ii) verificar se o posicionamento adotado pela supracitada instituição
é bem-sucedido em termos semânticos no contexto jurídico pátrio, utilizando como base o
livro “Filosofia da Linguagem: introdução crítica à semântica filosófica”, de Luiz Henrique
de Araújo Dutra (2014); (iii) estabelecer algumas diretrizes normativas visando esclarecer e
orientar quem quer que pretenda preceituar o assunto. Em termos de relevância legislativa,
deve-se frisar que tal conceituação colabora para a correta sistematização e foco das leis, que
servem como ferramenta para busca e alcance da justiça. Para além dessa justificativa, salientase que uma análise semântica apropriada pode determinar com clareza os limites entre malícia
e ignorância, o que também auxilia no estabelecimento das penas. A pesquisa será documental
e bibliográfica, e por se tratar de um trabalho de cunho filosófico, o método adotado será o
analítico, expondo os argumentos e avaliando sua cogência.
Palavras-chave: Fake News. Desinformação. Legislação.
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PARA ALÉM DO STATUS DE COISA: A DECADÊNCIA DO STATUS DE
PROPRIEDADE E A DEFESA DOS DIREITOS ANIMAIS
Rangel Nicácio da Silva
rangelnicacio@unidavi.edu.br
Mickhael Erik Alexander Bachmann
mickhael@unidavi.edu.br
O debate sobre o status moral dos animais há séculos vem sendo realizado. Contudo, foi nas
últimas quatro décadas que passou a ser amplamente difundido. Mesmo assim, os animais não
humanos continuam na mesma posição que se encontravam, de meras propriedades. O status de
res garantido aos animais ainda persiste e o objetivo geral do presente trabalho é analisar uma
alternativa que possa-lhes garantir direitos. Por objetivos específicos: a) contextualizar algumas
correntes filosóficas que fortaleceram o conceito de propriedade; b) investigar a influência das
correntes filosóficas sobre o código civil brasileiro; c) apresentar uma alternativa capaz de
garantir direitos com base na senciência. Para tanto, a metodologia utilizada será a hipotéticodedutiva e realizar-se-á pesquisa bibliográfica com fichamento. Na maioria das legislações no
mundo, os animais ainda são tratados como coisas, um pensamento que tudo indica surgir com
John Locke (1632-1704), um dos grandes contratulistas e talvez o principal arquiteto do status
de propriedade dos animais. Muito embora Locke tenha construído sua filosofia com o viés
cristão da época, entender os animais como seres incapazes de sentir dor ou pensar também foi
fortemente defendido por René Descartes (1596-1650) que taxou os animais como nada além
de autômatos. Segundo ele, os animais não são dotados de consciência (não possuem mentes)
pois não dispõem de alma, característica primordial e que foi garantida pelo criador somente
aos humanos. Na visão de Descartes, não existe sentido em falar de obrigações morais para
com os animais, máquinas criadas por Deus. Parte desse ideal foi desconsiderado por Immanuel
Kant (1724-1804) que não aceitou os animais como simples objetos devido a sua capacidade
de experienciar dor e frustração (senciência), apesar de também ter negado qualquer obrigação
moral humana para com os demais animais. Ele compreendia que não temos qualquer dever
direto para com eles; que a existência deles tinha apenas uma finalidade, servir ao homem. Assim,
podemos identificar que as leis parecem compartilhar da visão de Kant, não buscando o interesse
dos afligidos, mas o respeito ao direito do dono. Nosso Código Civil vai na mesma linha e limita
os animais a semoventes (Art. 82, CC) apenas destinados aos interesses do seu possuidor (Art.
1.228, CC). A Constituição Federal de 1988, no Art. 225, §1º, inciso VII reconhece um olhar
mais humanitário, mas não suficiente para poder garantir direitos básicos aos animais, pelo
menos não enquanto não se aplicar o princípio da igual consideração de interesses semelhantes.
Portanto, sustenta-se que a alternativa mais viável para garantir o reconhecimento de Direitos
aos animais e desconstruir seu mero status de propriedade seria por meio desse princípio; que
as legislações devem ser moldadas à luz da consideração do interesse primordial de todo animal
não humano: o de não sofrer desnecessariamente.
Palavras-chave: Direitos Animais. Ética Animal. Direito Civil Brasileiro.
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POLÍTICAS PÚBLICAS, COMUNITARISMO E RESILIÊNCIA EM COMUNIDADES
TRADICIONAIS: UMA ANÁLISE DA COMUNIDADE CAFUZA
Elivelton de Jesus
elivelton.jesus@unidavi.edu.br
Andrei Stock
andrei@unidavi.edu.br
O objetivo deste estudo é analisar as políticas públicas aplicadas dentro do contexto da
comunidade cafuza de José Boiteux - SC, uma das poucas comunidades cafuzas do sul do Brasil,
verificando, dentre outros aspectos, o quanto estas podem fortalecer a resiliência comunitária. A
pesquisa realizada foi do tipo bibliográfica e documental. Teve um caráter exploratório, buscando
tornar o tema resiliência e políticas públicas mais claro, assim como a contextualização sobre o
território estudado, com uma abordagem quantitativa dos montantes observados, e qualitativa
em relação às consequências observadas em relação aos valores levantados na pesquisa. O papel
de diversas políticas públicas poderia ter relevância significativa estimulando a manutenção da
cultura preservada, com uma elevação da qualidade de vida e valorização social dos moradores,
contudo o que se vê são investimentos pontuais. A falta de capacidade de geração de emprego e
renda na comunidade leva os moradores ao êxodo e à consequente perda da cultura e identidade
dos cafuzos naquele espaço geográfico. A resiliência comunitária é a capacidade sustentada de
uma comunidade para suportar e superar as adversidades de todos os tipos, e tem se tornado
uma questão política fundamental, no entanto, não existe muita clareza com relação à qual é o
processo a ser percorrido pela comunidade para se tornar resiliente, ou seja, quais as ferramentas
para ela se recuperar rapidamente das adversidades (CHANDRA et al, 2011). O objetivo deste
estudo é analisar as políticas públicas aplicadas à comunidade cafuza em José Boiteux - SC,
dentre outros aspectos que podem fortalecer a resiliência comunitária. Terá como objeto de
estudo a comunidade cafuza. A pesquisa realizada foi do tipo bibliográfica e documental. Teve
um caráter exploratório, buscando tornar o tema resiliência e políticas públicas mais claro,
assim como a contextualização sobre o território estudado, com uma abordagem quantitativa
dos montantes observados, e qualitativa em relação às consequências observadas no tocante
aos valores levantados na pesquisa. Está, para fins metodológicos, dividida em quatro capítulos
além desta introdução e das considerações finais. Inicialmente, apresentam-se os conceitos de
comunitarismo e resiliência consoante renomados doutrinadores. Em suma, comunitarismo
consiste em um conceito político moral e social que surge em oposição ao individualismo,
uma ideologia que não é contrária ao liberalismo, mas centra seus interesses nas comunidades
e na sociedade e não no indivíduo. A resiliência comunitária, por sua vez, surge como a
capacidade sustentada de uma comunidade para suportar e superar as adversidades de todos
os tipos, entretanto, não há muita clareza com relação à qual é o processo a ser percorrido pela
comunidade para se tornar resiliente. Posteriormente, abordou-se o conceito de comunidades
tradicionais, quais sejam, um grupo de pessoas que possuem algo em comum, necessidades,
ambições, dentre vários outros objetivos de um, como de um todo.
Palavras-chave: Resiliência. Políticas Públicas. Valorização Social.
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POSSIBILIDADES E LIMITES PARA A GUARDA COMPARTILHADA DE ANIMAIS
Jandyra Sestren Gil
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Rafaela Marchi
rafaelacm@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo analisar os aspectos da guarda compartilhada de animais
após a separação de casais, analisando as possibilidades e limites relativos ao tema. Os animais
estão classificados dentro da categoria de bens solventes e não há no ordenamento jurídico
brasileiro, uma legislação que regulamente uma questão que é de suma importância para o
Direito de Família, já que os seres humanos desenvolvem uma relação de afeto com os animais
e estes com os seus donos. A fim de tentar solucionar o problema, já tramita na Comissão de
Constituição e Justiça um projeto para regular a guarda compartilhada de animais de estimação
para os casos de dissolução do casamento ou união estável, apresentado pela senadora Rose
de Freitas (PODE/ES). De acordo com o projeto de lei n. 542 de 2018, presume-se como de
propriedade comum, o animal de estimação no qual seu tempo de vida tenha transcorrido
majoritariamente na constância do casamento ou união estável. A referida matéria representa
o espaço afetivo que os animais de estimação ocupam na vida das famílias, não havendo mais
cabimento para considerá-los somente como objetos, e sim como parte dos conjuntos familiares,
de tal maneira que a discussão sobre a questão da guarda dos animais se amplificou pela própria
procura da sociedade. O afeto não se circunscreve somente aos seres humanos. Se de um lado
os animais são coisas para determinadas pessoas, para outras, contudo, são seres que necessitam
de carinho, afeto e atenção. E é justamente às pessoas que têm uma relação de afeto com os
animais, através de um convívio diário, que interessa saber com quem eles ficarão na hipótese
de divórcio ou dissolução da união estável. Até porque, os animais também sofrem com a
ausência de seus donos, ainda mais quando há rompimento conjugal dos proprietários. Diante
de inúmeros conflitos e ante a falta de legislação específica, a 7ª Câmara de Direito Privado do
TJSC, reconheceu a competência das Varas de Família para resolver as demandas pertinentes à
guarda de animais de estimação, e ainda, em recente decisão no mesmo sentido, a 4ª turma do
STJ, assegurou a possibilidade de visitas, após o término de uma união estável, para o dono que
não ficou na posse do animal. Além disso, de acordo com o Enunciado 11 do Instituto Brasileiro
de Direito de Família, nas ações que definem a dissolução do casamento ou união estável, o
juiz pode regular a custódia compartilhada do animal do casal. Assim, utilizando do método de
abordagem indutivo, procedimento monográfico e pesquisa bibliográfica, pode-se denotar que
a discussão acerca da guarda compartilhada de animais ainda está começando a ser debatida,
tendo muito a evoluir
Palavras-chave: Possibilidades e Limites. Guarda Compartilhada. Animais.
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PRISÃO EM FLAGRANTE E BREVE COMENTÁRIO ACERCA DA SÚMULA 145
DO STF
Pablo Franciano Steffen
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Jessica Aparecida Constantino
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O presente artigo científico tem como objeto a prisão em flagrante, esta que é uma medida
cautelar e processual. Basta fazer uma breve análise para podemos ver que a prisão em flagrante
é a mais aplicada no Brasil, por isto é o tema de análise deste trabalho, com destaque para o
flagrante preparado, este que caracteriza crime impossível, assunto do qual trata a Súmula 145
do STF, que traz o seguinte enunciado: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela
polícia torna impossível a sua consumação”. Este enunciado também tem sido aplicado em
decisões nos casos que envolvam particulares, não se restringindo somente à polícia. A doutrina
e jurisprudência majoritária seguem o mesmo entendimento, de que não se caracteriza crime
nos casos onde a flagrância é preparada. Entretanto, não se pode confundir com o flagrante
esperado, este que é legal e possível, onde a polícia ou terceiros sabem da pratica do crime,
se dirigem até o local, mas é esperado o melhor momento para ser dada a voz de prisão, não
havendo nestes casos interferência ou induzimento para a pratica do delito. Por fim, realizase uma breve abordagem no que tange às modalidades de prisão em flagrante. No total são
nove espécies, levantando as principais características e diferenças e suas tipificações legais.
O método de procedimento utilizado na elaboração desse artigo foi o indutivo e o método de
procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa
bibliográfica. As considerações finais trazem em seu bojo aspectos mais relevantes ao tema,
bem como a comprovação ou não da hipótese básica.
Palavras-chave: Prisão em Flagrante. Flagrante Preparado. Súmula.

376

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

PRISÃO ESPECIAL E SALA DE ESTADO MAIOR: CAUTELA, PENA E EXCEÇÕES
Albanir Buzzi Júnior
albanir.junior@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
O presente trabalho acadêmico tem como objetivo discorrer sobre a prisão especial, suas
características, os efeitos, as extensões e as exceções que estão previstas no ordenamento
jurídico brasileiro, bem como relatar em quais situações o Código de Processo Penal permite
a aplicação da prisão especial no Brasil. Da mesma maneira se objetiva discorrer e entender
melhor a chamada sala de Estado Maior e a partir daí frisar as diferenças entre uma e outra. A
Constituição Federal do Brasil promulgada em 1988 em seu artigo 5º é clara ao dizer no caput
que “Todos os brasileiros são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Diante
desta afirmação, no que há de mais soberano na legislação nacional, busca-se o entendimento
de quem são os indivíduos que têm direito a esses dois tipos de benefício em caso de prisão,
bem como a visão de alguns autores a respeito de um tema que sempre se apresenta polêmico
quando entra em evidência na pauta da sociedade. Tendo em vista que os dois tipos de prisão
possuem nomes que remetem a um tratamento diferenciado para presos, é preciso detalhar o
que de especial existe nessas medidas, se é que existe algo de especial que já não deveria existir
às pessoas que são remetidas à prisão comum. Muito além de uma cela ou ala especial e de um
alojamento em quartel militar busca-se aprofundar o entendimento sobre o tema em questão. O
método utilizado para a realização do trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o
monográfico. O levantamento de dados foi feito através de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Prisão Especial. Sala de Estado Maior. Processo Penal.
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PRISÕES EXISTENTES NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO
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O atual Processo Penal existente no ordenamento jurídico pátrio requer, diante cada caso
concreto, a efetivação das prisões provisórias, as quais são essenciais para a adequada
tramitação do processo e por isso, possuem particularidades. No entanto, o dizer usual aduz que
a prisão em flagrante perdura até 24 horas, ocorre que, tal premissa é errônea. Aliás, existem
outras modalidades de prisão em flagrante e, conforme já exposto, possuem diferenças, que
serão abarcadas neste estudo. Existem também as prisões preventiva e temporária, que no
mesmo sentido, provocam o emprego equivocado de seus conceitos. A prisão preventiva é a
medida cautelar que grande parcela da doutrina assegura ser a mais utilizada e possui prazo
indeterminado. Já a prisão temporária tem um prazo preestabelecido de duração, admitindose prorrogação e não é cabível em todas as fases do processo. Portanto, o presente artigo
busca esclarecer dúvidas sobre os tipos de prisão existentes no ordenamento jurídico, por
exemplo, como elas devem ser utilizadas, suas vertentes, prazos e os pressupostos para sua
admissibilidade. É admitida ainda a prisão preventiva domiciliar, que é a substituição da prisão
preventiva em casos expressos no Código de Processo Penal. Sem dúvida, as prisões cautelares
são imprescindíveis para que se obtenha um melhor aproveitamento das fases investigatórias
do processo, enquanto utilizadas de maneira correta e sem abusos por parte do Poder Judiciário.
Assim como as prisões provisórias, também há a prisão para execução da pena. De acordo com
o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), estima-se que 60% da população carcerária
consiste em presidiários que já foram julgados e que estão cumprindo a sua pena, os outros 40%
ficam com os presos em prisão provisória. O método utilizado para elaboração deste artigo será o
indutivo e o método de procedimento será o monográfico. O levantamento de dados será através
da técnica de pesquisa bibliográfica. As considerações finais trazem em seu bojo aspectos mais
relevantes ao tema, de maneira a contribuir na disseminação dos conceitos adequados a cada
tipo de prisão, considerando as particularidades de cada espécie.
Palavras-chave: Prisões Existentes. Processo Penal. Processo Penal Brasileiro.
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O presente trabalho tem como objetivo esclarecer os possíveis pronunciamentos do magistrado
para a prática de algum ato no processo. Ressalta-se que é o juiz quem possui a função de dar
andamento, extinguir ou decidir as circunstâncias dentro de uma ação litigiosa. Cabe dizer
de plano, que são três os atos que o juiz pode praticar, sendo eles: os despachos, as decisões
interlocutórias e as sentenças, visto que este último pronunciamento poderá ser proferido sem
resolução de mérito, mais chamada de sentença terminativa, ou ainda, com resolução de mérito
que é conhecida como sentença definitiva, onde especificaremos, na apresentação, o porquê dos
nomes citados. Para que o magistrado escolha um dos pronunciamentos, este deverá analisar os
autos, de forma individual e específica, identificando o melhor caminho para o caso concreto.
Nesta linha de raciocínio, pode ser vislumbrada a importância destes atos. Isto posto, caberá
a nós ressaltar que, é impossível mesurar as hipóteses de pronunciamentos do juiz e não falar
sobre os recursos possíveis. Assim, podem ser citados alguns dos princípios norteadores do
Código de Processo Civil e presentes também na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, como por exemplo, o Contraditório, que proporciona, como regra, o poder
à parte de manifestar-se sobre os atos em que se encontre envolvida; a Ampla Defesa, que é
o direito do litigante, ou acusado, de se utilizar de todos os meios admitidos em direito para
defender-se; e ainda, o Duplo Grau de Jurisdição, que constitui um direito de recurso para a
revisão da decisão por um tribunal superior, o qual é presumido um novo julgamento por juízes
mais experientes, e em regra, de forma colegiada. Desta maneira, vislumbra-se a importância
destes atos, ciente que são eles que dão impulso, solucionam ou dão um fim ao litígio. O método
de abordagem utilizado é o indutivo, o método de procedimento é o monográfico e a técnica
de pesquisa é bibliográfica. Para concluir, confirmou-se a hipótese básica da importância do
esclarecimento sobre os pronunciamentos do juiz.
Palavras-chave: Pronunciamentos do Juiz. Recursos. Princípios.
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PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO - TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA
Tais Marchi
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O presente trabalho objetiva o estudo acerca da teoria dos frutos da árvore envenenada em
nosso ordenamento jurídico, com base no art. 157 do código de processo penal. Tal teoria teve
sua origem na Suprema Corte norte-americana no ano de 1920. Sua tese principal é de que todas
as provas obtidas a partir da prova ilícita (a árvore) estarão contaminadas pela ilicitude do ato
(os frutos envenenados), ainda que sejam por si só consideradas lícitas. Tal doutrina sustenta
o argumento relacional, pois para poder considerar uma determinada prova como o fruto da
árvore envenenada, deve ser estabelecida uma conexão entre ambos. Mas o problema consiste
justamente em estabelecer o nexo causal entre a ilegalidade originária que justifique a regra
da inadmissão da prova. Neste contexto apresentam-se no trabalho, os conceitos, legislações e
jurisprudências pertinentes ao tema, além de destacar a origem da teoria e as comparações com a
legislação atual. Contudo nas jurisprudências encontradas, de maneira geral, os magistrados não
delimitam critérios claros, também não são consistentes em suas decisões, apenas consideram
um fato verdadeiramente “envenenado” se todos os meios de provas derivarem dela. Portanto,
havendo meios de provas independentes da prova ilícita e que posam provar determinado fato,
o Poder Judiciário tende a considerar tal prova para fins penais. Cabe mencionar que o método
utilizado na elaboração desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento o monográfico.
O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. As considerações
finais trazem em seu bojo aspectos mais relevantes ao tema, bem como a comprovação ou não
da hipótese básica.
Palavras-chave: Código de Processo Penal. Prova Ilícita Derivada. Frutos da Árvore
Envenenada.
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QUAIS AS JUSTIFICATIVAS PARA A CONDENAÇÃO DE THOMAS LUBANGA
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O presente estudo buscou averiguar as justificativas da condenação de Thomas Lubanga Dyilo
pelo Tribunal Penal Internacional, se houve fundamento ou somente era uma forma de condenar
Dyilo e por que foi o T.P. I que ficou responsável para realizar o processo de julgamento do
ex-líder de força rebelde da República Democrática do Congo. Onde foi analisado o Estatuto
de Roma que dá Constituição para a formação do Tribunal Penal Internacional e qual a sua
Jurisdição para realizar processos diretos ou quais as formas de se responder perante esse
tribunal. Analisou também os atos jurídicos a serem praticados para responder perante o
TPI e qual os atos praticados pelo próprio Senhor. A análise deu-se de acordo com o método
hipotético-dedutivo. O Estatuto de Roma que constitui o Tribunal Penal Internacional no artigo
4 sobre sua jurisdição no parágrafo II: “O Tribunal poderá exercer os seus poderes e funções
nos termos do presente Estatuto, no território de qualquer Estado Parte e, por acordo especial,
no território de qualquer outro Estado”. Os crimes de competência desse tribunal são crimes de
genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Destacando os
crimes de guerra no inciso XXVI do mencionado Estatuto que recrutar ou alistar menores de
15 anos para realizar função militar nas forças nacionais ou utilizá-los para praticar ativamente
nas hostilidades dizem respeito à apreciação do supracitado tribunal. Thomas Lubanga Dyilo
foi líder da força rebelde denominada FPLC (Força Patriótica para a Libertação do Congo). Um
conjunto de informações apuradas sugeriam a participação de menores de 15 anos alistados ao
FPLC nos tempos de guerra civil do Congo. Contudo, o julgamento de Lubanga foi realizado
por um Tribunal competente no sentido de jurisdição sobre o seu território como demonstrou
o artigo 4 do estatuto de Roma. O TPI tinha competência para julgar crimes mencionados
pelo artigo 5° línea c e artigo 8° inciso XXVI, com isso comprovou-se por provas materiais
que Lubanga recrutava menores de 15 anos para a forças sobre o seu domínio sendo então o
responsável pelos atos da FPLC, sendo assim condenado a 14 anos de prisão no dia 10 de julho
de 2012 pelo Tribunal Penal Internacional.
Palavras-chave: Justificativa. Condenação. T.P.I.
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O objeto do presente trabalho refere-se a um estudo acerca da possibilidade de penhorar
o bem de família. O objetivo geral é a realização de um estudo acerca da relativização da
impenhorabilidade do bem de família. Como objetivos específicos tem-se: a) definir família e
bem de família; b) descrever o instituto da penhora; c) verificar como os tribunais têm decidido
no que tange à impenhorabilidade do bem de família. No decorrer do trabalho, em um primeiro
momento, será descrito o que vem a ser família e bem de família. Em seguida, apresentar-se-á
o instituto da penhora e, por último, será demonstrado como os tribunais vêm decidindo em
questões que tratam do bem de família. Na delimitação do tema levanta-se o seguinte problema:
de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, pode o bem de família ser penhorado? Como
hipótese básica da pesquisa supõe-se que há a possibilidade de relativização da penhora do bem
de família. O bem de família refere-se ao imóvel utilizado como residência da entidade familiar,
independente desta se originar de casamento, união estável, entidade monoparental, ou qualquer
outra forma. Este instituto é protegido pela legislação pátria, por lei especial e pelo Código Civil.
Verifica-se que a família tem relevante importância, tanto para o desenvolvimento ou estabilidade
emocional de seus membros ou como núcleo fundamental da sociedade, sob diversos aspectos é
objeto de tutela do Estado. Neste sentido, o bem de família é um dos institutos que implementam
a sua proteção, objetivando assegurar a conservação tanto da propriedade do imóvel, quanto de
suas pertenças e outros acessórios, enquanto morada de seus membros, impedindo a penhora
por dívidas em geral. Para a elaboração deste trabalho, o método de abordagem utilizado será
o indutivo e o método de procedimento será o monográfico. O levantamento de dados será
efetuado por meio da técnica da pesquisa bibliográfica. As considerações finais trarão em seu
âmago aspectos mais relevantes ao tema, bem como a comprovação ou não da hipótese básica.
Palavras-chave: Bem de família. Impenhorabilidade. Relativização.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DAS MINERADORAS BRASILEIRAS
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A responsabilidade civil encontra-se prevista no Código Civil, nos artigos 927 a 954, e tem por
finalidade reparar o dano causado a outrem. A responsabilidade pode ser objetiva, havendo a
necessidade de reparar o dano, independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem. Ainda pode ser subjetiva, quando há que se demonstrar a
culpa do causador do dano, para que este seja obrigado a reparar o dano causado a outrem. No
caso das mineradoras, a responsabilidade civil, a fim de reparar o dano ambiental, é objetiva.
Além de ser objetiva, é pautada na teoria do risco integral, onde o causador do dano ficará
obrigado a repará-lo independentemente de culpa e não pode invocar a seu favor nenhuma
das excludentes de responsabilidade que normalmente seriam aceitas nas demais modalidades.
A referida teoria é pautada nos princípios do poluidor pagador e da reparação in integrum.
Corroborando este pensamento, é o entendimento do STJ: ‘a responsabilidade civil por danos
ambientais, seja por lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja
por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), é objetiva, fundada na teoria do risco
integral, em face do disposto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que consagra o princípio do
poluidor-pagador.’ Tais princípios contidos nesta modalidade são de suma importância para a
preservação e conservação do meio ambiente, pois, sem estes princípios, criaria-se a impressão
de que o ilícito ambiental compensa. A pesquisa será realizada através do método indutivo,
monográfico e também bibliográfico. O objetivo do presente trabalho é fomentar a discussão
sobre os perigos ambientais intrínsecos nas mineradoras.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Teoria do Risco Ambiental. Mineradoras.
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RESPONSABILIDADE CRIMINAL DA PESSOA JURÍDICA NOS CRIMES
AMBIENTAIS
Cheila da Silva
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Eda Maria Norenberg Arndt
edanorenberg@unidavi.edu.br
O objeto do presente trabalho refere-se a um estudo sobre a responsabilidade da pessoa jurídica
nos crimes contra o meio ambiente. O objetivo geral é a realização de um estudo acerca da
responsabilidade da pessoa jurídica nos crimes contra o meio ambiente. Em um primeiro
momento será descrito o que vem a ser meio ambiente, trar-se-á também a definição de crimes
e crimes ambientais; em seguida, apresentar-se-á as contribuições da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 no que tange à proteção do meio ambiente e, por último, serão
demonstradas as contribuições da lei 9.605 de 1988 para o meio ambiente. Na delimitação
do tema levanta-se o seguinte problema: pode a pessoa jurídica ser responsabilizada pelos
crimes que comete contra o meio ambiente? Como hipótese básica da pesquisa supõe-se que
o ordenamento jurídico responsabiliza a pessoa jurídica pelos crimes que comete ao meio
ambiente. As discussões acerca da responsabilidade criminal da pessoa jurídica nos crimes
relacionados ao meio ambiente, além de relevantes, são necessárias, sobretudo considerando a
crise ambiental que se encontra na atualidade que põe em risco a própria sobrevivência humana.
Atualmente o mundo vive o fenômeno da Globalização e do domínio do capitalismo, no qual
percebe-se a prevalência de interesses econômicos em detrimento dos cuidados necessários
à proteção dos recursos naturais. Percebe-se, também, que o domínio econômico e a busca
desenfreada, ocorrida no mundo todo, por desenvolvimento e lucro não demonstra nenhuma
preocupação com um desenvolvimento de forma sustentável. Desta forma, a tutela penal do meio
ambiente tornou-se imperativa, principalmente quando as medidas nas esferas administrativa e
civil não surtirem os efeitos desejados. A medida penal tem como objetivo prevenir e reprimir
condutas praticadas contra o meio ambiente. O método de abordagem utilizado na elaboração
deste trabalho será o indutivo e o método de procedimento será o monográfico. O levantamento
de será efetuado por meio da técnica da pesquisa bibliográfica. As considerações finais trarão
em seu âmago aspectos mais relevantes ao tema, bem como a comprovação ou não da hipótese
básica.
Palavras-chave: Responsabilidade Penal. Pessoa Jurídica. Meio Ambiente.
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RESPONSABILIDADE DOS AVÓS NO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
AOS NETOS
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joao.marcos@unidavi.edu.br
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O presente artigo tem como objeto a responsabilidade dos avós no pagamento de pensão
alimentícia aos netos. O objetivo geral deste trabalho é analisar a responsabilidade dos avós no
pagamento de pensão alimentícia. Os objetivos específicos são: a) analisar a responsabilidade
dos avós no pagamento de pensão alimentícia; b) discutir se há responsabilidade dos avós
no pagamento de pensão alimentícia; c) demonstrar se há responsabilidade dos avós no
pagamento de pensão alimentícia. Na delimitação do tema levanta-se o seguinte problema:
há responsabilidade dos avós no pagamento de pensão alimentícia? Para equacionamento
do problema levanta-se a seguinte hipótese: supõe-se que há responsabilidade dos avós no
pagamento de pensão alimentícia. Os avós somente podem ser chamados ao processo se todos
os meios judicias foram utilizados para coagir o devedor principal a prestar o devido encargo. A
doutrina e a jurisprudência têm o entendimento que os avós podem sim ser chamados ao processo
para compor o polo passivo, inclusive subsidiar ou complementar a pensão alimentícia. Será de
responsabilidade do autor o ônus de demonstrar a ausência ou a absoluta incapacidade dos pais
de cumprir com sua obrigação natural. O método utilizado na elaboração desse trabalho foi o
indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através
da técnica da pesquisa bibliográfica. As considerações finais trazem em seu bojo aspectos mais
relevantes ao tema, bem como a comprovação ou não da hipótese básica.
Palavras-chave: Avós. Pensão Avoenga. Alimentos.
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RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO ESTADO
Eduardo Blau
bazarmariely@hotmail.com
O Estado deve se responsabilizar pelas suas práticas sendo elas atos ilícitos. Seguindo as
fontes do direito internacional, deve o causador do dano sanar os prejuízos reparando de forma
adequada o prejudicado por tal ação sendo esta reparação em período inferior ao atual. Diante
do contexto, esta é uma pesquisa do tipo bibliográfica, documental, desenvolvida no primeiro
semestre de 2019, do curso de Direito, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do
Alto Vale do Itajaí (Unidavi). O objetivo principal deste artigo é destacar a responsabilidade
internacional em atos ilícitos tendo o objetivo de minimizar como obrigação, podendo ser ela
também uma ação ou uma omissão, a mesma constitui como tendo três critérios: conduta, a
imputação da conduta e a ilicitude dessa conduta. A violação de uma obrigação internacional
gera ao mesmo duas consequências a ele, como simples e basicamente o responsável é obrigado
a cessar e não repetir o comportamento ilícito, e também deve reparar integralmente os danos
que causou a outra parte. Em segundo lugar, o Estado que sofreu prejuízos adquire o direito
de invocar a responsabilidade do outro. Em demais situações de reparação em que o Estado
praticar o ato, mas estiver acobertada pelo consentimento válido de outro Estado, temos como
causas em que se excluem a ilicitude a legítima defesa, pela prática de uma contramedida, pela
força maior, pelo perigo extremo ou pelo estado de necessidade. Nestes casos, não será possível
se falar na responsabilidade internacional e na obrigação de reparação do Estado que promoveu
a suposta ação ilícita. Só lhe é imposta tal medida quando o ato praticado importar em violação
de norma jus cogens. Como instrumento de coleta de dados foram utilizados artigos científicos,
Google Acadêmico, além de algumas reportagens como suporte para tal. Determinando a
responsabilidade do Estado causador da ilicitude no âmbito internacional, é possível aplicar
e analisar estes conhecimentos no caso concreto em que o governo Alemão, mesmo depois de
um longo período, ainda não se encarregou de reparar os danos causados com a substituição da
ponte de acesso à Ilha da Rita por um aterro de acesso no canal do Linguado, deixando impactos
devastadores à fauna e à flora existentes no município de São Francisco do Sul-SC. Contudo, é
possível buscar soluções para este conflito de maneira que se segue o que dizem as normas de
Direito Internacional. A reparação de danos é uma obrigação no âmbito da moral e do Direito
Internacional.
Palavras-chave: Estado. Obrigação. Internacional.
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RITOS PROCESSUAIS PARA O CUMPRIMENTO E EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
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O tema que iremos explanar não é importante apenas para o Direito de Família, mas também
para o Direito Processual Civil, onde será dado mais ênfase. Conforme o tema, o objetivo será
explicar o conceito do termo “alimentos”, visto que possui um significado jurídico um pouco
mais abrangente, e sua previsão e proteção constitucional. A diferença entre o cumprimento
de uma sentença ou decisão interlocutória que reconheça a exigibilidade da obrigação de
prestar alimentos (presente no capítulo IX do título I do Código de Processo Civil de 2015)
e a execução de alimentos (presente no capítulo VI do título II também do CPC/2015). A
explicação dos ritos processuais para o cumprimento e execução de alimentos, que são: o rito
por desconto em folha de pagamento, que consiste em uma determinação do juiz, originado
do adimplemento da obrigação, em descontar as parcelas vencidas do devedor na folha de
pagamento, não ultrapassando o valor de 50% dos seus ganhos líquidos; o rito da expropriação,
também conhecido como rito da penhora, que consiste na apreensão de bens do devedor, dando
preferência à penhora em dinheiro; e o rito da coação pessoal, ou da prisão civil, cuja natureza
do ato seja coercitiva e não punitiva, devido ao objetivo de reprimir o alimentante ao pagamento
do débito. Neste último, será abrangido também a divergência doutrinária entre o prazo máximo
de uma prisão civil e o posicionamento majoritário. E por fim, a extinção do cumprimento e da
execução de alimentos. O método de pesquisa utilizado para a elaboração do presente trabalho
foi a pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Processo Civil. Alimentos. Prisão Civil.
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SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS: UMA VISÃO PRÁTICA QUANTO AOS
SERVIÇOS PRESTADOS
Luiza Gaspar Feio
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O presente trabalho visa demonstrar a importância e as competências pertinentes aos Serviços
Extrajudiciais desenvolvidos no Brasil. Percebemos que cada vez mais este é um serviço
presente na vida dos brasileiros. Segundo a Anoreg Brasil existem cerca de 13 mil cartórios
de notas e registros no país. De acordo com o CNJ - “Entidades representativas de cartórios
estimam que uma pessoa física utiliza os serviços de um cartório, pelo menos, dez vezes ao longo
da vida.” No artigo 5º, da lei 8.935 de 18/11/1994, encontramos as espécies de cartórios que
existem. Os mais comuns e de maior utilização da população de nossa região são: Tabelionatos
de Notas, Tabelionatos de Protestos, Registro Civil, Registro de Imóveis, Registro Civil de
Títulos e das Pessoas Jurídicas. Iremos analisar a competência de cada cartório para sabermos
em casos práticos onde podemos encontrar o auxílio que precisamos. Tabelionato de Notas:
encontramos serviços de autenticação de documentos e reconhecimentos de assinaturas, bem
como de formulação de Escrituras e de Procurações Públicas. Tabelionato de Protestos: onde
são cobrados os títulos em atraso, local em que se dá a publicidade da inadimplência de uma
obrigação. Registro Civil: onde se realizam os registros de nascimentos, casamentos e óbitos,
adoções, reconhecimentos de paternidade, emancipações, interdições. Registro de Imóveis:
nestes locais encontramos o histórico dos imóveis de determinada circunscrição geográfica, é
responsável pela matrícula, registro e averbações dos bens imóveis. Registro Civil de Títulos
e das Pessoas Jurídicas: registram contratos, atos constitutivos, estatuto ou compromissos
das sociedades civis, religiosas, morais, científicas ou literárias, bem como o das fundações
e das associações de utilidade pública, além de diversos documentos particulares. Neste viés,
identifica-se a diversidade de tipos de cartórios que existem, assim como, as competências que
cada um desempenha, mas que nem sempre estão claras para seu público usuário, portanto,
considerando as dúvidas recorrentes de pessoas que querem realizar alguns serviços básicos
de registros civis, que são registros de nascimentos, casamentos e óbitos, mas não sabem qual
cartório ir, é que se idealizou a presente pesquisa a partir da abordagem dedutiva, considerando
que se parte da norma para a realidade atual; a partir do procedimento bibliográfico e estatístico,
com o intuito de definir as competências estabelecidas no normativo brasileiro e na doutrina
para auxiliar no acesso dos serviços cartorários. Sendo assim, é indiscutível o papel dos
cartórios brasileiros na sociedade, a realizarem registros de imóveis até o registro paterno de
uma criança. Entende-se que a cada dia as serventias extrajudiciais se modernizam, treinam seus
colaboradores e procuram aperfeiçoar os serviços prestados à população para que todos tenham
acesso e compreendam as competências que cada um possui a partir do que é estabelecido pelo
ordenamento brasileiro.
Palavras-chave: Serventias Extrajudiciais. Competências. Aplicabilidade.
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SISTEMA MULTIPORTAS: A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO COMO MEIO
ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS FAMILIARES
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O presente trabalho possui como objeto a discussão acerca das várias alternativas para a
solução dos conflitos, especificamente a possibilidade de utilização do método da mediação
em discórdias familiares. Cada vez mais os indivíduos têm buscado o Poder Judiciário para
a resolução de litígios, não sendo diferente no âmbito do Direito de Família. Ocorre que a
superlotação de processos judiciais, alinhada à excessiva formalidade do procedimento, tem
feito com que a resposta da prestação jurisdicional seja cada vez mais demorada. Por outro lado,
os litígios de família, particularmente, demandam questões que não podem ser solucionadas
pelo processo tradicional. Além de necessitar-se da resolução dos conflitos com mais urgência,
o Poder Judiciário não poderá fazer com que o problema principal seja resolvido, ou seja, a
solução do que levou à ocorrência do conflito. A mediação, há tanto tempo comentada e há
pouco evidentemente regulamentada, é uma solução para quem busca um terceiro para auxílio
na resolução de litígios. Diferente do Poder Judiciário, a mediação é a resposta que poderá fazer
com que as partes cheguem a uma conclusão sem depender de uma opinião impositiva. Pelo
contrário, o mediador fará com que as partes cheguem a uma resposta por si próprias. Assim,
foram analisados os principais pontos e peculiaridades do método de mediação de conflitos,
relacionando-o ao direito de família, verificando-se a real efetividade do uso deste instituto
como meio de acesso à justiça. O método de abordagem utilizado na elaboração desse trabalho
foi o indutivo, bem como o método de procedimento foi o monográfico. Utilizou-se também
a técnica da pesquisa bibliográfica para a fundamentação. Ao final, obteve-se como resultado
que, na mediação, os interessados poderão discutir até encontrarem uma solução por si próprios,
sem a interferência de um terceiro, uma vez que este apenas estará presente incentivando o
“desabafo” e a fala, não podendo, em nenhum momento, sugerir a forma de resolução do
conflito. Como resposta, obter-se-á um conflito solucionado que acarretará na conformação
das partes, uma vez que a solução pretende satisfazer ambos os interesses, de forma que esses
indivíduos não precisarão buscar pelo Poder Judiciário para determinar mais alguma tutela em
pouco intervalo de tempo após.
Palavras-chave: Conflito. Mediação. Família.
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SISTEMA PENAL A SERVIÇO DO ESTADO: A CULTURA DE CONTROLE DA
MISÉRIA
Patrícia Pasqualini Philippi
philippi@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem por objetivo analisar o sistema penal e a cultura punitiva realizada pelos
órgãos formais (Legislativo, Judiciário, Executivo, Policias, etc.) e informais (escola, família,
associações, entidades, etc.), que têm desde o medievo o ideário de garantir a manutenção
do poder pelo Estado e a classe dominante, enquanto, em contrapartida, grava e etiqueta a
miséria com estética da criminalidade. A miséria governada por meio do sistema penal garante
a exclusão e o encarceramento da pobreza, separa ricos de pobres e garante aos primeiros a
hegemonia econômica e social. Aos pobres, cabe muito bem o cárcere e quanto pior melhor.
Aos ricos acordos, regalias, benesses e a surreal condição de eternos “amigos do Rei”. Desde
o medievo, ser pobre era sinônimo de delinquente. Desempregado: delinquente; desocupado:
delinquente; abandonado: delinquente. E no tocante aos crimes, estes por sua vez, eram os
considerados contra o patrimônio. Domesticá-los; discipliná-los; puni-los, eis as alternativas
para evitar que a classe de indesejáveis e perigosos cidadãos se rebelasse, o que iria contra a
economia que precisava de mão de obra e da indústria atuante; contra o Estado, detentor das
políticas sociais de manutenção de uma sociedade subserviente e ordeira e da classe dominante,
os ricos, que nem pensar, poderiam sofrer o risco de perder seus bens, seu patrimônio, sua
riqueza e com ela também, o poder. O Estado cria o crime e também o criminoso. Essa lógica
perversa não se mantém senão por outro motivo, garantir o poder que fez erigir o próprio
Estado, a economia capitalista global e contemporaneamente neoliberal, e manter no topo do
poder os mais ricos. A miséria governada através do sistema penal e sua cultura do controle só
produz e reproduz os crimes e os criminosos, cuja penalização não se encerra no corpo e na
psique do encarcerado, mas se estende de forma cruel também aos seus familiares, pais, filhos,
irmãos, cônjuges, companheiros, a citar apenas estes como exemplos, que pela proximidade,
familiaridade e modulações sociais sofrem a penalização secundária e todos seus atrozes efeitos.
A pesquisa foi realizada sob o método indutivo e a técnica bibliográfica. O ramo de estudo
permeia o Direito Penal e Processual Penal.
Palavras-chave: Sistema Penal. Miséria. Estado.
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SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO
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Com o presente trabalho pretende-se abordar sobre o sistema penitenciário brasileiro, que há
tempo está em pauta, foco de críticas quanto ao excessivo número de presos e o sistema de
ressocialização, ou seja, a pessoa que passa pelo regime penitenciário brasileiro. Dados do
Conselho Nacional da Justiça (CNJ) (a presidente do conselho é a ministra Cármen Lucia)
e do Supremo Tribunal Federal (STF). Estes dados foram divulgados em agosto de 2018, e
apresentados para os conselheiros do CNJ, a nova versão do Banco Nacional de Monitoramento
de Presos (BNMP). Segundo os dados apresentados, existiam em agosto de 2018, no Brasil,
602.217 presos, dos quais 95% homens e 5% mulheres. Quando analisada a lista de penas
mais recorrentes, encontramos na ponta o crime de Roubo, com 27%, Tráfico de drogas logo
em seguida, com 24%, Homicídio 11 %, Furto 8%, Crimes relacionados a armas de fogo 4%
e estupro com 3%. Quanto ao regime de cumprimento de pena, 74% respondem em regime
fechado, 24% em regime semiaberto e 1% em regime aberto. Quanto à natureza da pena 40%
são presos provisórios, 35% condenados em execução definitiva e 24% são condenados em
execução provisória. Segundo as estatísticas disponíveis, Minas Gerais tem a segunda maior
população prisional do país, com cerca de 60 mil presos. O Estado só tem menos presos que São
Paulo, com uma população estimada de 170 mil detidos. No entanto, em proporção ao tamanho
da população, os Estados que dispõem das taxas mais elevadas no país são Mato Grosso do
Sul e Acre, enquanto os que possuem o menor número de presos em relação à sua população
total são Bahia e Alagoas, levando em consideração que em relação à São Paulo e Rio Grande
do Sul os dados ainda não estão completos. Sobre a reincidência, reincidir significa perpetrar,
depois de condenado, em novo crime ou contravenção, da mesma natureza ou não da anterior.
A reincidência criminosa encontra-se disposta em nosso diploma penal no art. 63, nos seguintes
termos: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar
em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”
Trata-se de problema que assola a sociedade, e é claro, o sistema penal brasileiro, pois ao invés
do detento cumprir sua pena, e não mais retornar à delinquência, se tem o inverso, voltando a
cometer delitos e, por consequência, retornando às unidades prisionais. Em suma, o presente
trabalho utilizará o método de investigação indutivo e as técnicas adotadas foram bibliográficas.
Palavras-chave: Direito Penal. Sistema Penitenciário. Ressocialização.
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SISTEMA PROCESSUAL PENAL: NO BRASIL, O SISTEMA PROCESSUAL PENAL
É ACUSATÓRIO, MISTO OU INQUISITÓRIO?
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paula.sutil@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem por objeto de estudo o sistema processual penal no âmbito brasileiro.
O estudo foi elaborado através do método indutivo e método de procedimento monográfico. O
levantamento de dados se deu através da técnica de pesquisa bibliográfica. É de conhecimento
geral que o sistema acusatório existe desde o direito canônico. Nessa época, a igreja tinha forte
papel na seara jurídica. Qualquer pessoa do povo acusava, desde que tivesse provas. A defesa
era feita pela pessoa acusada e o julgamento era feito pelo clero (bispos). O sistema inquisitório
surgiu com a Santa Inquisição, em meados do século XII a XIX, com a indisciplina dos cleros e
a corrupção da igreja, houve a necessidade de estar concentrando a função de acusar, defender
e julgar sob responsabilidade de apenas uma pessoa. O sistema misto, conhecido como sistema
frânces, surgiu em 1808 com o Código da França ou Napoleônico, usando da necessidade
de controlar as arbitrariedades que existiam quando as funções eram concentradas nas mãos
de uma pessoa só. Houve uma bipartição das fases da persecução criminal, pois passaram a
existir três fases: a investigação, fase probatória e de julgamento. Os sistemas processuais
penais são formas de pacificação social as quais inúmeras comunidades, em vários lugares e
momentos históricos utilizavam para resolver problemas penais. Eles são diretamente ligados
com o modelo político do Estado. Quanto mais o Estado seja próximo do sistema autoritário,
mais se aproximará do sistema inquisitório. Por se tratar de um Direito dinâmico, cada Estado
opta por um sistema processual penal que seja influenciado por transformações e políticas que
aconteceram em determinada época. Sabe-se que o Direito Penal é um meio de controle social
do qual o Estado utiliza para realização da função constitucional e a garantia do direito à vida,
liberdade, igualdade, segurança, entre vários outros. Nesse contexto, muito se discute acerca do
sistema processual penal utilizado no Brasil. Ele tem uma fase preliminar (inquérito policial)
que consiste no caráter inquisitório e uma fase processual de caráter acusatório.
Palavras-chave: Sistema Processual Penal. Brasil. Direito Processual Penal.
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SOBRE A ÉGIDE DA LEI 13445/17, COMO FICARAM OS DIREITOS
HUMANOS PARA OS IMIGRANTES E COMO ALGUNS PAÍSES ESTÃO
FACEJANDO A SITUAÇÃO DA MIGRAÇÃO
Gislaine Vaz Rodrigues
gislaine.rodrigues@unidavi.edu.br
Sobre a égide da lei 13445/17, como ficaram os direitos humanos para os imigrantes e como
alguns países estão facejando a situação da migração? O presente artigo faz uma comparação
com o Estatuto estrangeiro criado em 1980, e agora na atualidade com a Lei 13445/17, onde
os imigrantes têm seu direito assegurado e com égide nos recursos humanos. Demonstrando
como a legislação ampara, sendo eles legalizados ou no processo de legalização. Outro
questionamento é o que leva os imigrantes a saírem do seu país para buscar uma vida diferente
em outro local. Os imigrantes buscam em outros países vida nova, sendo esses legais ou ilegais,
considerando que estas decisões têm uma relação muito forte como alguns problemas, sejam
eles econômicos, culturais, religiosos ou políticos. Essas mudanças que ocorrem entre os
países que geram guerras, acabam dando ênfase para que a migração tenha uma repercussão
diretamente sobre os estados. Outro ponto: para onde irão essas pessoas desamparadas e ilegais,
e como serão recebidas ao chegar em um local diferente, dentro da nova legislação, como ficará
esta legalização e como está na atualidade a recepção desta proliferação de hóspedes no Brasil?
Há várias vertentes que explanam este assunto, com base na legislação e doutrinas, mas e na
prática, como as mídias descrevem o ocorrido, como os países apoiam e prestam auxílio quando
ocorre a polarização destes imigrantes? Com este artigo teremos a oportunidade de obter uma
prévia comportamental de alguns países na atualidade. Sendo assim, este trabalho irá retratar o
que a nova legislação trouxe de avanço para agilidade na legalização, fundamentado nos direitos
humanos e como alguns países na atualidade estão tentando se defender desta proliferação de
imigrantes. O trabalho desenvolvido traz um assunto amplo e polêmico, pois cidadão nato,
sabemos exatamente quais os direitos, deveres e obrigações, agora em um contexto mais amplo,
como isto funciona quando o sujeito arrisca em um país diferente para ganhar a vida, e como a
Lei 13.445/ 17 ampara esses imigrantes optando por medidas legais e com agilidade. O método
de abordagem utilizado na elaboração desse trabalho de curso foi o indutivo e o método de
procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa
bibliográfica.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Migração. Legislação.
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SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E EXTINÇÃO DE
PUNIBILIDADE
Bruna Vailate Farias
bruhfarias16@gmail.com
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
O artigo 337-A do Código Penal trata do crime de sonegação de contribuição previdenciária,
que objetiva preservar o patrimônio da Previdência Social, que é lesionado pela supressão ou
redução da contribuição social e de seus acessórios, contribuir para o seu bom funcionamento,
proteger o patrimônio do Estado, a Seguridade Social, que, recebendo essas contribuições pelo
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) possa-se alcançar o direito concernente à saúde,
à previdência e à assistência social. Esse crime pode ter coautoria e participação criminosa,
bem como duas ações nucleares que são realizadas mediante três diferentes comportamentos
omissivos como está previsto nos incisos do artigo. Trata-se de crime material, haja vista que
só se consuma com a supressão ou redução da contribuição social previdenciária ou de seus
acessórios. É classificado também como crime de conduta vinculada, pois somente pode ser
praticado por meio de uma das omissões previstas no tipo penal. Observa-se que poderá haver
extinção de punibilidade “caso o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições,
importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida
em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal” (art. 337-A § 1º). O parágrafo 2º do artigo
dispõe sobre o perdão judicial ou aplicação de pena de multa se o agente for primário e de bons
antecedentes, se o valor do débito for igual ou inferior ao estabelecimento pela Previdência
Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais
(§ 2º, inciso 2 do artigo 337-A). Trata-se de crime de ação penal pública incondicionada e é
de competência da Justiça Federal. Há jurisprudência do STJ dizendo que deve ser aplicado o
princípio da insignificância caso o valor sonegado não ultrapassar R$10.000,00 portanto, todos
os débitos previdenciários não recolhidos aos cofres do INSS até esse total não constituem
infração penal. O método utilizado na elaboração desse trabalho de curso foi o indutivo e o
método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da
pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Perdão Judicial. Extinção de Punibilidade. Sonegação Previdenciária.
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TÍTULOS EXECUTIVOS
Larissa Maiane Radüntz
larissa.raduntz@unidavi.edu.br
Jaqueline Wiessner
jaqueline.wiessner@unidavi.edu.br
Vanessa Taiara Radüntz
vanessa.raduntz@unidavi.edu.br
Este trabalho trata sobre as diferenças entre os títulos executivos, os quais são a base essencial
do Processo Executivo. A execução é um conjunto de atos materiais que se destinam a assegurar
a eficácia prática do título executivo, que vem a concretizar o direito em favor do credor, sendo
a mesma decorrente de sentença ou de título extrajudicial. O método utilizado na elaboração
desta pesquisa foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento
de dados foi através da técnica de pesquisa bibliográfica. O desenvolvimento do trabalho se
deu com a apresentação de títulos executivos, sua aplicabilidade e diferenciações. Objetivase também a explicação mais detalhada da diferença entre títulos executivos judiciais e
extrajudiciais, sendo que o primeiro advém de uma sentença condenatória prolatada em um
processo de conhecimento anterior ou de outro título judicial equiparado à sentença como os
previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil. Já o título executivo extrajudicial é aquele
onde a execução tramita através do processo de execução autônomo, elencado expressamente
no Código de Processo Civil, quais os títulos executivos extrajudiciais, tendo em ambos os casos
o estado, o direito de intervir no patrimônio do devedor, para que o credor obtenha o pagamento
daquilo que lhe é devido. As considerações finais trazem em seu bojo aspectos relevantes e
detalhados ao tema que traz a compreensão do objetivo da questão inicial, enfatizando suas
aplicabilidades e suas diferenciações, trazendo este tema consigo a relevância da compreensão
do título executivo que é de comum utilização.
Palavras-chave: Código de Processo Civil. Título Extrajudicial. Título Judicial.
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TRAFICÂNCIA OU POSSE DE DROGAS - UM ESTUDO À LUZ DO GARANTISMO
JURÍDICO
Gisleine Franciele Schweitzer
gisleine.schweitzer@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
O presente resumo tem por escopo e, de igual modo, objetiva percorrer sem o esgotamento da
matéria abordada, uma análise legal acerca da traficância, bem como do porte de drogas para
consumo próprio, sob a ótica de um direito penal garantista, haja vista a subjetividade abarcada
pelo art. 28, da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006 e, a discricionariedade para aplicação
de tal dispositivo ou, em sentido diverso, do disposto no artigo 33 da suso mencionada lei.
Analisa-se a necessidade de intervenção do Estado Penal, mesmo quando do uso de drogas,
a fim de reprimir a traficância de entorpecentes - considerando-se que os usuários, embora de
forma velada, financiam o tráfico - ou se, em relação à matéria ora ventilada, seria possível a
aplicação de medidas administrativas para coibir tal conduta e, via de consequência, “extinguir”
o tráfico, atentando-se que nulla lex poenalis sine necessitate, haja vista o princípio do Direito
Penal Mínimo adotado jurisprudencialmente no Brasil. Discorre-se brevemente a respeito do
julgado pendente no Supremo Tribunal Federal, para o qual já constam votos de três ministros,
atreitos à inconstitucionalidade do artigo 28, visto que, com a tipicidade penal do uso de
drogas, segundo os ministros do pretório excelso que já manifestaram suas decisões, há uma
afronta ao inciso X, do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
resultando em uma invasão estatal na esfera íntima do indivíduo. Vê-se, também, que já houve
uma descarcerização - muito embora o STF tenha denominado despenalização - da posse de
entorpecentes, com o advento da Lei de Drogas, uma vez que, com ela, exsurgiu em seu Capítulo
III, no supra mencionado artigo 28, como crime e, passível de pena, contudo, não se cominam
penas privativas de liberdade mas, tão somente, penas de advertência, prestação de serviços e
medidas educativas. Ora, discute-se a necessidade de coerção - penal ou administrativa - de
uma conduta que, malgrado, atinja ao próprio indivíduo em sua esfera pessoal, resta claro tratarse, na verdade, de um problema de saúde pública, pois inexistindo usuário não há que se falar
em traficância. Para a elaboração desse trabalho foi utilizado o método de abordagem indutivo
e o método de procedimento monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica de
pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Traficância. Porte de Drogas. Financiamento do Tráfico.
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TRÁFICO DE PESSOAS
Samara Caroline Nau
nau_samara@unidavi.edu.br
O principal objetivo deste trabalho visa demonstrar fatores principais e trazer algumas reflexões
acerca do tema, procurando analisar os objetivos e as vítimas do tráfico de pessoas, dando
ênfase na Lei 13.344/16. A Lei 13.344/16 por seu artigo 16, revogou no Código Penal Brasileiro
os artigos 231 e 231-A e seu artigo 13 alterando o Código Penal Brasileiro, inserindo o artigo
149 com o nome de direito de Tráfico de Pessoas, revogando assim expressamente os artigos
citados anteriormente. Este estudo teve como base metodológica uma pesquisa bibliográfica,
na área de Direito Penal - parte especial, utilizando-se para isso, livros, artigos científicos e
revistas especializadas na área, que foram de grande ajuda para a realização do trabalho. A Lei
13.344/16 em seu art. 4º, fala sobre os meios de prevenção que deveríamos todos ter acesso,
mas que, infelizmente, na prática, sabemos que não é bem assim. Nas sociedades pobres de
periferias não vemos o acesso à saúde ou educação de qualidade. Claro, não podemos cobrar
algo numa sociedade pobre se não temos esse acesso de qualidade nem na sociedade média.
Na mídia também não temos acesso a campanhas socioeducativas, infelizmente é um assunto
que está se deixando muito de lado. Com base nos estudos, conclui-se que mulheres e crianças
são o grande alvo dos aliciadores para fim de exploração sexual. Pessoas indulgentes que estão
em busca de uma vida digna, mas que acabam caindo nas armadilhas de aliciadores que se
aproveitam da vulnerabilidade dessas pobres pessoas. Acredito que é necessário que haja uma
união de forças entre órgãos competentes para criar um sistema de observatório e de denúncia
desse crime ainda tão enraizado e pouco debatido na sociedade, mesmo com a nova lei.
Palavras-chave: Tráfico de Pessoas. Legislação Brasileira. Vítimas.
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TRÁFICO INTERNACIONAL DE NIGERIANAS PARA EXPLORAÇÃO SEXUAL
NA EUROPA
Maria Clara Gomes Ressetti
mariaclararessetti@gmail.com
O presente trabalho acadêmico tem como objetivo relatar o tráfico internacional de mulheres
para exploração sexual, em específico, o caso crescente das nigerianas, que são comercializadas
no continente europeu. Nele está presente tanto uma breve abordagem histórica a respeito
da problemática do tráfico internacional de pessoas, quanto a ênfase no gênero feminino,
exemplificada no presente trabalho com o caso atual da Nigéria. Também é mostrada uma
breve abordagem sobre as legislações internacionais a respeito do presente tema, que acabam
por tornarem-se apenas medidas paliativas, não influenciando diretamente no combate dessa
problemática que envolve diversos países no contexto geopolítico atual. Além da explicação
e esclarecimento do tráfico internacional de nigerianas com ênfase na exploração sexual no
mercado europeu, o presente trabalho procura mostrar como funciona a violência psicológica
exercida pelos aliciadores, evidenciando o importante papel da família tradicional e de seus
costumes e crenças para manutenção desse sistema. O método de abordagem a ser utilizado
na elaboração deste ensaio será o indutivo; o método de procedimento será o monográfico.
O levantamento de dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica do tema recente e
ainda pouco explorado no contexto do Direito Internacional. Constata-se, assim, que apesar
dos avanços já obtidos em esfera mundial, ainda é extremamente necessária a educação e
conscientização das meninas e mulheres a respeito dos alarmantes dados da exploração sexual
e a divulgação de informações nos países alvo sobre como o mesmo funciona, para que seja
possível evitar um número ainda maior de meninas e mulheres envolvidas nesse crime contra a
dignidade da pessoa humana que, infelizmente, ainda é realidade no século XXI e aprisiona um
número tão exacerbante de vítimas.
Palavras-chave: Tráfico Internacional. Exploração Sexual. Dignidade da Pessoa Humana.
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TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS E SEU PROCESSO
DE INCORPORAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Thaís Fernanda Koerich
thais.koerich@unidavi.edu.br
O presente artigo científico tem como objeto os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos
e sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro. Os Tratados Internacionais regulados
pela Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, surgiram em virtude da globalização
e do fortalecimento das relações jurídicas internacionais, criados a partir de acordos formais
entre os Estados, tendo como finalidade regular as relações existentes entre eles. Os Tratados
Internacionais sobre Direitos Humanos originaram-se após a Segunda Guerra Mundial, oriundos
da necessidade da prevenção de ações que contrariem as normas jus cogens ganhando destaque
dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Percebe-se a modificação de diversas Constituições
para que em seu texto constitucional possam aderir à exigência de norma expressa assegurando
a dignidade da pessoa humana. Os Tratados Internacionais não podem entrar em vigor
automaticamente a partir de sua assinatura, devem passar pelo processo de incorporação ao
ordenamento jurídico brasileiro para serem considerados normas de Direito Interno. Respeitando
o método adotado pela Constituição Federal, sendo avaliado pelo Congresso Nacional que,
após sua aprovação com o quorum determinado, emite o Decreto Legislativo, passando para
a ratificação pelo Presidente da República, que por sua vez, ratifica-o e o promulga para que
possa entrar de fato em vigor. O método utilizado na elaboração desse trabalho de curso foi o
indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através
da técnica da pesquisa bibliográfica. As considerações finais trazem em seu bojo aspectos mais
relevantes ao tema, bem como a comprovação ou não da hipótese básica.
Palavras-chave: Tratados Internacionais. Direitos Humanos. Incorporação ao Ordenamento
Brasileiro.
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TRIBUNAL DO JÚRI: UMA DISCUSSÃO ACERCA DE SUA EFETIVIDADE
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Formado em nosso país em 1822, através da lei de 18 de julho do referido ano, o Tribunal do
Júri inicialmente visava o julgamento dos crimes de imprensa. Com o decurso do tempo, este
instituto sofreu várias alterações até sua fixação em nossa constituição de 1988, passando a
figurar entre os direitos e garantias fundamentais. Não apenas isso, determinou-se a soberania
em suas decisões, bem como a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a
vida. Pois bem, a pesquisa realizada visa trazer à tona uma discussão acerca da real eficiência do
tribunal do júri, seus prós e contras, expondo opiniões diversas e antagônicas sobre o assunto.
Ressalta-se que o debate faz parte da evolução das ideias, e, diante do transcurso do lapso
temporal desde a formação de nossa carta magna até a presente data, se faz necessário, ao nosso
entendimento, discutir sobre a coerência do júri popular. Assim, passados mais de 30 anos
desde a formação de nossa constituição, percebemos que este período de tempo é razoável para
a formação de novos conceitos e ajustes sociais que porventura resultariam até mesmo em uma
adequação substancial neste tribunal, o qual detém competência para julgar os crimes com maior
relevância e apelo social. Com isso, o objetivo é, através da revisão bibliográfica e do relato
de experiência, apontar os pontos positivos e negativos que cercam o Tribunal do Júri, sendo
este o resultado de nossa pesquisa. Em síntese, visamos apresentar ideias e discussões sobre
o referido tema, trazendo à tona o embate existente na atualidade, objetivando despertar um
olhar crítico em relação a este Tribunal que figura entre caminhos favoráveis e contrários a sua
existência. Por fim, busca-se expor os vícios autoritários que cercam esta instituição, a qual visa
refletir um estado democrático de direito. No presente trabalho usou-se o método de abordagem
indutivo, que busca a verdade geral, bem como o método de procedimento monográfico, o qual
consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou
comunidades, com a finalidade de obter generalizações.
Palavras-chave: Tribunal do Júri. Efetividade. Julgamento.
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TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
Maria Gabriela Chiquett
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O presente trabalho tem como principal objetivo analisar a formação e o funcionamento do
Tribunal Penal Internacional (TPI). O método utilizado durante a elaboração deste trabalho foi
o indutivo, e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi feito
através da técnica de pesquisa bibliográfica, fazendo o estudo de obras doutrinárias e artigos
científicos que possibilitem a compreensão da importância de um mecanismo permanente
de justiça internacional para o Direito Penal. No mês de julho de1998, ocorreu a chamada
Conferência Diplomática de Plenipotenciários das Nações Unidas, onde reuniram-se 148
países, que, por maioria, aprovaram o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, estabelecendo a
criação de um sistema permanente de justiça criminal internacional que exercesse competência
sobre crimes de extrema gravidade, que afetem a sociedade internacional como um todo, sendo
de sua competência os crimes contra a humanidade, além de crimes de genocídio, crimes de
guerra e crimes de agressão, de forma parcial. Além disso, também há previsão de crimes
contra o funcionamento da justiça. Atualmente, observa-se que o Tribunal Penal Internacional
é instituto independente, apesar de fazer parte da Organização das Nações Unidas, e possui
personalidade jurídica internacional, sendo que, no Brasil, foi assinado em sete de fevereiro
de 2000, sendo levado à apreciação do Congresso Nacional no dia 10 de outubro de 2001.
No decorrer deste trabalho, será feita uma análise dos crimes mencionados e sobre a forma
como estes são julgados pelo Tribunal Penal Internacional, bem como feitos esclarecimentos
acerca de seu rito de julgamento. Como resultado, obtém-se o entendimento da importância do
estabelecimento desse mecanismo permanente de justiça, visto que a sociedade internacional
necessita reunir interesses com o intuito de pôr fim às graves violações de direitos humanos.
Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional. Mecanismo Permanente. Justiça.
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TRIBUTAÇÃO: GÊNESE HISTÓRICA E BASE PRINCIPIOLÓGICA
Robson Vasselai
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O objetivo do presente trabalho consiste em discorrer sobre a origem da tributação no parquet
internacional e nacional, bem como apresentar sumariamente os princípios constitucionais
que amparam o Sistema Tributário Nacional. Ante o exposto no parágrafo anterior, aplica-se
uma breve exposição acerca da gênese histórica dos tributos, tanto a nível mundial, quanto
a nível nacional. Em seguida, procura-se analisar a origem do Sistema Tributário Nacional,
em especial, a base princípiológica que dá amparo constitucional para a tributação no Brasil.
Com isto fica evidenciada a origem dos tributos na antiga civilização, remontando às primeiras
sociedades fazendo de fato comparação, e a Inevitável referência ao surgimento dos primeiros
agrupamentos humanos, ainda no neolítico, quando a espécie humana assistiu à passagem do
nomadismo para o sedentarismo, processo que possibilitaria o desenvolvimento da agricultura,
a domesticação dos animais e a estocagem de alimentos. Com a o passar da evolução da idade
antiga para idade média fica evidenciado o modelo de tributação dos gregos e dos romanos,
a evolução francesa, que foi marcada pelos senhores feudais e a perda da sua autonomia
com o avanços dos meios mercantis. Com isto explana-se a origem da tributação no Brasil,
onde remonta ao período colonial, também demonstra qual era o imposto cobrado pela Coroa
Portuguesa sobre a exploração da única riqueza encontrada até então, o pau-brasil. A entrada
em vigor da Lei n° 5.172/66 se deu apenas em janeiro de 1967, em um momento em que
o país atravessa um período de intensa produção legal tributária a fim de ajustar melhor o
sistema que se tentava implantar. Com isto fica explanado que a Constituição Federal de 1988
promoveu uma verdadeira reestruturação do Sistema Tributário Nacional, algo que é recorrente
na literatura que aborda a temática. Com isto fica evidenciado neste texto a evolução histórica
através da sociedade escravocrata e atualmente poder constituinte e como são regidas as
relações tributarias e como são impostas e quais as etapas que a humanidade passou para que a
sociedade tivesse este modelo tributário. Com isto foi utilizado método indutivo, procedimento
monográfico, técnica de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Tributos. Relação Histórica sobre Tributos. Base Principiológica.

402

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

UMA ANÁLISE DO SISTEMA CARCERÁRIO DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ DO
PONTO DE VISTA DOS DIREITOS HUMANOS
Gabriela Werlich
gabrielawerlich@unidavi.edu.br
Mickhael Erik Alexander Bachmann
mickhael@unidavi.edu.br
A pesquisa é resultado da elaboração do trabalho de conclusão do curso de Direito e tem como
objeto uma análise do sistema carcerário do Médio Vale do Itajaí do ponto de vista dos Direitos
Humanos. O trabalho aborda a forma com que o sistema carcerário do Médio Vale do Itajaí
lida com as necessidades básicas de existência digna do ser humano, ou seja, será analisado
se o sistema carcerário do Médio Vale do Itajaí respeita e promove os direitos humanos já
consolidados no ordenamento jurídico nacional e no mundo civilizado. Para tanto, o universo
da pesquisa foi composto pelas cinco unidades prisionais da Regional do Médio Vale do Itajaí,
sendo elas: Presídio Regional de Rio do Sul, Presídio Regional de Blumenau, Penitenciária
Industrial de Blumenau, Unidade Prisional Avançada de Indaial e Unidade Prisional Avançada
de Brusque. Durante a pesquisa, realizou-se a seleção dos principais textos do ordenamento
jurídico nacional e internacional, dos documentos institucionais das instituições estudadas e
foram realizadas tomadas de imagens e entrevistas com os diretores dos estabelecimentos penais.
Portanto, três foram as modalidades de pesquisa envolvidas: bibliográfica, documental e de
campo. Inicialmente, apresentou-se a fundamentação teórica dos Direitos Humanos, mediante
pesquisa bibliográfica. Em seguida, realizou-se a pesquisa documental, que consistiu na coleta
dos dados divulgados pelo Estado em seus canais de comunicação oficiais. Posteriormente,
investigou-se in locu o sistema carcerário do Médio Vale do Itajaí, o que configura a parte da
pesquisa realizada em campo. Após o cumprimento das etapas acima descritas, foram realizadas
incursões analítico-descritivas, visando esclarecer se existe consonância entre as normas de
Direitos Humanos, o atual estado de coisas das unidades prisionais, a fala de seus diretores e as
informações divulgadas pelo Estado.
Palavras-chave: Sistema Carcerário. Médio Vale do Itajaí. Direitos Humanos.
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UMA BREVE ANÁLISE HISTÓRICA ACERCA DA EUGENIA E A
NECESSIDADE DE UMA RESPOSTA JURÍDICA EFICAZ ANTE O
DESENVOLVIMENTO BIOTECNOLÓGICO
Rafael Darolt Strelow
rafaa.strelow@gmail.com
Elizeu de Oliveira dos Santos Sobrinho
elizeu.oliveira@unidavi.edu.br
Débora Maria Nagel
deboranagel@unidavi.edu.br
A compreensão histórica da ciência, de maneira geral, permite um entendimento adequado das
causas e das transformações pelas quais o mundo passa. Entender o início de algo implica em
compreender o presente e, quiçá, vislumbrar o futuro. Nesse sentido, o presente trabalho visa
apresentar um estudo acerca da eugenia e sua evolução histórica, a fim de compreender as atuais
conquistas biotecnológicas, notadamente diante da possibilidade de manipular o DNA de seres
humanos para fins de melhoramento. O aprofundamento histórico de tal tema é relevante em
áreas como a social, diante das transformações que a tecnologia e os movimentos eugênicos
podem ocasionar à espécie humana, a moral, considerando a transformação do pensamento e
a necessidade de fundamentar os limites para o aperfeiçoamento da espécie, e notadamente
a jurídica, diante da necessidade de entender o anseio humano pela perfeição e de debater
os impactos da biotecnologia para fins eugênicos antes que determinadas circunstâncias se
apresentem ao operador jurídico. Salienta-se que o tema em tela é uma fração do trabalho a ser
apresentado pelo autor na VII Jornada de História da Ciência e Ensino e, portanto, o assunto
será minuciosamente analisado em tal evento, não se esgotando nesta apresentação. O interesse
pelo autor acerca do tema proposto surgiu em decorrência de pesquisas e debates realizados
em conjunto com o Grupo de Pesquisa Direito, Inovações e Bioética, do Centro Universitário
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UnidaviI. O método de abordagem utilizado
foi o hipotético-dedutivo e as técnicas de pesquisa foram através da pesquisa bibliográfica e
fichamento.
Palavras-chave: Eugenia. Evolução Histórica. Desenvolvimento Biotecnológico.
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USO DE ALGEMAS E O USO PROGRESSIVO DA FORÇA NA ATIVIDADE
POLICIAL
Eduarda Alexandrini
eduarda.alexandrini@unidavi.edu.br
O uso de algemas tem grande discussão quanto a sua constitucionalidade e a forma de uso,
fundamentalmente sobre o Decreto 8858/2016, bem como a relevância das Leis anteriores a
esta que ensejaram a sua criação, tendo em vista, que há uma tênue linha entre a necessidade
e segurança com o respeito aos direitos e garantias fundamentais. Avalia-se também a
relevância da Súmula Vinculante 11/2008 do Supremo Tribunal Federal que foi reiterada pelo
Decreto 8858/2016. Analisar-se-á também as inovações do referido decreto, bem como da Lei
13.434/2017, que serviram de base para regulamentação do art. 199 da Lei de Execução Penal,
no que se refere aos direitos de gestantes. Observa-se a numerosa quantidade de leis para tal
situação e sua aplicação na prática, em que pese há inúmeros debates sobre casos em que há
abuso pela parte policial. Uma breve discussão sobre o uso progressivo da força na atividade
policial, envolvendo não só o uso de algemas, mas de outros equipamentos de trabalho cedidos
à Polícia para a execução de sua atividade. Em contrapartida se estabelece a definição do uso
seletivo da força, que iria se realizando de acordo com níveis de necessidade de sua aplicação.
Como se daria o uso de força letal e os equipamentos que se usam para tanto, sendo armas de
fogo ou não. De modo geral deve ser criada uma regulamentação que faça jus às verdadeiras
atividades do setor de segurança pública, bem como o verdadeiro clamor social, sem que
nenhum princípio, direitos ou garantias fundamentais não sejam violados. Método utilizado
indutivo, procedimento monográfico e técnica de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Uso de Algemas. Atividade Policial. Uso Progressivo da Força.
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USO DO GOOGLE CLASSROOM NO ENSINO SUPERIOR DA UNIDAVI
Rafaela Sandrini Goedert
rafaelasandrini@unidavi.edu.br
As inovações tecnológicas das últimas décadas causaram grandes transformações no mundo
moderno. O computador e a Internet, sobretudo, impulsionaram uma revolução baseadas nas
Tecnologias da Informação e Comunicação, as TICs (SOUTO, 2013). Uma revolução que
modificou os modos de pensar, agir e consumir da sociedade (Ibid., p.28). Afetando todos os
aspectos da ação humana, entende-se que o desenvolvimento das TIC’s também promoveram
transformações na educação e na relação dos jovens com o saber. As TIC’s já fazem parte do
cotidiano de grande parte das crianças e adolescentes do século XXI, os chamados nativos
digitais - as primeiras gerações a crescer com as novas tecnologias, usando “computadores,
videogames, leitores de música digital, câmeras de vídeo, telefones celulares e todos os
outros brinquedos e ferramentas da era digital” (PRENSKY, 2001, p.1). Sendo assim, tornase fundamental discutir metodologias e ferramentas que facilitem o aprendizado desses novos
estudantes e os estimulem a participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Dessa
forma, este trabalho tem como objetivo geral apresentar como tem se dado o uso do Google
Classroom em algumas disciplinas e cursos no ensino superior do Centro Universitário para
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), em Rio do Sul, Santa Catarina. Como
objetivos específicos, busca-se discutir as vantagens e desvantagens da ferramenta bem como
possibilidades que ainda podem ser exploradas visando melhorar sua eficiência. No que diz
respeito ao referencial teórico, este trabalho está embasado nas discussões sobre o impacto que
as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) causaram na sociedade e na relação com
o saber, sobretudo nos trabalhos de Castells (2002), Lévy (2010) e Pretto e Assis (2008). No
que se refere à metodologia adotada, trata-se de um relato de experiência, por meio de práticas
aplicadas em disciplinas de Língua Portuguesa e Metodologia do Trabalho Acadêmico, na
primeira fase dos cursos de Educação Física, Psicologia, Engenharia Civil e Direito da Unidavi,
no primeiro semestre de 2019, pela professora mestre Rafaela Sandrini Goedert. Os resultados
obtidos demonstram que para o professor, a ferramenta tem a vantagem de poupar tempo, papel,
e facilitar a organização de atividades e materiais. Para os alunos, há maior proatividade e
colaboração no processo de ensino- aprendizagem.
Palavras-chave: Google Classroom. Ensino Superior. Unidavi.
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VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO POLICIAL NA AÇÃO PENAL
Pablo Franciano Sttefen
pablosteffen@unidavi.edu.br
Larissa Grosch
larissagrosch@hotmail.com
O presente artigo tem como objetivo um breve estudo sobre o valor dos elementos probatórios do
inquérito policial. Inicialmente busca-se uma breve explanação sobre o conceito e as principais
características do inquérito policial, a quem é concedida tal atribuição, bem como sua finalidade,
natureza jurídica e qual o valor das provas produzidas na fase do inquérito policial para o
julgamento final da ação penal. Para tal, o método de abordagem a ser utilizado na elaboração
deste ensaio será o indutivo; o método de procedimento será o monográfico. O levantamento de
dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica. O inquérito policial é um procedimento
administrativo informativo, que serve de instrumento para elucidar a autoria e materialidade de
um crime. É destinado ao titular da ação penal para que o mesmo, após a instauração do inquérito
policial, obtenha elementos necessários para o oferecimento da denúncia ou queixa-crime.
Dessa maneira, o objetivo principal do inquérito é a produção de elementos probatórios que
será realizada pela polícia judiciária, onde será esclarecida a ocorrência delituosa. Sua natureza
jurídica é de cunho inquisitório, e dessa forma, não comtempla os princípios constitucionais,
assim descaracterizando-o como processo. Destarte, entende-se que o inquérito policial possui
valor probatório relativo, tendo em vista a presença das provas periciais (pré-constituídas).
Ademais, as declarações das testemunhas e/ou a confissões extrajudiciais, por exemplo, terão
validade como elementos de convicção do juiz, quando estiverem acompanhadas por outros
elementos colhidos durante a instrução processual. Sendo, portanto, inviável a condenação de
outrem, exclusivamente, com base no inquérito policial.
Palavras-chave: Inquérito Policial. Valor Probatório. Processo Penal.
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VITIMOLOGIA SEGUNDO A ÓTICA DE BENJAMÍN MENDELSOHN E SUA
POSSÍVEL APLICAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
Débora Natascha Schmöller
deboranatascha@unidavi.edu.br
Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br
Inicialmente, mencionará um breve relato histórico da Vitimologia, seu surgimento com a
Segunda Guerra Mundial e a preocupação com as vítimas no Holocausto, e ainda demonstrará
que esta “preocupação com a vítima” também está presente como uma das circunstâncias
analisadas pelo juiz na aplicação da pena do agente. Citará também alguns conceitos de
Vitimologia e Vitimização trazidos por determinados estudiosos, para melhor compreensão
do estudo e quebrar aquela presunção de inocência da vítima. Este trabalho tem por objetivo
analisar algumas teorias decorrentes da Vitimologia, principalmente a do estudioso Benjamín
Mendelsohn, que traz as seguintes classificações: vítima completamente inocente; vítima menos
culpada do que o delinquente; vítima tão culpada quanto o infrator; vítima mais culpada que
o infrator e a vítima como única culpada ou a mais culpável, e descrever uma possibilidade
de aplicação na dosimetria da pena, entendendo como uma forma mais justa de condenar o
acusado, ante à aplicação de uma apreciação do comportamento da vítima. Fez-se uma análise
do artigo 59 do Código Penal brasileiro para, finalmente, concluir por uma alternativa de pena
que melhor se enquadrará no caso concreto e, espera-se também, demonstrar que os dois polos
tradicionais de um processo, o ativo (aquele que pratica o crime) e o passivo (a vítima), podem
ser relativizados. Onde nem sempre a vítima é totalmente inocente, visto que ela pode influenciar
o comportamento do agressor, muitas vezes maximizando o crime ou até mesmo o gerando. O
método de pesquisa utilizado para a elaboração do presente artigo foi a pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Vitimologia. Direito Penal. Dosimetria da Pena.
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EFICIÊNCIA VISUAL E O FUTEBOL DE CINCO: BENEFÍCIOS PSICOSSOCIAIS E
MOTORES
João Paulo Siqueira
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Aline Martins Varela
alinemartinsvarela@unidavi.edu.br
A deficiência visual é compreendida pela perda parcial ou total da capacidade visual, o que leva o
indivíduo a uma limitação em seu desempenho habitual. A deficiência pode ter causas congênita
(malformações oculares, glaucoma congênito, catarata congênita) ou adquirida (alterações
retinianas relacionadas à hipertensão arterial ou diabetes). Existem algumas modalidades
esportivas que são praticadas por pessoas com deficiência visual entre elas apresentamos o
futebol de cinco. É um esporte paraolímpico praticado por pessoas com deficiência visual,
como uma modalidade desportiva coletiva, realizado em equipes e apresenta-se da seguinte
forma: cinco jogadores, mas somente o goleiro tem visão total, os demais jogadores de linha
são cegos. Mesmo assim, todos utilizam vendas nos olhos para deixá-los em iguais condições
no momento da competição, já que alguns atletas podem ter resíduo visual. Dentro do âmbito
esportivo a deficiência visual possui uma classificação peculiar, engloba três categorias: a B1
que expressa ausência total da percepção da luz em ambos os olhos, com incapacidade para
reconhecer a forma de uma mão em qualquer distância; a B2 retrata a habilidade de reconhecer
a forma de uma mão até uma acuidade visual de 2/60 metros e, a categoria B3, indicando
uma acuidade visual superior a 2/60 metros até 6/60 metros. Nessa abrangência, quais são
os principais benefícios psicossociais e motores presentes na prática do futebol de cinco? O
objetivo desta pesquisa é apresentar os principais benefícios psicossociais e motores da prática
do futebol de cinco para as pessoas com deficiência visual. Para a elaboração desta pesquisa
foi realizada uma revisão bibliográfica, com base em livros do acervo online da Unidavi e na
base de dados SciELO e Google Acadêmico, com os respectivos descritores: Futebol de Cinco,
Inclusão Social, Habilidades Motoras. Os estudos apontam que os principais benefícios dentro do
enfoque das habilidades motoras são a melhoria da amplitude da passada, o desenvolvimento da
orientação espacial e a consciência corporal. Já quanto ao enfoque dos benefícios psicossociais,
os estudos enfatizam a diminuição dos níveis de depressão e ansiedade, melhora da autoestima,
sensação de autonomia, confiança, integração social, sociabilização, convívio social e também
nos relacionamentos interpessoais. Portanto, a prática do futebol de cinco evidenciou vários
benefícios tanto no tocante das habilidades motoras como também, em especial, aos aspectos
psicossociais.
Palavras-chave: Futebol de Cinco. Inclusão Social. Habilidades Motoras.

410

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

A EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS ESTUDANTES COM
ESPECTRO AUTISTA
Daniela Enter
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Aline Martins Varela
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Marizete Serafim Hoffmann
marizete@unidavi.edu.br
O Autismo (TEA) é um transtorno global do desenvolvimento e podemos perceber seus sintomas
desde a primeira infância. Dentre os principais sintomas estão as dificuldades de interação
social, comunicação, sensibilidades sensoriais e inadaptação a rotinas. Existem diferentes tipos
de autismo, com graus variados de intensidade. O TEA foi descrito pela primeira vez em 1943
pelo médico austríaco Leo Kanner, personagem importante na história, pois antes disso o TEA
existia apenas como a denominação de um sintoma extremo de alienação ou desapego nos
casos de esquizofrenia. A ideia de uma associação surgiu quando familiares e profissionais
sentiram a necessidade de se congregar e ter uma entidade que representasse os direitos das
pessoas autistas. O primeiro presidente da entidade foi José Ronaldo Fidélis, cujo mandato
durou até dezembro de 1989, quando foi substituído pela Deusina Lopes da Silva (AMA-DF)
que permaneceu na presidência da entidade até 2000. Foi em 1938 que Donald se consultou com
o psiquiatra austríaco Leo Kanner, vindo a se tornar o “caso 1” entre as 11 crianças estudadas
pelo médico e diagnosticadas em uma nova condição ainda não relatada em livros, batizada na
época de “autismo infantil”. No Brasil, a Lei nº 12.764 de 28 de dezembro de 2012 institui a
“Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”.
Foi uma conquista idealizada, a partir de muitas lutas motivadas por familiares de pessoas
autistas e, principalmente, estudos realizados por Berenice Piana, co-autora da lei, para que as
pessoas com autismo pudessem, para efeitos legais, gozar dos mesmos direitos das pessoas com
deficiência. A metodologia utilizada para fundamentação teórica deste resumo será bibliográfica.
O objetivo deste estudo é verificar as formas de inclusão do estudante autista nas aulas de
educação física, propondo uma situação conveniente para que a mesma seja contributiva para
a aquisição de capacidades físicas e de bem-estar. A ideia neste estudo é verificar a viabilidade
de incluir um horário específico de educação física só com os alunos autistas e trabalhar temas
práticos e habilidades específicas para cada nível. Seria comparado ao trabalho pedagógico no
AEE, o atendimento educacional especializado, um serviço da educação que identifica, elabora
e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, para eliminação de barreiras para a plena
participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas e funcionalidade.
Tendo em vista estes benefícios na escola, iriam ter muitos talentos e melhor socialização com
os estudantes autistas, pois estes têm muita dificuldade de interação e convivência. Assim, um
espaço de convivência com as atividades adaptadas seria ideal para que, em contato com outros
estudantes, os autistas fossem motivados a conviver em sociedade, sendo aceitos e estimulados.
Nesse momento, todos estaríamos cumprindo com nosso dever de professores.
Palavras-chave: Educação Física. Autismo. Inclusão.
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A IMPORTÂNCIA DA GINÁSTICA LABORAL PARA AS EMPRESAS
Sarah Arndt
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A ginástica laboral teve seu surgimento na Polônia, e, no Brasil, o início da prática da
ginástica laboral ocorreu em empresas multinacionais. Doenças ocupacionais diretamente
ligadas ao trabalho vem acarretando prejuízos à saúde de muitos trabalhadores de várias
setores profissionais em todo território nacional e internacional. Conteúdos apresentados por
diferentes autores vêm sendo alvo de estudos e ganhando espaço a partir da era industrial, que
está acelerando a incorporação de novas tecnologias de automação juntamente a várias formas
de organização do trabalho, ressaltando a importância da Ginástica Laboral na prevenção de
doenças ocupacionais. O presente trabalho refere-se a um estudo sobre a importância da ginástica
laboral na empresa, pois trata-se de uma prática utilizada como meio de prevenir doenças
físicas e mentais que podem estar relacionadas a tarefas repetitivas, ocasionando acidentes de
trabalho e baixa produtividade. O objetivo desta pesquisa é identificar a importância de um
programa de ginástica laboral na empresa, bem como analisar a relação da ginástica laboral à
saúde e desempenho do trabalhador, verificar as doenças ocupacionais e identificar a influência
da atividade física para o rendimento da empresa. Este é um estudo bibliográfico, com bases
de dados do Google Acadêmico e SciELO, livros e revistas. A literatura apresentada relata
a importância da prática de atividade física, sendo a ginástica laboral um programa viável,
pois previne doenças ocupacionais e proporciona benefícios para a saúde do trabalhador. As
empresas que adotam um programa de ginástica laboral são beneficiadas, na medida em que
os funcionários adquirem mais saúde e não faltem tantas vezes ao trabalho por motivos de
doença. Ainda, fortalece as relações para o desenvolvimento de trabalhos em equipe e aumenta
a produtividade.
Palavras-chave: Ginástica Laboral. Atividade Física. Prevenção.

412

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

A INTERDISCIPLINARIDADE COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL NA PRÁTICA
DOCENTE
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Sônia Regina da Silva
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A interdisciplinaridade conceitua-se como uma abordagem metodológica que integra as unidades
curriculares e seus conhecimentos de forma mais participativa. Assim, amplia o diálogo entre
as áreas acadêmicas sem centralizar e/ou individualizar os saberes. Na interdisciplinaridade,
o conhecimento é visto como uma construção social a fim de se pensar e repensar o ensino
e a aprendizagem enquanto valor coletivo voltado à sociedade. No curso de Educação Física
(Licenciatura) do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi,
as atividades interdisciplinares têm como objetivo fazer com que os acadêmicos interajam com
as práticas docentes desde as primeiras fases. Em março de 2019, a 1ª. Fase e a 5ª. Fase do
curso participaram de um encontro interdisciplinar no Ginásio de Esportes do Campus Rio do
Sul (Santa Catarina) com a presença de integrantes do projeto: ‘Capoeira Arte que Transforma’.
Na disciplina de Dança, a 5ª. Fase estudou o tema ‘Folclore’ e aprendeu sobre a arte da capoeira
com apresentação de instrumentos, movimentos e técnicas a serem aplicadas, principalmente,
a crianças e adolescentes. A oportunidade de saber mais sobre a Capoeira foi ofertada também
a 1ª. Fase por meio da disciplina de Língua Portuguesa. Enquanto a 5ª. Fase praticava a 1ª.
Fase observou a aula, fez apontamentos e pesquisou sobre o tema para aperfeiçoar a produção
textual, com ênfase nos gêneros narrativo e descritivo. Língua Portuguesa também interage com
a disciplina de Prática I - Projetos Integrados, na qual os acadêmicos da 1ª. Fase devem observar,
no mínimo, duas aulas de Educação Física nas turmas da Educação Infantil em escolas da região
do Alto Vale do Itajaí. As saídas a campo resultam ao final do semestre letivo na produção
de relatórios e apresentações no Seminário de Socialização. Essa integração interdisciplinar
possibilita aos acadêmicos que se comuniquem, tanto na linguagem oral quanto na escrita, com
objetividade e clareza. Também, promove uma vivência observacional da realidade escolar em
consonância com as bases teóricas ministradas na Graduação e suporte crítico ao saber-fazer
docente.
Palavras-chave: Educação Física (Licenciatura). Interdisciplinaridade. Língua Portuguesa.
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A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA COM ESTUDANTES AUTISTAS:
BARREIRAS A SEREM DESCOBERTAS E QUEBRADAS
Ana Luisa Serafim Hoffmann
ana.hoffmann1234@gmail.com
Aline Martins Varela
alinemartinsvarela@unidavi.edu.br
Marizete Serafim Hoffmann
marizete@unidavi.edu.br
Segundo estudos relacionados à percepção de professores de educação física, os autores têm
pontuado o enfrentamento de muitas dificuldades e barreiras difíceis de serem quebradas para
a inclusão na escola. Principalmente, nas aulas de Educação Física, pois segundo a percepção
destes a escola já tem dado passos importantes na direção do oferecimento de matrículas para os
estudantes com deficiência. Entretanto, a matrícula em si só não garante o pleno desenvolvimento
e a inclusão na escola. Este trabalho bibliográfico, foi proposto em sala de aula, de uma turma
de Educação Física (Licenciatura), tendo por objetivo encontrar a percepção de professores
de educação física que tem em suas turmas crianças ou adolescentes com Autismo. Conforme
verificamos com a pesquisa, muitos professores enfrentam sérias dificuldades nas suas práticas,
outros ainda não conseguiram falar abertamente as suas angústias com relação às adaptações
necessárias. Dessa maneira, para que sejam aprofundados os estudos, deveriam ser realizadas
pesquisas com professores em diferentes etapas de sua carreira profissional. O Transtorno
do Espectro Autista é uma das deficiências mais diagnosticadas, porém menos se sabe sobre
ela. Pessoas dentro do espectro podem apresentar deficiência intelectual, dificuldades de
coordenação motora e de atenção. Outras diagnósticos de TEA podem ser acompanhados de
habilidades impressionantes como a facilidade para aprender visualmente, muita atenção aos
detalhes e exatidão capacidade de memória acima da média e grande concentração em uma
área de interesse específica durante um longo período de tempo. As crianças dentro do Espectro
Autista, segundo professores, entram como seres inusitados com características marcantes e
nos proporcionam um olhar diferenciado para o mundo. Estudos sugerem que devemos estar
preparados para saber desenvolver atividades para “todos” os estudantes tenham eles deficiência
ou não. Portanto, é importante ressaltar a necessidade de formação continuada a todos os
professores.
Palavras-chave: Inclusão. Educação Fisica. Adaptação.

414

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

A RELAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA COM A PREVENÇÃO DA OBESIDADE
INFANTIL
Fernanda Postais
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Patricia Kock
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Luis Otavio Matsuda
matsuda@unidavi.edu.br
No cenário atual, encontra-se uma elevada incidência de doenças relacionadas ao sedentarismo
como a obesidade e sobrepeso em crianças. A obesidade é definida como o acúmulo excessivo
de gordura em regiões específicas ou no corpo como um todo. Este mal acaba acarretando outros
fatores ligados a vários problemas de saúde, e entre os mais comuns estão a hipertensão arterial,
doenças cardiovasculares e diabetes. Neste aspecto, são justificáveis as pesquisas que atuam
no controle e tratamento desta epidemia. Como objetivo geral, este trabalho procura investigar
o impacto da atividade física com este tipo de comorbidade. A metodologia utilizada foi a
revisão de literatura, foram utilizados os seguintes sites de busca: LILACS, Bireme, SciELO
e PubMed Medline, onde foi consultada a literatura especializada entre os períodos de 1998 a
2007. Os resultados obtidos apontam que em crianças obesas com idade de seis a nove anos
apresentam 55% de chances de se tornarem adultos obesos, o que representa um risco 10 vezes
maior em comparação ao de uma criança com peso normal. Evidenciando dessa forma a urgente
necessidade de um trabalho preventivo. A fim de prevenir a obesidade, devemos primeiramente
compreender as suas causas, que variam desde a genética a fatores como o comportamento
familiar, hábitos alimentares ruins e falta de atividade física, para então iniciar-se o processo de
prevenção adequado. Através do estudo, conclui-se que a prevenção de doenças relacionadas ao
sobrepeso em crianças está intimamente ligada a questões educacionais, sendo responsabilidade
da escola e da família a disponibilização de informações, bem como, o incentivo a dietas
equilibradas e atividades físicas. Sendo já de senso comum que uma boa alimentação associada
à prática regular de atividades físicas é a melhor forma de prevenção de doenças.
Palavras-chave: Obesidade. Educação Física. Prevenção.
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COMPETIÇÕES ESCOLARES E A MOTIVAÇÃO NO ESPORTE
Fernanda Varela Büttner
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Júlio Cesar Nasário
julio@unidavi.edu.br
Em grande parte, o primeiro contato da criança com o esporte se dá através da escola, que
cumpre um papel importante no desenvolvimento da criança. É inevitável que com o início da
prática esportiva aconteça a adesão às competições. Diante disso, o grupo de pesquisa Teorias e
Práticas Pedagógicas em Educação Física - TEPPEF (Unidavi, SC), realizou pelo seu segundo
ano consecutivo, o Festival de Atletismo não tradicional. Seu principal objetivo foi apresentar
à comunidade escolar que estava presente no dia do evento novas experiências e uma nova
proposta de competição, em que a colaboração e o lúdico eram os principais pontos para o bom
andamento do evento. Para a realização do mesmo, o grupo contou com vários colaboradores
que tornaram possível o Festival de Atletismo, além de membros da equipe TEPPEF, professores
e acadêmicos da Instituição. É possível observar que o elemento fundamental em uma proposta
de competição, quando se trata do público infantil, deve ser a colaboração, onde o lúdico se
torna um dos principais elementos a fazer parte, além da cooperação entre os atletas. Apesar de
a competição estar enraizada em nossa cultura, aprender a competir se torna importante para o
desenvolvimento saudável da criança. Devemos entender que a competição em si não é boa ou
má, ela é o que fazemos dela. É no universo escolar que a criança adquire experiências únicas
na sua vida, por isso a importância do profissional de Educação Física tornar possíveis essas
vivências. Com isso, conclui-se que o objetivo principal do evento foi alcançado, a ideia de criar
uma competição esportiva, que leve em consideração além das capacidades físicas, a diversão,
a ludicidade e a cooperação, sem queimar as etapas, visando à massificação do esporte, e não a
prática exclusiva de uma modalidade.
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Cooperação. Iniciação Esportiva.
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DA INGLATERRA A POUSO REDONDO: PERCURSOS E POSSIBILIDADES PARA
A PRÁTICA DO TÊNIS DE MESA
Leontina Maria Scoz
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A Educação Física é a principal área responsável por proporcionar a prática esportiva e atividade
física. O Tênis de Mesa, por suas características, se serve e é servido pela Educação Física e
se coloca como mais uma oportunidade de trabalho para os bacharéis em Educação Física
atuarem nos clubes desportivos. É um esporte Olímpico, criado na Inglaterra no Século XIX.
A prática consistente da modalidade estimula a coordenação motora, auxilia na integração e no
desenvolvimento social do praticante, pode promover a saúde e a qualidade de vida, além de
ser uma modalidade democrática. O Tênis de Mesa é uma prática esportiva que atrai crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos. Pouso Redondo é um município do estado de Santa
Catarina, situado na região do Alto Vale do Itajaí a 249km da capital Florianópolis. A população
conta com 14.810 habitantes. Ao procurar livros, artigos e documentos, constata-se que a cidade
possui poucas referências de sua história, principalmente sobre o esporte. Ao longo dos anos,
a modalidade peculiar nas transmissões de TV, é muito popular nas escolas e nos momentos
de lazer e vem chamando a atenção nesta pequena cidade do interior de Santa Catarina. O
Tênis de Mesa de Pouso Redondo vem ganhando destaque nos cenários Regional, Estadual
e Nacional. O presente estudo pretendeu, através de uma revisão bibliográfica e análise de
documentos, contextualizar a história da Associação de Tênis de Mesa de Pouso Redondo
e verificar a influência deste na cidade. Após realizar as leituras selecionadas e analisar os
documentos disponíveis, é possível afirmar que os resultados evoluíram com o passar dos anos
e a Associação se tornam cada vez mais importantes para a história da cidade, sendo um projeto
esportivo de vanguarda. Este trabalho ainda precisa de uma análise científica vertical, ou seja,
aprofundar o estudo com relatos de pessoas que participaram da modalidade como atletas, pais,
técnicos, dirigentes e apoiadores.
Palavras-chave: Tênis de Mesa. Pouso Redondo. História.
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DISTRIBUIÇÃO E QUALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER EM RIO
DO SUL
Giovane Pereira Balbé
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Para que haja ações efetivas de promoção da atividade física para a população, torna-se
prioritário identificar e qualificar a oferta de espaços públicos de lazer. Embora pesquisas
tenham avaliado o ambiente por meio de observação sistemática, sua investigação não pôde ser
extrapolada, já que representa contextos específicos, além de serem investigações ainda pouco
frequentes no Brasil. Assim, o objetivo do estudo foi analisar a distribuição e qualidade dos
espaços públicos de lazer em Rio do Sul/SC destinados à atividade física. Foi realizada uma
pesquisa de campo com caráter observacional descritivo na zona urbana do município de Rio
do Sul/SC. Atributos de conforto, incivilidade e estruturas para atividade física foram avaliados
por meio do questionário Physical Activity Resource Assessment (PARA) em praças, parques
e canteiros. A coleta incluiu a utilização do Global Position System (GPS), da marca Garmin
modelo eTrex 30 para georreferenciamento dos espaços públicos. A avaliação ocorreu in loco
conduzida por pesquisadores previamente treinados. Os dados foram armazenados e tratados
no Excel. Adotou-se a estatística descritiva com distribuição de frequências (relativa e absoluta)
e medidas de tendência central (média, desvio-padrão), conforme o intervalo de confiança
de 95%. Foram identificadas 15 praças/parques e três canteiros. As estruturas mais comuns
encontradas para a prática de atividade física foram campos de futebol (26,7%), academia ao
ar livre (40,0%), parquinho (53,3%), pista/trilha de caminhada (40,0%), pista/trilha de bicicleta
(26,7%), pista de skate/patins/rolimã (26,7%) e nos canteiros não foram encontradas estruturas
para a prática de atividade física. Em geral, 51% das estruturas apresentam qualidade regular.
Assim, é necessário melhorar esses espaços, as estruturas presentes para atividades físicas e
ainda propiciar um maior conforto, pois eles são um grande atrativo para seus frequentadores.
Palavras-chave: Atividade Física. Ambiente Construído. Estudo Observacional.
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ESTERÓIDES ANABÓLICOS-ANDROGÊNICOS
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Esteróides anabólicos-androgênicos são criados por compostos sintéticos e naturais. São
conhecidos popularmente por anabolizantes e usados para tratamentos médicos, e, de forma
errônea, para melhorar a performance e a estética de atletas. O objetivo do estudo é apresentar
um conceito geral sobre determinados esteróides anabolizantes, buscando identificar quais
são as consequências do uso sem a devida informação e qual a real finalidade do esteróide
anabolizante. O estudo foi baseado em uma revisão bibliográfica realizada nos bancos de dados
Medline, SciELO, Pubmed e Google Acadêmico. Para a pesquisa foram utilizados termos
como Esteroides Anabolizantes, Esteroides Anabólicos-Androgênicos e EAA. Os esteróides
andrógenos-anabólicos têm como principal finalidade ajudar na reposição hormonal de pessoas
com deficiência em determinados hormônios, além de ajudar no tratamento de pessoas com
AIDS, osteoporose, câncer de mama metastático, anemia grave, entre outros. O uso de esteróides
andrógenos-anabólicos vem se tornando algo “comum” entre praticantes de musculação que
visam “O culto ao belo”, além de serem utilizados por atletas de alto nível que buscam uma
melhor performance em seus respectivos esportes/desportos. Os problemas relacionados ao uso
dos esteroides são inúmeros, tais como, problemas cardiovasculares, problemas psicológicos
como ansiedade e estresse. Na maioria das vezes os usuários não estão preocupados com os
efeitos colaterais e sim, com os resultados positivos que os mesmos trazem. Porém, junto a tais
resultados vêm os problemas. Nota-se que os usuários de esteróides são menos cooperativos,
demonstram maior impulsividade e agressividade. Na maioria das vezes, os usuários dos
esteróides não têm acompanhamento de um especialista para o uso dos mesmos, o que acaba
trazendo efeitos colaterais pelo uso desenfreado. O único acompanhamento na maioria das
vezes está na pessoa que vendeu o esteroide para o indivíduo. Talvez uma suplementação de
qualidade seria uma opção mais viável e segura para os atletas e não atletas atingirem seus
objetivos. Em relação aos estudos da área, constata-se que, na maioria dos casos, os usuários
estão cientes dos efeitos colaterais que os esteróides podem causar e nem por isso se intimidam
de usar os mesmos.
Palavras-chave: Esteroides Anabolizantes. Esteroides Anabólicos-Androgênicos. EAA.
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ESTUDO OBSERVACIONAL DA REDE CICLOVIÁRIA EM RIO DO SUL
Wellington A. Ferreira
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Uma das estratégias em centros urbanos é o incentivo ao uso de bicicleta que, além de
econômico e não poluente, promove a prática de atividade física. Entretanto, ainda percebese que muitas regiões metropolitanas carecem de estruturas de qualidade para um bom uso.
Para potencializar a adoção de bicicleta como estratégia para a melhoria do transporte urbano,
torna-se necessário identificar a oferta de estruturas adequadas para sua promoção. O objetivo
deste estudo foi verificar a presença, a distribuição e a qualidade da rede cicloviária em Rio
do Sul. Trata-se de um estudo ecológico, do tipo levantamento, conduzido entre setembro e
novembro de 2018. A rede cicloviária foi avaliada mediante o instrumento Physical Activity
Resource Assessment (PARA) adaptado ao contexto proposto. A coleta incluiu a utilização do
Global Position System (GPS), da marca Garmin modelo eTrex 30 para georreferenciamento da
rede. A avaliação ocorreu in loco conduzida por pesquisadores previamente treinados. Os dados
foram armazenados no Excel e analisados no programa estatístico SPSS. Adotou-se a estatística
descritiva com distribuição de frequências (relativa e absoluta) e medidas de tendência central
(média, desvio-padrão). A análise de dados ocorreu conforme o intervalo de confiança de 95%.
Foram identificados 76 segmentos cicloviários, sendo a ciclofaixa a estrutura mais presente.
A região central do município apresentou maior presença de ciclovias e com boa qualidade,
porém com falta de conectividade entre elas. Conclui-se que a ciclofaixa apresenta maior
proporção e está localizada na região periférica da cidade, com menor qualidade das estruturas,
principalmente a falta de calçadas para pedestres nos segmentos fora da região central, podendo
dificultar o trânsito entre pedestres e ciclistas nesses espaços.
Palavras-chave: Transporte Ativo. Ambiente Construído. Bicicleta.
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EXERCÍCIO FÍSICO COMO ESTRATÉGIA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE
INFANTIL
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A obesidade é uma desordem da composicão corporal caracterizada por um excesso absoluto
ou relativo de massa gorda, levando a um aumento do índice de massa corporal (IMC).
Independentemente de sua etiologia, o evento final é uma ingestão calórica superior ao gasto
energético, levando ao acúmulo de tecido adiposo. Neste aspecto, a relação entre a obesidade
na infância e na vida adulta desperta cada vez mais a preocupação sobre a prevenção e
tratamento da obesidade infantil. Aumentar o gasto calórico por meio de exercícios físicos traz
múltiplos benefícios à alteração da gordura corporal, à melhora da aptidão física, resultando
na melhora geral da saúde da criança. O exercício é considerado uma categoria de atividade
física planejada, estruturada e repetitiva. A criança obesa geralmente é pouco hábil no esporte
e não tolera atividades monótonas por longos períodos, sendo então interessante a elaboração
de atividades físicas lúdicas e atrativas, que sejam focados na resistência, com baixo impacto,
acompanhando as fases de desenvolvimento neuropsicomotor. O objetivo deste trabalho é
investigar a eficácia do exercício físico como estratégia para tratamento da obesidade infantil.
A metodologia empregada é a revisão bibliográfica, através de buscas no Pubmed, SciELO
e Google acadêmico. As bases fundamentais para o tratamento da obesidade infantil são
unânimes entre os especialistas e incluem modificações no plano alimentar, no comportamento
e na atividade física. Uma vida adulta saudável depende da vida pregressa e este estudo aponta
os exercícios físicos como pilar do bem-estar físico e da longevidade. A obesidade infantil pode
ser tratada, e, acima de tudo, precisa ser prevenida.
Palavras-chave: Obesidade Infantil. Tratamento. Exercício Físico.
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GESTÃO DE CLUBES DE FUTEBOL
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A gestão de clubes de futebol é um tema que sempre desperta o interesse das pessoas. O crescente
número de jogos de futebol que são exibidos e divulgados nas mídias de comunicação faz com
que o profissional de educação física tenha que ter conhecimentos mínimos deste crescimento
para poder participar das oportunidades oferecidas neste negócio. No Brasil, o futebol está
sendo visto de outra forma, pois está exigindo dos clubes a administração e planejamento das
atividades, o que consequentemente inclui o profissional formado em educação física. Este,
por sua vez, necessita de informações e orientação para poder participar das atividades deste
mercado de trabalho e oportunidades dentro da profissão. Buscamos através de uma revisão
bibliográfica estudar sobre o tema Gestão de Clubes de Futebol. Nesse sentido, pesquisamos
assuntos a respeito do tema, analisando as receitas dos clubes de futebol no Brasil e no mundo.
Também, comparando sua relação com o desempenho, descrevendo o início e a evolução do
futebol no país por meio das leis, identificando os métodos de gestão empregados e trazendo
as formas de fontes de receitas dos clubes. A pesquisa buscou identificar os modelos de gestão
adotados por estes e seus pontos fortes e pontos fracos nesta administração, analisando as
relações de receitas e desempenho em competições. Com a pesquisa, foi possível identificar
a evolução pela qual passou o futebol no país e que os clubes de futebol necessitam cada vez
mais de modelos de gestões profissionais. Além do mais existe, uma relação entre as receitas
dos clubes e seu desempenho, pois equipes com maior arrecadação tendem a obter um melhor
resultado. Porém o futebol envolve diversos fatores e os clubes com uma menor receita podem
ter um bom desempenho.
Palavras-chave: Futebol. Gestão. Desempenho.
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HISTOFISIOLOGIA DO TECIDO MUSCULAR: AS SUBUNIDADES DO TECIDO
MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO
Luiz Taylan Gomes
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A investigação foi criada a partir de premissas para ampliar os conhecimentos referentes ao tecido
muscular estriado esquelético, com ênfase à possibilidade da aplicação dessas informações na
prática desportista. O principal desígnio do projeto é estudar o grande espectro de estruturas que
compõe o tecido muscular estriado em uma escala micro, envolvendo suas subunidade para,
dessa forma, compreender o funcionamento da unidade muscular como um todo. Esta pesquisa
apresenta um estudo descritivo e informacional fundamentado em pesquisa bibliográfica
baseada em duas etapas. A primeira consiste em pesquisa, através das fontes bibliográficas de
base, com um grande aprofundamento de conteúdo. A segunda etapa é a pesquisa em bases de
dados e artigos científicos recentes para, dessa forma, fazer um cruzamento de dados entre os
dois estudos e destacar, além do segmento histofisiológico corporal, as funções e adequações
desse músculo, e qual seriam as melhores opções para se obter o máximo rendimento e aumento
muscular na prática de esportes físicos. Também, ocorre a explanação sobre o movimento
fisiológico e aplicação prática desses métodos com um foco na área da musculação e treino para
aprimorar a hipertrofia muscular. Assim, em função das características específicas discutidas do
estudo, os três atributos primordiais visam atingir três pilares: o primeiro visa o público-alvo
de desportistas que praticam esportes de alto rendimento e elevado desgaste físico; o segundo
busca gerar um esclarecimento sobre as estruturas microscópicas musculares e como elas se
organizam para constituir o tecido muscular estriado esquelético; e o terceiro pilar apresenta
a fusão dessas relações, expondo a mecânica do funcionamento de contração muscular, a
partir da ação do neurônio motor para gerar o deslizamento das fibras de actina e miosina nos
sarcômeros. Destarte, torna-se evidente que os conhecimentos teóricos sobre os mecanismos
de movimento das subunidades musculares agregados à prática de atletas de alto rendimento
proporcionam maior eficácia dos treinos com ênfase na ruptura de fibras proteicas para atingir
a hipertrofia muscular. E, dessa forma, fica aberta a possibilidade para maior aprofundamento
dentro do nicho citado.
Palavras-chave: Tecido Muscular Estriado Esquelético. Sarcômeros. Contração muscular.
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INFLUÊNCIA DA NATAÇÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASMÁTICOS:
UM ESTUDO DE REVISÃO
Giovane Pereira Balbé
gbalbe@unidavi.edu.br
Andressa Faes
andressa.faes@unidavi.edu.br
A asma é uma doença pulmonar obstrutiva crônica caracterizada por uma inflamação nas vias
aéreas, que limita a passagem do ar até os pulmões. Considerada um problema de saúde pública,
atinge variadas faixas etárias e apresenta uma grande incidência sobre a população, sendo a
quarta causa de hospitalizações no país. O quadro asmático pode ser revertido espontaneamente
ou com tratamento, manifestando-se com incidência frequente de sibilância, dispneia, aperto no
peito e tosse. A alta prevalência da asma chama atenção, despertando o uso de diferentes métodos
para o seu tratamento. Analisar os efeitos da natação na asma em crianças e adolescentes. Tratase de uma pesquisa de revisão crítica. Foram utilizados artigos originais brasileiros encontrados
nas bases de dados Bireme, Scielo e Google Acadêmico, abrangendo os temas asma e natação.
A análise de dados incluiu pesquisas publicadas de 1997 a 2010, envolvendo indivíduos com
idade entre 5 e 18 anos. Os resultados encontrados em relação à natação e a asma foram
positivos. A prática promove alterações favoráveis no pico de fluxo expiratório, melhorando
a condição física e a capacidade cardiorrespiratória, apresenta melhoras na função pulmonar e
resistência respiratória, além da diminuição no número de crises. Conclui-se que a prática de
exercícios de natação para crianças e adolescentes asmáticos proporciona diversos benefícios
para a saúde desta população, melhorando o quadro da doença de maneira geral e auxiliando
no seu tratamento. Por ser realizada em um ambiente de alta umidade, a natação resulta em
um menor ressecamento das vias aéreas, tornando-se o exercício mais recomendado para os
indivíduos asmáticos.
Palavras-chave: Asma. Atividades Aquáticas. Exercício.
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LÍNGUA PORTUGUESA: O TEXTO INSTRUCIONAL VOLTADO A CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Suelen Sulaike Frena
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Heloisa Schmidt
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Sônia Regina da Silva
sore@unidavi.edu.br
Trata-se de uma estratégia de ensino que aborda o texto instrucional, por estar presente no
cotidiano escolar e nos diversos ambientes discursivos da sociedade. Apresenta-se como
um tipo de texto que orienta o receptor na realização de uma atividade; na utilização de um
produto; na conscientização de informações importantes e/ou em procedimentos corretos
em situações específicas. Caracteriza-se pela ênfase na ação, que deve ser exposta de modo
detalhado e em linguagem objetiva, na maioria das vezes formulada em tópicos a fim de ser
transmitida com clareza. As instruções são comunicadas por meio de vocábulos, expressões
e construções usuais e podem ser acompanhadas por ilustrações que elucidam a parte escrita.
Com o objetivo de assimilar conhecimentos relacionados ao texto instrucional na disciplina
de Língua Portuguesa, a primeira fase do curso de Educação Física - Licenciatura do Centro
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi, produziu conteúdo
informativo com temáticas voltadas a crianças e adolescentes. Divididos em pequenos grupos
os acadêmicos, primeiramente, definiram o tema e o público-alvo a ser impactado, seguindo-se
de pesquisas em meio digital. A segunda etapa abrangeu a redação do conteúdo em linguagem
direcionada. A dinâmica ocorreu em sala de aula, no campus Rio do Sul (Santa Catarina), entre
os meses de março e abril de 2019 e o formato de mídia escolhido como simulação para uma
possível divulgação junto ao público-alvo foi o folder impresso. As temáticas selecionadas
pelos acadêmicos foram: uso consciente da internet, para instruir sobre pedofilia; alimentação
saudável na infância; atividades recreativas para crianças de 5 a 11 anos; como os jovens
podem ter uma vida saudável; a prática de atividade física para adolescentes de 12 a 18 anos; e
alerta para aconselhar pré-adolescentes sobre as consequências do crescimento antecipado. Os
conteúdos abordados pelos grupos foram socializados em sala de aula.
Palavras-chave: Educação Física Licenciatura. Língua Portuguesa. Texto Instrucional.
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O EDUCADOR FÍSICO DIANTE A INCLUSÃO ESCOLAR DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL
Flavio Rodrigues
flavio_rdgs1@hotmail.com
Aline Martins Varela
alinevarelamayr@gmail.com
Marizete Serafim Hoffmann
marizete@unidavi.edu.br
A deficiência visual caracteriza-se pela limitação ou perda das funções básicas do sistema
visual. O sujeito pode nascer ou adquirir a deficiência ao longo de sua vida, quanto aos
sintomas apresentam-se a partir da ausência ou diminuição da capacidade de ver as cores, ou
ainda a perda de foco. Configura-se em diferentes graus que vai desde a perda total da visão
(cegueira), à baixa visão caracterizada por leve, moderada, profunda, nela mesmo com o auxílio
de lentes não é possível que se faça a distinção de cores ou vultos. As pessoas cegas utilizam
para auxiliá-los na escrita e na leitura o Sistema Braille que é um sistema de escrita em relevo
e as tecnologias assistivas, como softwares leitores de tela e os livros digitais acessíveis, estes
representam um enorme avanço rumo à inclusão das pessoas com deficiência visual na vida em
sociedade. Nosso objetivo com este trabalho é evidenciar o direito à participação das pessoas
com deficiência visual por práticas inclusivas no âmbito da educação física escolar. Como
metodologia utilizamos a pesquisa bibliográfica nas políticas públicas que garantem a inclusão
escolar e em artigos científicos. O estudante cego tem direito a receber materiais adaptados
que facilitam sua adaptação no ambiente escolar, entre eles podemos destacar livros transcritos
para o sistema Braille, a reglete que é utilizada no momento da escrita, impressoras Braille,
máquinas de escrever em Braille, leitor de tela para computador dentre outros equipamentos
adaptados que os auxiliem. Já nas práticas de educação física, podemos citar as bolas com
guizo. As políticas públicas asseguram a matrícula de estudantes com deficiência visual na
escola regular e estabelece em suas diretrizes a criação de práticas pedagógicas voltadas à
inclusão. Além disso, reformula o papel da educação especial, que passa a integrar a proposta
pedagógica da escola por meio do Atendimento Educacional Especializado (AEE). O AEE
tem como objetivo dar suporte complementar e suplementar essencial para que barreiras sejam
eliminadas e que se estabeleça sua plena participação na sociedade. Para desenvolver o papel
do educador físico, o profissional necessita ter conhecimentos referentes à deficiência, para que
no momento de suas práticas o estudante sinta-se incluído. Entre as práticas mais indicadas
para serem realizadas com os deficientes visuais podemos citar a verificação da coordenação
motora e a multilateralidade, a socialização, incentivar a realização de ação, estímulos internos
e externos, estabelecer o posicionamento do corpo a fim de relacionando-o com o ambiente.
Mas não podemos deixar de ressaltar que as atividades propostas no âmbito da Educação Física
devem ser adequadas para “todos” os estudantes, independente que eles tenham ou não alguma
deficiência, para que desta forma os estudantes sintam-se realmente motivados, independentes
e com plena consciência corporal.
Palavras-chave: Inclusão. Deficientes Visuais. Prática Desportiva.
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PAPEL DO EDUCADOR FÍSICO NA PREVENÇÃO DO OVERTRAINING EM
PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO
João Macio Goetten
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Ana Paula Leão Batista
ana@unidavi.edu.br
O desempenho físico é um tema gerador de grande interesse tanto para área científica, da saúde,
quanto para o público em geral, praticantes ou não de atividades físicas. O principal objetivo do
treinamento esportivo é potencializar ao máximo o desempenho físico, porém, muitas vezes pela
urgência por resultados, por negligência, um acompanhamento irregular ou o uso inadequado
dessas estratégias pode ser extremamente lesivo e improdutivo para quem pratica. É sabido que
muitas vezes, que o praticante de musculação passa de seus limites em busca do corpo perfeito. O
overtraining pode ser entendido como um distúrbio, causado pelo o desequilíbrio da quantidade
de exercício praticado e a resposta do organismo em questão. Esta pesquisa é resultante da
apresentação do trabalho de conclusão de curso, no curso de Educação Física, Bacharelado, no
ano de 2018. Foi dividida em três capítulos, no primeiro foi exposto um breve histórico sobre a
musculação, no segundo capítulo apresentou-se o overtraining e no terceiro capítulo procurouse evidenciar a importância do educador físico com vistas a evitar o overtraining. Teve como
objetivo principal compreender as implicações do overtraining na musculação.No que se refere
a metodologia, foi uma pesquisa bibliográfica, onde os dados foram analisados a partir da
análise de conteúdo e dividiu-se em categorias a partir dos objetivos propostos. Entendeu-se
como resultados obtidos, a confirmação de que o overtrainig pode causar muitos danos a quem
se acomete do mesmo e da importância que o educador físico tem neste processo. Ainda podese vislumbrar benefícios que esta pesquisa traz na medida que possibilita que a comunidade
científica, profissionais da saúde e praticantes de musculação, possam se aprofundar sobre esta
temática, que é o excesso de treinamento e a partir disso, ter ações e reações efetivas e rápidas
a fim de prevenir e minimizar os danos.
Palavras-chave: Overtraining. Musculação. Educador Físico.

427

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

PERCEPÇÃO DE PROFESSORES ACERCA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA
Timóteo Spredemann
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Roberto Mafli
r_mafli@unidavi.edu.br
Segundo o IBGE, aproximadamente 45 milhões de pessoas possui algum tipo de deficiência
seja motora ou intelectual, portanto, necessita-se mais estudos acerca do assunto para desvendar
quais são as maiores necessidades dos professores de Educação Física, e descobrir meios de
auxiliar este trabalho. O presente estudo teve por objetivo verificar a percepção dos professores
regentes, professores de apoio e professores de disciplinas afins (matemática, ciências, história...)
sobre as aulas de Educação Física Adaptada (EFA) e se ela traz algum benefício acadêmico,
comportamental e social para os indivíduos com déficit Intelectual que participam das aulas
de EFA. Este trabalho foi feito através de uma pesquisa de campo qualitativa por intermédio
de um questionário fechado e transversal. Sua relevância é que há poucos estudos acerca dos
benefícios comportamentais, sociais e acadêmicos que a prática de EFA pode trazer a indivíduos
com quaisquer desordens intelectuais. Este tipo de aula pode ser realizado por profissionais de
EF fora de escolas em formato de grupos de aulas voltadas à deficientes intelectuais, ou de
forma particular como personal trainer com intuito de melhorar as suas habilidades sociais e
comportamentais. Recomenda-se que este estudo seja feito em outras instituições de ensino
para que possam haver mais artigos científicos, visto que a literatura acerca de melhorias e
benefícios da EFA serem escassos, e para que os novos profissionais de Educação Física possam
ter maior fundamentação ao se deparar com alunos com alguma DI e para que possa despertar
o interesse de profissionais que já atuam na área para que façam atualizações sobre o assunto.
Palavras-chave: Exercício Físico. Inclusão. Saúde Pública.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
Anisio Luchtenberg Junior
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Naiara Gracia Tibola
naiaratibola@unidavi.edu.br
Tratar do assunto de Políticas Públicas de Esporte e Lazer para Pessoas com Deficiência se torna
um desafio especialmente na área de educação física. No século em que vivemos a possibilidade
de garantia de direitos para pessoas com deficiência se torna objeto de discussão em eventos,
fóruns, formações e dentro dos cursos de graduação chegando a área de educação física. O
tema está em evidência e se torna mais popular quando acontecem os Jogos Paraolímpicos (a
cada 04 anos), com isto as políticas de incentivo ao esporte e lazer para pessoas com deficiência
tendem a ter uma cobrança maior por parte de setores ligados a área. A pesquisa desenvolvida
teve como questionamento: quais são as políticas públicas de esporte e lazer para pessoas com
deficiência no Estado de Santa Catarina? Diante da problematização tem-se o objetivo deste
trabalho de identificar as políticas públicas de esporte e lazer para pessoas com deficiência no
Estado de Santa Catarina, na busca pelo saber, definindo ainda por: Analisar a importância das
políticas públicas de esporte e lazer para pessoas com deficiência; Verificar as políticas públicas
de esportes e lazer do estado de Santa Catarina para pessoas com deficiência; Descrever as
contribuições das políticas públicas de esporte e lazer para pessoas com deficiência. O interesse
pelo tema surge do pressuposto que nos últimos anos no Brasil houve um crescente interesse
em buscar os direitos para pessoas com deficiência a partir das políticas públicas a fim de
valorizar e respeitar a especificidade do indivíduo, garantindo uma política efetiva. Além disso
a temática está ligada á praticas esportivas no Estado de Santa Catarina, não se aprofundando
em políticas públicas de municípios, pelo fato de que a maioria dos municípios não possui
políticas públicas próprias, deixando a cargo do Estado a gestão das mesmas. Sendo assim, nós
enquanto profissionais de educação física precisamos estar atentos, pois as pessoas portadoras
de algum tipo de deficiência tem o direito de usufruir dos espaços que propiciam esporte e
lazer. O método utilizado para a pesquisa é qualitativo seguido de revisão bibliográfica. Através
da pesquisa realizada podemos constatar que o governo do Estado fica responsável pelas
políticas públicas, sendo responsabilidade da Fesporte a organização dos eventos esportivos
voltados para políticas públicas de esporte e lazer para a pessoa com deficiência, sendo dever do
governo do Estado também a garantia a meia entrada, a acessibilidade em eventos esportivos e
a manutenção de lugares privilegiados para as pessoas com deficiência para que se mantenham
as condições de igualdade.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Esporte e Lazer. Deficiências.
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PRÁTICAS DESPORTIVAS NA INFÂNCIA E O IMPACTO NA VIDA ADULTA
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A prática esportiva iniciada na infância promove vários benefícios para a saúde da criança,
aprimorando e desenvolvendo as capacidades naturais adquiridas com o tempo, bem como a
socialização, criação de vínculos, amizades, etc. A forma como ocorre esse processo pode alterar
de forma significativa o futuro desta criança, bem como sua saúde. Diante disso, o objetivo do
presente estudo foi refletir sobre a importância da prática esportiva na infância, em sua relação
com os possíveis motivos para o abandono da prática de forma permanente, e o impacto disto
na vida adulta. Para a realização desta pesquisa, utilizou-se a base de dados Scielo e Google
Acadêmico com varredura teórica por meio das palavras-chave: “iniciação esportiva”, “saúde”
e “abandono”, no período de busca entre 1998 a 2018. Os dados analisados indicam que mesmo
que uma criança faça parte de uma equipe esportiva, o lúdico deve prevalecer, principalmente
para aquelas que praticam determinado esporte somente por lazer e/ou sem fins competitivos.
Cabe ao professor/treinador/técnico, instruir cada criança, a fim de proporcionar ganhos na
saúde, bem como buscar um equilíbrio entre a recreação e a competição. Práticas desportivas
frustradas na infância podem impactar em um adulto sedentário, pois as experiências prévias do
mesmo não foram positivas, com isso a culpabilização disso pode recair sobre o profissional.
Quanto mais lúdico e divertida for sua experiência dentro da prática, mais fácil se tornará
sua permanência na mesma. Quando se trata do público infantil os profissionais de Educação
Física que atuam nesse meio, em um trabalho multiprofissional com a Psicologia do Esporte,
devem levar em consideração o gosto que a criança adquiriu com a prática esportiva, criando
estratégias de motivação para a permanência dela no esporte. Com isso, a iniciação esportiva
assume um significativo papel de desenvolvimento social, fisiológico e psíquico da criança,
tornando a prática esportiva mais prazerosa e saudável.
Palavras-chave: Iniciação Esportiva. Saúde. Abandono.
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PROJETO INTEGRADO IV: RELATOS E PERSPECTIVAS PARA O ENSINO
MÉDIO
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O projeto integrado IV se desenvolve na 4ª fase da graduação de Educação Física - Licenciatura,
sendo desenvolvida em dupla na qual os acadêmicos observam no mínimo duas aulas de
Educação Física nas turmas do Ensino Médio. O Ensino Médio se configura como a etapa
final da educação básica, com duração mínima de três anos. O objetivo do projeto integrado
IV é apresentar aos acadêmicos uma vivência observacional da realidade escolar dentro do
enfoque das aulas de Educação Física, possibilitando aos mesmos uma integração com algumas
das disciplinas estudadas na fase supracitada. O acadêmico Gabriel Vignola realizou sua
vivência da Prática IV: Projetos Integrados na Escola de Educação Básica Paulo Zimmermann,
acompanhando duas aulas de Educação Física, seguindo respectivamente o 2º ano (4) e o 1º
ano (4). Ministradas estas pelo professor Rafael de Andrade que possui registro no Conselho
Regional de Educação Física (CREF) (001893/SC). Os conteúdos elencados pelo professor em
ambas as turmas foi o ping-pong, jogos de tabuleiro e o vôlei. O acadêmico Lucas Marinho
realizou sua vivência da Prática IV: Projetos Integrados no Colégio Salesiano Dom Bosco,
em Rio do Sul, acompanhando duas aulas de Educação Física, sendo a primeira turma de
1º ano e a segunda, 3º ano. Ministradas pelo professor Roberto Mafli que possui registro no
CREF (001957/SC). Os conteúdos trabalhados pelo professor em ambas as turmas foi o vôlei,
badminton, basquete e skate. Diante das vivências que o projeto integrado IV proporciona,
considera-se que o tema abordado pelo professor tem sua importância na formação do aluno.
Na qual, pode oportunizá-lo a experimentação de diferentes práticas corporais como meio de
integrar valores éticos e transformações sociais. Sendo assim, salienta-se as perspectivas para o
Ensino Médio que são: de instigar os alunos a refletirem sobre as práticas experimentadas afim
de obterem conhecimento sobre a importância de seguir um estilo de vida ativo relacionado a
promoção e manutenção da saúde.
Palavras-chave: Projeto Integrado IV. Ensino Médio. Promoção da Saúde.
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QUALIDADE DE VIDA: CONCEITOS E SIGNIFICADOS
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Cada sociedade tem parâmetros de qualidade de vida que diferem e se modificam no decorrer
da história, os valores e necessidades são construídos e hierarquizados diferentemente pelos
indivíduos, no sentido de que cada um tem sua própria percepção do que é Qualidade de Vida,
indicando, assim, diferentes formas de bem-estar (Minayo et al., 2000). Segundo a Organização
Mundial da Saúde, a definição de qualidade de vida é “a percepção que um indivíduo tem
sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais
está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Assim
sendo, o presente estudo tem como objetivo discorrer sobre os conceitos importantes que
permeiam a Qualidade de Vida. Nesse sentido, realizou-se um estudo de revisão bibliográfica
com consulta às seguintes bases de dados: Scielo, Lilacs, Web of Science, Science Direct, bem
como a consulta de livros. Os descritores utilizados foram: “Qualidade de vida” e Conceitos
AND “Qualidade de Vida”. Os materiais utilizados para realização da revisão de literatura
foram: livros e artigos originais. No que tange os resultados deste estudo, o conceito qualidade
de vida tem se aproximado da satisfação adquirida no contexto familiar, amoroso, social e
ambiental, contando também a própria estética existencial (Minayo; Hartz; Buss, 2000). Esta
pode ser definida como a sensação de conforto, bem-estar ou felicidade nos desempenhos
físicos, intelectuais e psíquicos, relacionando-a com a sua família, seu trabalho e os valores da
sociedade a qual está inserido (Miettnem, 1987). Corroborando para a definição de qualidade
de vida, Adriano et al. (2000) abordam que depende das condições de existência, do acesso
aos bens e serviços econômicos e sociais (emprego, renda, educação, alimentação adequada,
acesso a saúde, saneamento básico, habitação, transporte, entre outros), delimitando também
que a percepção varia conforme a cultura que as pessoas estão inseridas. Para Almeida e
Gutierrez (2010), o conceito de qualidade de vida apresenta fatores relacionados ao bem-estar
físico funcional, mental e emocional, ao trabalho, à família, aos amigos e aos aspectos do
seu cotidiano. Contudo, apesar de haver diversos significados e interesses relacionados com a
qualidade de vida, é consenso entre os pesquisadores que exclusivamente o próprio indivíduo
pode avaliar a sua qualidade de vida. Desta forma, ressalta-se a grande relevância da temática
Qualidade de Vida para cada indivíduo e destaca-se como este constructo vem sendo ampliado
e ressignificado.
Palavras-chave: Qualidade de Vida. Conceitos. Significados.
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SEDENTARISMO EM ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o sedentarismo é considerado o quarto
maior fator de risco de mortes no mundo, sendo definido como a diminuição, falta ou ausência
de esportes ou exercícios físicos e de atividades físicas do dia a dia. Está fortemente relacionado
com as facilidades da vida moderna, e diretamente ligado a inúmeros riscos à saúde. O que se
esperaria dos profissionais da área de saúde, que são aqueles que têm a responsabilidade de
estimular a prática rotineira de atividades físicas na população em geral, é de que o sedentarismo
não fosse um problema, ou seja, que estivessem eles mesmos habituados à prática desportiva
regular, porém uma análise tantos destes profissionais quanto dos acadêmicos de cursos da
área da saúde mostra o oposto. Em um raciocínio lógico, pareceria óbvio que acadêmicos dos
cursos da área da saúde, que serão os futuros profissionais a combater o sedentarismo e seus
males, fossem quase que na sua totalidade, adeptos a um estilo de vida saudável e ativo. Mas
estudos realizados em universidades apontam que a taxa de sedentarismo nestes cursos podem
ultrapassar 50% dos entrevistados, variando significativamente de Estado para Estado. A pressão
exercida pelos próprios cursos, como carga horária elevada, pode ser um fator determinante do
sedentarismo. Praticar exercícios físicos é fundamental para o corpo e para a mente. Além de
prevenir as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) ligadas ao excesso de peso, como
a hipertensão e o diabetes; as cardiovasculares e a alguns tipos de cânceres, caminhadas, lutas
e outras modalidades esportivas melhoram o condicionamento físico, auxiliam o controle de
peso, aliviam o estresse e melhoram a qualidade do sono. Assim sendo, as instituições de ensino
deveriam buscar mecanismos de inclusão destes acadêmicos em práticas desportivas, reduzindo
a taxa de sedentarismo dos mesmos, para que sejam agentes ativos, no futuro, de orientação de
tais práticas.
Palavras-chave: Sedentarismo. Área da Saúde. Acadêmicos.
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TREINAMENTO DE FORÇA NOS ESPORTES DE ENDURANCE
Jhonatan Luiz Soave
jhonatansoave@unidavi.edu.br

O esporte de alto rendimento exige estímulos otimizados em relação as cargas de treinamento.
A diferença entre um estímulo eficaz daquele lesivo é muito pequena. Com isso, os atletas são
submetidos a elevadas cargas de treinamento em busca da supercompensação. O treinamento de
força promove diversos benefícios morfológicos e funcionais a diferentes populações (atletas e
não-atletas). Essa importância fica evidente quando verificamos que praticamente todos esportes
necessitam de alguma manifestação de força para o seu sucesso. Os esportes de endurance
consistem em longos períodos de atividade (treinamento ou competição) com características
de resistência. Entre os esportes de endurance podemos citar a corrida, ciclismo, natação e
triátlon. Alguns desses esportes podem ultrapassar os 40.000 quilômetros no ano (ciclismo).
Uma visão errônea em relação ao treinamento de força em atletas de endurance se deu por muito
tempo, acreditando que a força seria uma capacidade física secundária e muitas vezes apenas a
resistência de força era trabalhada. Entretanto, estudos recentes vêm mostrando a importância
do treinamento de força e potência (força explosiva) nessa população. Um dos principais efeitos
do treinamento de força no exercício aeróbio consiste na melhora da economia de movimento,
quando o atleta gasta menos energia para realizar um esforço submáximo (eficiência de
movimento). O treinamento de força realizado entre 8 e 14 semanas, utilizando exercícios com
pesos livres (agachamentos e levantamentos) com cargas entre 4 e 10 RM (repetições máximas)
promove melhora da força em atletas de endurance sem o comprometimento da massa corporal e
consumo máximo de oxigênio (VO2max). Esse incremento na força está relacionado a melhora
no limiar anaeróbio e economia de movimento. O treinamento de força deve ser utilizado na
preparação de atletas de endurance, pois promove diversos benefícios físicos e melhora no
desempenho. Algumas precauções em relação ao volume e fase de treinamento são importantes
no sentido de evitar o aumento da massa corporal. Por fim, os princípios de especificidade e
individualidade devem ser considerados a fim de otimizar as cargas de treinamento visando
atingir o alto rendimento.
Palavras-chave: Corrida. Ciclismo. Longa Duração.
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TREINAMENTO PARA CRIANÇAS: ASPECTOS MATURACIONAIS E
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helena.odorizzi@unidavi.edu.br
Luis Otávio Matsuda
matsuda@unidavi.edu.br
O processo vital tem como principal característica a mudança, capaz de manter e perpetuar
uma espécie de forma cíclica. Isso ocorre em todo ecossistema e nos seres humanos, algumas
dessas fases são: ovo, embrião, recém-nascido, criança, adolescente, adulto e idoso. Este
processo por sua vez é gradual, desenvolvendo ao longo da vida aspectos físicos e neurais,
desde sua concepção até a morte. Mudanças fisiológicas ocorrem em determinadas faixas
etárias e o exercício deve contribuir com esse desenvolvimento.Este trabalho tem como
objetivo analisar os níveis de desenvolvimento fisiológicos nas fases iniciais, relacionando-os
com métodos de treinamento e cuidados que possibilitem o desenvolvimento de capacidades
psicomotoras para a fase adulta. A metodologia empregada é uma revisão de literatura onde
foram consultados os seguintes sites de mecanismo de busca: Medline,Lilacs, Pubmed. Deste
modo, foram selecionados nove artigos, porém foram catalogados dois artigos que atendiam
os critérios propostos. Os resultados apontam que as atividades anaeróbias são mais difíceis de
serem realizadas por crianças em comparação a adolescentes e adultos porque a performance
aeróbia progride com a idade. Os estudos revelam que em testes de corrida de média e longa
duração, um outro aspecto que pode influenciar a performance de crianças e adolescentes foi a
quantidade de gordura corporal, sendo que crianças que apresentavam maiores quantidades de
gordura percorrem maiores distâncias em um ritmo mais lento.Dentro desta premissa, crianças
apresentam limiares anaeróbios mais altos devido sua composição muscoesquelética, níveis de
ações hormonais mais baixos, capacidade oxidativa mais alta, além da limitação ao metabolismo
glicolítico e consequentemente a produção de lactato. Com relação ao rendimento anaeróbio, a
potência aeróbia e o limiar aeróbio podemos concluir que: A potência anaeróbia aumenta com
a idade, e é um padrão contrário em relação ao consumo de oxigênio por quilograma de peso
corpóreo; A potência anaeróbia lática de crianças e jovens sofre grandes mudanças no período
da puberdade. A intensidade de treinamento aeróbio para crianças e jovens deve ser analisado
com cautela, visto que relações ao metabolismo glicolítico e a produção de lactato podem
limitar a performance. Finalmente, os estudos apontam que existem cuidados no treinamento
nesta faixa etária e que as respostas metabólicas são diferentes se comparados com adultos.
Palavras-chave: Maturação. Crianças. Treinamento.
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O(A) ENFERMEIRO(A) FRENTE À ATUAÇÃO DO ÁCIDO FÓLICO NA GRAVIDEZ
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O ácido fólico (folato) está presente em uma diversidade de alimentos naturais com origem
animal e vegetal. A título de exemplo estão os vegetais de folha verde escura, brócolis, feijão,
amendoim, kiwi, suco de laranja, salmão e ovos cozidos, purê de batata e farelo de trigo, entretanto,
no decorrer do período gestacional os níveis de folato reduzem devido à expansão do volume
plasmático, porém o crescimento fetal e a hiperplasia dos tecidos maternos são ciclos fisiológicos
que requerem concentrações adequadas de vitaminas para progredirem de forma saudável. São
objetivos: Apontar os benefícios da suplementação com ácido fólico no período periconcepcional
e durante a gestação salientando a importância da participação do(a) enfermeiro(a) nesse
processo. Realizou-se uma revisão bibliográfica literária em artigos científicos contemporâneos
presentes nas bases de dados SciELO e NCBI, sem restrição de idiomas. O folato compõe
uma vitamina do complexo B fundamental no processo de multiplicação celular, associandose principalmente à síntese dos ácidos desoxirribonucleico (DNA) e ribonucleico (RNA), à
formação de anticorpos, à eritropoiese, à ampliação uterina e ao crescimento placentário e fetal.
Há evidências que no período embrionário o consumo de folato auxilie na formação do tubo
neural, quando este se converte em medula espinhal e encéfalo entre os dias 18 a 26 da gestação.
Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda-se a ingestão de 0,4 mg como
suplementação diária de ácido fólico para as mulheres em idade reprodutiva e periconcepção
(período entre três meses antes da concepção e o final do primeiro trimestre da gestação),
visando a prevenção de defeitos no tubo neural como anencefalia, encefalocele e espinha bífida,
além da redução da incidência de malformações congênitas, como fenda palatina. O ácido
fólico ingerido antes da concepção e no início da gravidez pode reduzir o risco de neoplasias
malignas, déficit cognitivo e doenças cardiovasculares fetais, ademais sua ação está relacionada
à precaução de anemias, sintomas cardíacos e pré-eclâmpsia (hipertensão, edema e proteinúria)
na gestante, além de descolamento prematuro da placenta e abortamento espontâneo, haja vista
que o folato auxilia na produção constante de elementos sanguíneos. Sendo a amplitude da ação
fólica no organismo, vê-se a importância de um adequado planejamento familiar concomitante
ao acompanhamento pré-natal, ambas etapas realizadas pelo(a) enfermeiro(a) da Estratégia de
Saúde da Família, conforme protocolo do Ministério da Saúde. O(A) profissional atua diante da
consulta de enfermagem, frente às orientações acerca da importância preventiva do consumo de
ácido fólico como suplementação na periconcepção e no decurso da gestação, simultaneamente
ao esclarecimento de dúvidas procedentes da mulher que deseja engravidar como também da
gestante. A comunicação efetiva e empática entre profissional-paciente é primordial a fim de
estabelecer vínculo através da relação afetiva aspirando o progresso sadio da gravidez.
Palavras-chave: Suplementação Fólica. Desenvolvimento Fetal Sadio. Enfermagem.
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A GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS EM SAÚDE
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O gerenciamento dos recursos materiais em saúde envolve o planejamento e o controle de
materiais específicos, com a finalidade de garantir que estes estejam sempre disponíveis. Os
objetivos deste trabalho são evidenciar a importância da gestão dos materiais em saúde e
analisar o papel do enfermeiro neste processo. Apresenta-se um ensaio teórico, com artigos
científicos indexados na base de dados SciELO; publicações da Universidade Federal de Porto
Alegre; da Revista Eletrônica de Enfermagem e da Revista de Admistração em Saúde. Foram
selecionados cinco artigos condizentes com os objetivos indexados entre os anos de 2015 e
2019. Como resultado da análise destes artigos pode-se compreender que a gestão dos materiais
hospitalares é valiosa e necessária porque se não for realizada com cautela, planejamento
correto e garantia da qualidade do material necessário poderá ocorrer o mau funcionamento e
até mesmo a falta de materiais, acarretando em perda da qualidade de assistência ao paciente
ou levar a situações mais graves. A gestão destes recursos é essencial para o funcionamento
de qualquer instituição, sendo necessária a aplicação de normas e operações para manter a
estrutura organizada. Os materiais representam cerca de 30 a 45% das despesas das instituições,
sendo a gestão desses recursos uma tarefa complexa. Exige-se do gestor conhecimentos prévios
sobre os materiais médico-hospitalares. A gestão de materiais envolve as etapas de previsão,
provisão, a organização e o controle destes materiais. Cabe também ao gestor de materiais
garantir a adequação desses para uso, mantendo uma programação de manutenção preventiva e
corretiva. Nos serviços de saúde essas funções devem ser desempenhadas, preferencialmente,
pelo profissional enfermeiro. Contudo, ainda há dificuldade para a escolha de materiais com
bom custo-benefício, ademais o enfermeiro responsável por este processo precisa de autonomia
e do apoio dos outros profissionais que atuam nas instituições de saúde.
Palavras-chave: Recursos Materiais. Saúde. Enfermeiro.
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Em tempos modernos a criança inserida na sociedade é amparada por uma sequência de
princípios, diretrizes, direitos e políticas nacionais que garantem adequado atendimento de
suas necessidades no decorrer da infância. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Criança (PNAISC) é qualificada em eixos estratégicos que orientam e qualificam as ações e
os serviços de saúde da criança no território nacional, prevenindo, entre outros determinantes
sociais, a morte prematura das crianças. São objetivos: Evidenciar as taxas de mortalidade
infantil e fetal nos anos 2015 e 2018 em nível brasileiro, na região Sul e no estado de Santa
Catarina e, analisar a eficácia da PNAISC nesse contexto. O presente estudo refere-se a uma
revisão bibliográfica da literatura, seguindo os objetivos propostos, a partir de publicações
científicas de enfermagem indexadas nas bases de dados SciELO e Lilacs, no período de 2015
e 2018. Para a busca utilizou-se os seguintes termos: Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde da Criança; Mortalidade Infantil e Fetal; Serviços de Saúde. Foram recrutados cinco
artigos os quais atenderam os objetivos propostos. A PNAISC foi vigorada em 2015 e, a partir
daí, abrange as redes de atenção à saúde de acordo com seus eixos estratégicos, sendo: atenção
humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido; aleitamento
materno e alimentação complementar saudável; promoção e acompanhamento do crescimento
e do desenvolvimento integral; atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância
e com doenças crônicas; atenção integral à criança em situação de violências; prevenção
de acidentes e promoção da cultura de paz; atenção à saúde de crianças com deficiência ou
em situações específicas e de vulnerabilidade; vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal
e materno. Este último apresentou significativa redução em âmbito nacional por exemplo,
verificando os números no ano de 2015 e 2018, os quais foram 25.423 e 20.272, nesta ordem. No
contexto regional, feita a comparação do total de óbitos infantis e fetais nos anos 2015 e 2018,
o resultado foi de 2.781 e 2.224, respectivamente. No que tange ao cenário estadual, a soma da
mortalidade infantil e fetal nos anos de 2015 e 2018 foi 505 e 619, relativamente. De acordo
com os dados expostos pode-se notabilizar que os números relacionados à mortalidade infantil
decaíram de forma expressiva após o fortalecimento da PNAISC. Sabe-se dos benefícios acerca
das ações de promoção a melhores taxas de aleitamento materno e fortalecimento do vínculo
mãe-bebê, bem como, o seguimento dos eixos estratégicos da política. Sendo assim, concluise que a PNAISC foi uma importante aliada para que os óbitos infantis e fetais tomassem
intensa redução. Dessa forma torna-se essencial a continuação da articulação da PNAISC entre
o binômio profissionais da saúde-população.
Palavras-chave: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Mortalidade
Infantil. Eixos Estratégicos.
439

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

ACREDITAÇÃO HOSPITALAR: UM ESTUDO TEÓRICO
Stefanie Osterer
stefanieosterer@unidavi.edu.br
Nathalia Eduarda Beilke Georg
nathalia.georg@unidavi.edu.br
Rosimeri Geremias Farias
rosimeri@unidavi.edu.br
A Acreditação Hospitalar é um método de avaliação e certificação dos recursos institucionais. É
voluntário, periódico, reservado e tende a garantir a qualidade da assistência por meio de padrões
definidos. Constitui um programa de educação continuada e jamais uma forma de fiscalização.
Para implementar a metodologia de Acreditação é de extrema importância o planejamento
estratégico, atualização de documentos, padronização de processos, implementação de
manuais e protocolos, integração informacional, capacitação, enfoque em normas e rotinas e
melhoria contínua. Este trabalho tem como objetivo descrever aspectos gerais acerca do tema
Acreditação Hospitalar. Trata-se de um ensaio teórico, baseado nos artigos científicos da RLAE
(Revista Latino-Americana de Enfermagem), RBSP (Revista Baiana de Saúde Pública) e EEAN
(Escola Ana Nery). Foram selecionados cinco artigos no período de 2015 a 2019. No Brasil,
a Acreditação é voluntária e coordenada pela ONA (Organização Nacional de Acreditação),
uma entidade não governamental que busca conceder o certificado de Acreditação. Podem ser
atribuídos três níveis de certificação conforme o cumprimento de padrões do Manual Brasileiro
de Acreditação. Os níveis de classificação são crescentes e envolvem requisitos de Estrutura
(Nível 1: Acreditado), Processos (Nível 2: Acreditação Plena) e Resultados (Nível 3: Acreditação
por Excelência). O propósito maior da Acreditação Hospitalar é criar uma cultura de segurança
e qualidade na instituição interessada em aperfeiçoar continuamente os processos de cuidado
ao paciente. Os objetivos no processo de Acreditação incluem promover a implantação de um
processo permanente de avaliação e certificação da qualidade dos serviços na área da saúde,
permitir aprimoramento contínuo da atenção hospitalar e garantir a qualidade na assistência à
saúde. O processo de Acreditação estimula a organização de saúde a manter-se atualizada e,
como consequência, mais preparada para alcançar resultados satisfatórios. Os princípios da
Acreditação Hospitalar são pautados num caráter educativo, métodos e técnicas que possam
promover a melhoria contínua dos processos em sua totalidade, e não departamentos ou
serviços isolados. Existem diversas vantagens provenientes da Acreditação, entre elas melhoria
da gestão e da assistência ao paciente. Espera-se que os processos de Acreditação consolidemse como um padrão de referência em termos de práticas, avaliação e gestão dos serviços de
saúde e que as instituições, por meio da estruturação de equipes multidisciplinares, conduzam
o processo de implantação da Acreditação com base na conscientização dos profissionais em
busca de maior qualidade na saúde.
Palavras-chave: Acreditação Hospitalar. Níveis de Acreditação. Qualidade.
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O ato de administrar um medicamento é algo que exige, primordialmente, muita responsabilidade
do profissional que irá fazê-lo. Porém, por vezes vemos que a execução dessa tarefa é um tanto
banalizada e mecanizada no ambiente hospitalar, provavelmente devido ao fato de ser um dos
procedimentos mais rotineiros de uma unidade de internação. Para ser realizada com segurança e
eficazmente, a administração de medicamentos exige conhecimento técnico-científico por parte
dos profissionais que a executam, e estes, geralmente, fazem parte da equipe de enfermagem.
Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva na modalidade qualitativa, que teve como objetivo
geral: analisar a eficácia das estratégias utilizadas pela equipe de enfermagem para garantir a
segurança do paciente no uso e administração de medicamentos; e como objetivos específicos: 1)
identificar as estratégias que os profissionais de enfermagem utilizam para garantir a segurança
no uso e na administração de medicamentos e 2) relacionar estas estratégias com as nove certezas
preconizadas pelo Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos.
Foi elaborado no setor de tratamento clínico de um hospital geral do interior de Santa Catarina.
Como instrumento de coleta de dados utilizou-se um roteiro composto por 17 perguntas abertas,
que foi elaborado pelos pesquisadores e devidamente validado. Os sujeitos de pesquisa foram
33 profissionais da equipe de enfermagem atuantes nas clínicas médica e cirúrgica do referido
hospital, no período de agosto a outubro de 2018. Foram identificadas duas categorias de análise:
1) Estratégias utilizadas pelos profissionais de enfermagem visando a administração segura de
medicamentos, onde as estratégias que os sujeitos relataram utilizar foram identificadas, bem
como sua eficácia foi analisada, e 2) Relação entre as estratégias identificadas e as nove certezas
para a administração segura de medicamentos, onde cada estratégia foi relacionada com a(s)
respectiva(s) certeza(s) que auxilia(m) a garantir. Onze estratégias foram identificadas. Pela
análise das mesmas quanto à eficácia no cenário dos pesquisados pode-se considerar que não foi
encontrada nenhuma estratégia totalmente ineficaz. O que houve foram estratégias mais eficazes
e outras menos eficazes. Mesmo não conhecendo todas as atuais certezas para a administração
segura de medicamentos, os pesquisados se valem de estratégias que as garantem parcialmente,
pois foi possível estabelecer uma relação entre as estratégias identificadas neste estudo com
cada uma das nove certezas preconizadas pelo protocolo supracitado. A assistência prestada
pelos profissionais pesquisados é relativamente boa, mas ainda não é perfeita pela óptica da
teoria do alcance de metas, proposta por Imogene King. As estratégias identificadas pelo estudo
não atendem completamente ao que está preconizado pela literatura e legislação vigentes, mas,
mesmo assim, a prática dessas estratégias influencia positivamente no que tange a redução da
ocorrência de erros na administração de medicamentos no cenário dos sujeitos pesquisados.
Palavras-chave: Segurança do Paciente. Enfermagem. Sistemas de Medicação no Hospital.
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ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS DA SÍNDROME DA HIPOVENTILAÇÃO
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Josie Budag Matsuda
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A Síndrome da Hipoventilação Central Congênita (CCHS) ou Síndrome de Ondine, é uma
patologia rara que se manifesta desde o período neonatal à fase adulta, sem indícios de doença
pulmonar, neurológica ou neuromuscular. Determinada condição afeta a parte do sistema
nervoso responsável pelos comandos automáticos, neste caso, aos músculos torácicos e o
diafragma, responsáveis pela inspiração e expiração do ar. Assim, tornam seus portadores
dependentes de respiração artificial devido aos episódios de apnéia, cianose e bradicardia, logo
nas primeiras horas de vida. Normalmente os pacientes afetados por esse distúrbio permanecem
em acompanhamento médico e uso de máquinas de respiração durante o sono para o resto da
vida. A escolha desta síndrome se deu devido ao interesse de compreender o transtorno raro
e complexo da hipoventilação e as alterações na qualidade de vida dos pacientes afetados.
Trata-se de uma pesquisa científica com embasamento nas bases de dados SciELO, EBSCO
e Orphanet, de 2010 a 2016. Os resultados indicam alterações significativas no cromossomo
12 do gene ASCL1, que desempenha papel importante no desenvolvimento do glioma
(tumor nas células gliais, que dão suporte e nutrem os neurônios), além de comprometer a
geração de neurônios olfativos e autonômicos. Há malformações também no cromossomo 20
do gene EDN3, responsável pela formação da crista neural no tronco cerebral, causando a
perda de sensibilidade dos quimioreceptores envolvidos no processo, e no cromossomo 4 do
gene PHOX2B encarregado de codificar a endotelina que está envolvida com várias funções
biológicas e é essencial para o desenvolvimento da crista neural. Apesar da existência de
diversas pesquisas sobre a síndrome, ainda é necessário muito aprofundamento e discussão
sobre meios de tratamento e acompanhamento a fim de melhorar a qualidade de vida dos
indivíduos acometidos.
Palavras-chave: Hypoventilation. ASCL1. PHOX2B.
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AS BASES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA
Bianca Foss
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O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) tem
suas ações voltadas para a melhoria do acesso e da qualidade no Sistema Único de Saúde (SUS).
Um dos seus principais objetivos é induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade
da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e
localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais
direcionadas à Atenção Básica em Saúde. Os objetivos desse trabalho são: apontar como ocorre
a prática do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica,
descrever as suas fases de implementação e reforçar os aspectos positivos trazidos com a
instituição deste programa pelas Unidades Básicas de Saúde. Trata-se de um ensaio teórico,
baseado em artigos científicos pesquisados nas bases de dados EBSCO e SciELO. Selecionouse seis artigos que atendem aos objetivos do estudo. Esses foram indexados entre os anos de
2012 e 2018. O PMAQ está organizado em três fases que conformam um ciclo continuo de
melhorias no acesso e na qualidade da atenção primária. A adesão e contratualização compõem
a primeira fase do PMAQ. A adesão é voluntária pelas equipes de saúde e é realizada por meio
do Portal do Gestor em períodos pré-estabelecidos pelo portal do Departamento da Atenção
Básica (DAB). A segunda fase é a certificação e deve ser compreendida como o reconhecimento
dos esforços das equipes e do gestor municipal para melhoria do acesso e da qualidade da
Atenção Básica. A cada ciclo do Programa, novos parâmetros de qualidade podem ser definidos,
induzindo avanços na direção do que se espera em termos de desenvolvimento da gestão, das
equipes e do alcance dos resultados de saúde da população. A terceira fase do PMAQ constitui
o processo de recontratualização que é caracterizada pela pactuação individual dos municípios
com acréscimo de novos padrões e indicadores de qualidade, estimulando a institucionalização
de um processo cíclico e sistemático a partir dos resultados alcançados pelos participantes do
PMAQ. Por ser um programa recente e não-obrigatório, muitas equipes o descrevem como um
grande desafio a todos os profissionais do ambiente de trabalho, porém é notório os benefícios
trazidos com a implementação do PMAQ, tanto no modo organizacional quanto no modo
estrutural da unidade.
Palavras-chave: PMAQ. Atenção Básica. Enfermagem.
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ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA EM SAÚDE
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A ética é uma construção humana, portanto histórica, social e cultural que na pesquisa implica
no respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos participantes em pesquisa cientifica
envolvendo seres humanos. O agir ético do pesquisador demanda ação consciente e livre do
participante, devendo ser concebida avaliada e realizada de modo a prever e evitar possíveis
danos aos participantes. Este estudo tem por objetivo reconhecer os aspectos éticos da pesquisa
em saúde, bem como, a importância dos comitês de ética. Trata-se de um ensaio teórico de
natureza qualitativa realizado por meio do levantamento de dados nas bases eletrônicas SciELO,
MEDLINE e BVS Enfermagem. Foram incluídos artigos em português, na íntegra, publicados
e indexados nos últimos cinco anos que abordassem aspectos relevantes à temática. A análise
deu-se de forma descritiva categorizando por meio de leitura exploratória e os dados foram
ordenados em tabela previamente estruturada. É inegável a importância da regulamentação
ética para preservar a integridade dos seres humanos envolvidos em pesquisas. No Brasil, a
primeira regulamentação foi deliberada em 1996, através de resolução, pelo Conselho Nacional
de Saúde (CNS). Nessa resolução incorporaram-se vários conceitos da bioética; reafirmou-se
o consentimento livre e esclarecido dos indivíduos para participarem de pesquisas científicas,
além da aprovação prévia dos protocolos de pesquisa por comitê independente. Em 2012,
o mesmo Conselho promulgou a Resolução 466/12 que aprimorou os cuidados éticos com
pesquisas envolvendo seres humanos aprovando diretrizes e normas regulamentadoras. Para
atender as demandas das pesquisas na área das ciências humanas e sociais o CNS, em 2016,
promulgou a Resolução 510/16, reconhecendo as especificidades éticas necessárias para a
condução de pesquisas nessa área. Entende-se que a discussão acerca da ética assume, no atual
contexto, um aspecto de seriedade diante de uma realidade onde se observa, ao mesmo tempo,
um evoluído progresso técnico-científico, convivendo com uma diversidade de problemas que
se apresentam no modelo de sociedade em que vivemos. As diretrizes sobre ética em pesquisa
devem fundamentar as ações não apenas dos pesquisadores, mas também dos patrocinadores e
organizadores de pesquisas. Essa é uma forma de assegurar a dignidade dos participantes e de
aproximar os direitos humanos à ciência. Há de se considerar que os avanços da ciência têm
trazido conquistas importantes para o bem-estar das pessoas, porém, esses ganhos em qualidade
de vida não podem ser alcançados à custa da dignidade dos participantes de pesquisa e da
integridade da comunidade científica.
Palavras-chave: Ética. Pesquisa em Saúde. Aspectos Éticos.
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ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE
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Desenvolvido pelo DATASUS em 1998, o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção
Básica teve como finalidade realizar coletas de dados de produção realizados nas equipes das
Unidades de Saúde. Inicialmente, foi utilizado como Sistema de Informação da Atenção Básica
(SIAB). Após uma avaliação pelo Departamento da Atenção Básica, para facilitar o processo de
trabalho e de gestão da mesma, achou-se necessário a reestruturação de tal sistema, tendo assim,
a inserção do software e-SUS Atenção Básica, consequentemente o SISAB. É possível que todos
os profissionais da Saúde acessem o Sistema ao mesmo momento, para assim coletar e registrar
os dados necessários. O objetivo deste estudo é analisar os pontos positivos e negativos da
utilização do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica. Trata-se de uma revisão
simples da literatura, a partir de publicações científicas indexadas na base de dados SciELO
nos anos de 2015 a 2019 e revisões em livros. A partir dos resultados obtidos identificouse a diversidade de pontos positivos e negativos expressados pelos profissionais da área da
Saúde, sobre a utilização do Sistema nas Unidades de Saúde. Em relação aos pontos positivos
visualizou - se a agilidade do Sistema e a facilidade de ter dados atualizados para auxiliar
na tomada de decisões das Estratégias Saúde da Família (ESF). Quanto aos pontos negativos
relatam dificuldades de manejar o Sistema, como a falta de instrução e de melhor visualização
das coletas, o uso de tabelas e gráficos. Diante disso, cabe aos órgãos responsáveis avaliar,
juntamente com os profissionais da área da Saúde, as dificuldades encontradas na utilização do
Sistema para que assim ocorram as possíveis mudanças, como a melhoria de visualização do
próprio Sistema, além de se oportunizar momentos efetivos de qualificação dos profissionais
para a utilização dos diversos recursos do Sistema.
Palavras-chave: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). Profissionais
da Área de Saúde. Estratégia Saúde da Família (ESF).
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ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
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Cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio mundialmente todos os anos e, estima-se que o
número de tentativas de suicídio supere o número de suicídios em pelo menos dez vezes. No
Brasil, as equipes de saúde que atuam na esfera da Atenção Primária, por serem porta de entrada
para o serviço de saúde, possuem grande potencial para a elaboração de estratégias e ações que
forneçam a assimilação e intervenção precoce em casos de risco de suicídio. Os objetivos deste
trabalho são caracterizar a importância das equipes de Atenção Primária à Saúde na promoção
da saúde mental, identificar ações que atuem positivamente na prevenção do suicídio e apontar
intervenções utilizadas pelas equipes de saúde frente a pessoas com conduta de risco. Trata-se
de uma revisão narrativa de literatura, baseada em artigos científicos pesquisados nas bases
de dados SciELO, EBSCO e BDENF. De acordo com a literatura, a Atenção Primária à Saúde
possui grande valor em relação à expansão de ações que visam o rastreamento e monitoramento
dos fatores de risco para o comportamento suicida. Sabe-se que muitas pessoas que cometem
suicídio não alcançam atendimento especializado por profissionais da área de saúde mental,
entretanto, grande parte delas chega a buscar ajuda nas Unidades Básicas de Saúde. Porém,
a hesitação dos profissionais no momento da abordagem do problema, por não notarem-se
devidamente capacitados, torna o tratamento preventivo prejudicado. Entre as principais
iniciativas a serem tomadas pelas equipes de Atenção Primária para intervir frente aos pacientes
que apresentam comportamento de risco estão o fortalecimento do vínculo com o indivíduo e a
comunidade, a criação e implementação de grupos de autoajuda e a estimulação da integração
do mesmo à sociedade através de atividades comunitárias. O fortalecimento das ações de
prevenção pode se dar através de pontos chave em meio à comunidade da qual a equipe atua,
como a realização de programas em escolas ou clubes, por exemplo, com o objetivo de debater
assuntos pertinentes a saúde mental. Nota-se, assim, que a Atenção Primária à Saúde é capaz
de potencializar com extrema eficácia a prevenção e, logo, a redução do número de suicídios
quando a mesma age de modo coerente com a realidade que lhe é apresentada. Contudo, muitas
vezes a carência na capacitação dos profissionais atuantes nessa área priva-os de alcançarem
esses resultados.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Suicídio. Prevenção.
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AUDITORIA EM SERVIÇO DE SAÚDE
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A auditoria é um sistema de verificação e controle para informar a administração sobre a eficácia
e eficiência dos projetos propostos. Este estudo tem por objetivo apresentar elementos da
Auditoria em Serviços de Saúde. Realizou-se um ensaio teórico com base em artigos nacionais,
publicados entre os anos de 2012 a 2018 nas bases de dados SciELO, EBSCO e na Revista
da Universidade de Juiz de Fora. Foram identificados seis artigos com temas condizentes ao
objetivo do trabalho. A Auditoria em Saúde teve seu início nos Estados Unidos, em 1918, por
George Gray Ward, desenvolvendo-se em três âmbitos: municipal, estadual e federal. O auditor
cria metas e propõe condutas que prezem por um bom equilíbrio entre qualidade e custos dos
serviços prestados e que será capaz de apoiar o gestor da instituição, mostrando, entre outros
aspectos, o que está onerando os gastos. Para consolidar todas essas ações superando os fatores
contrários como carência de recursos financeiros, crescentes custos do processo de atenção,
corporativismo dos profissionais da Saúde e visando permitir a tomada de melhores decisões,
foi criado o Sistema Nacional de Auditoria (SNA). Esse Sistema tem como competência maior a
avaliação técnica, científica, contábil, financeira e patrimonial, sendo que sua ação deve ocorrer
de forma descentralizada. A finalidade da auditoria é identificar áreas deficientes dos serviços,
propiciando subsídios concretos para que decisões sejam tomadas em relação ao remanejamento
e promovendo a melhoria na assistência em saúde. Sua função não é somente indicar falhas e
problemas, mas também, destacar sugestões e soluções, adotando um perfil eminentemente
educacional. Com a auditoria, todo o processo de gestão se torna mais transparente para
gestores, profissionais de Saúde e pacientes, garantindo uma melhor relação entre todas as
partes. A aplicação da auditoria na área da saúde tem um caráter educativo que visa incentivar os
colaboradores a desempenharem melhor as suas atribuições. O auditor deve prezar por algumas
características como zelo, discrição, conhecimento e competência. A auditoria propicia para
os estabelecimentos a presença de um profissional capaz de detectar erros em toda a cadeia de
processos. Ele também pode promover uma educação profissional, com o objetivo de garantir a
qualidade do serviço e um custo financeiro compatível com a realidade da instituição. Entendese que o papel do auditor é de fundamental importância na legitimidade das informações de
saúde e que, o Sistema de Auditoria é essencial na avaliação, no controle e na regulação da
atenção prestada, constituindo um instrumento administrativo confiável e adequado para os
gestores no desenvolvimento de estratégias de saúde.
Palavras-chave: Auditoria. Auditoria em Serviço de Saúde. Sistema Nacional de Auditoria.
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As plantas medicinais representam um fator de grande importância para a manutenção das
condições de saúde das pessoas. Apesar do grande desenvolvimento da medicina moderna, a
partir do século XX com os medicamentos alopáticos, as plantas medicinais ainda se mostram
muito presentes na medicina tradicional popular. As plantas medicinais são utilizadas como
forma de medicina alternativa ou terapia complementar. Porém, o uso indiscriminado pode
acarretar reações adversas, como também, apresentar interações medicamentosas bastante
perigosas. Associado a esta problemática, há ainda outros fatores ligados ao uso incorreto
de preparo, a inobservância da época correta para sua colheita, a maneira correta de colher,
qual parte da planta deva ser a utilizada, a contaminação do terrenos por diferentes elementos
químicos, que podem ser absorvidos pelas plantas, além da própria contaminação cruzada. Nos
dias atuais com o uso cada vez maior da internet, há informações desencontradas e incorretas
oferecidas, que levam a população em geral a utilizar ou escolher plantas que podem causar
efeitos contrários aos desejados. Torna-se então necessário que haja um esclarecimento entre a
população em geral e, principalmente, entre os profissionais de Saúde sobre o uso correto das
plantas medicinais e dos efeitos colaterais provocados pelo seu uso incorreto ou excessivo.
Face ao exposto, o projeto objetiva esclarecer à população em geral e, principalmente, aos
profissionais de Saúde um melhor conhecimento sobre as plantas medicinais, seus benefícios
e malefícios. A partir daí é possível diminuir os riscos provocados por estas ao se deixar para
trás o equivocado pensamento de que plantas medicinais não são potencialmente perigosas.
Levar este conhecimento aos profissionais de Saúde se faz necessário pois são eles, na figura de
enfermeiros, técnicos em enfermagem, médicos e agentes de saúde, que podem primeiramente
alertar sobre a problemática como também fazer um possível diagnóstico. As estratégias para
atingir este objetivo são primeiramente, verificar quais são as plantas medicinais mais utilizadas
na região e a partir daí apontar seus benefícios, mas também a sua possível hepatotoxicidade. A
partir destes dados elaborar-se folders explicativos associados a palestras a serem ministradas
para a sociedade em geral e para os profissionais de Saúde.
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Malefícios. Hepatotoxicidade.
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De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2019), o transplante renal, ou enxerto
é considerado a melhor alternativa de substituição da função renal por promover uma melhor
qualidade de vida ao paciente. O objetivo é apresentar os fatores e características que podem
interferir na qualidade do enxerto ou gerar a sua perda. Sabe-se que a qualidade e a vida útil
do enxerto dependem de muitos fatores podendo-se destacar alterações não imunológicas
como: a conservação do órgão até a cirurgia; doenças de base do doador como HAS, DM,
Dislipidemias, obstrução vascular e infecções urinárias; transfusões sanguíneas; realização
de outros transplantes; intercorrências ocorridas no momento do transplante e, ainda, podem
ocorrer agressões pós- transplante como o uso de drogas nefrotóxicas e uso incorreto de
imunossupressores que terão impacto na duração e no funcionamento do órgão. Porém, a
Doença Crônica do Enxerto Renal (DCE) é atualmente a principal causa de perdas de enxertos.
Tendo como principal causa risco imunológico relacionado à aloimunidade, como a boa
compatibilidade nos antígenos do sistema HLA (fator protetor) e a ocorrência de rejeição
aguda celular, clínica ou subclínica, rejeição mediada por anticorpos e a má aderência aos
medicamentos imunossupressores (fatores de risco). O rim transplantado também pode ser
acometido com algumas doenças que poderão alterar sua função, como as infecções urinárias,
obstruções na via de saída de urina e rejeições aguda ou crônica (nesta situação, o organismo do
paciente passa a reconhecer o rim recebido como estranho). A infecção também oferece risco,
com o uso de medicamentos imunossupressores o organismo torna o receptor mais suscetível
ao aparecimento de infecções. Estes quadros infecciosos podem ser de origem bacteriana, viral,
fúngica. Uma alimentação balanceada também é indicada. A dieta para pacientes transplantados
é menos rigorosa do que aquela que se indica para pacientes em diálise, porém deve se ter atenção
com consumo de sódio, gorduras e açucares pela tendência de aumento após o enxerto assim
como a preparação e conservação desses alimentos para evitar a contaminação. Os resultados
possibilitaram reconhecer as principais causas de perda de enxerto renal e as complicações que
podem ocorrer no organismo após o enxerto.
Palavras-chave: Enxerto Renal. Complicações. Rejeição.
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A Icterícia Neonatal caracteriza-se por um aumento progressivo nos níveis de bilirrubina
indireta. É o sinal mais frequente em neonatologia. A bilirrubina é considerada antioxidante,
com função fisiológica importante, e, em níveis normais possui importante papel na defesa
imunológica no início da vida. É clinicamente visualizada quando a bilirrubina está acima de
6mg% e pode levar à uma desordem subjacente de extrema gravidade. Estima-se a prevalência
de 60% dos recém-nascidos a termo e 80 % nos recém-nascidos pré-termo. A Enfermagem se
apresenta como peça essencial no tratamento da Icterícia Neonatal, já que é quem planeja e
programa as ações e cuidados. Observa-se as vantagens: tratamento eficiente de baixo custo
hospitalar; menor risco de infecção; fácil acesso; redução nas afecções e morbimortalidade.
Tem por objetivo: Identificar as contribuições do enfermeiro no diagnóstico e tratamento
da Icterícia Neonatal, as principais complicações, correlacionando com os cuidados de
Enfermagem. Trata-se de um ensaio teórico de natureza qualitativa realizado por meio de
levantamento de dados nas bases eletrônicas SciELO, MEDLINE e literatura com as seguintes
palavras-chave: Icterícia Neonatal, enfermagem, tratamento. Foram incluídos artigos em
Português, na íntegra, publicados e indexados nos últimos 10 anos, que abordassem aspectos
relevantes à temática. A análise deu-se de forma descritiva categorizando. Por meio de leitura
exploratória os dados foram ordenados em tabela previamente estruturada. Como resultados
entende-se que as complicações mais comuns são: Kernicterus, encefalopatias, convulsões,
diminuição da função hepática. Como prevenção das complicações: amamentação, fototerapia,
exsosanguineotransfusão. Cuidados de Enfermagem: fototerapia com proteção ocular, apoio e
assistência ao aleitamento materno exclusivo, mudança de decúbito, realizar balanço hídrico,
registro de eliminações, pesar diariamente, cuidado e manutenção do aparelho de fototerapia,
monitorização da temperatura. É percebido a importância desta terapia e cuidados para evitar o
afastamento do binômio mãe e filho.
Palavras-chave: Icterícia Neonatal. Enfermagem. Tratamento.
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS
ATENDIDOS NA EMERGÊNCIA
Rubyely Caroline Will
rubyely.will@unidavi.edu.br
Thayse Rosa
thayse@unidavi.edu.br
Na emergência vários atendimentos decorrentes de agravos à saúde chegam a todo momento.
O politraumatismo é um agravo que pode ocorrer devido a quedas, acidentes de trânsito e
violência, quando não mata é incapacitante e constitui-se um grande problema de saúde pública
no Brasil e no mundo. Os cuidados de Enfermagem nessas situações são indispensáveis
para melhorar a qualidade do serviço multiprofissional prestado na emergência, pois, do
mesmo modo que promovem a diminuição de sequelas que inabilitam o paciente, previnem
complicações e auxiliam na recuperação do indivíduo visando o retorno às atividades diárias.
Mediante a isso, o profissional enfermeiro deve ter suas práticas executadas na emergência
baseadas em evidências científicas, tendo clareza frente às diversas situações que possam
chegar e qual decisão tomar contribuindo assim para a melhora geral do estado da vítima. A
presente pesquisa objetiva-se a reconhecer os cuidados desenvolvidos pelos profissionais de
Enfermagem no serviço de emergência de um hospital geral do Alto Vale do Itajaí, do estado de
Santa Catarina, Brasil, durante a assistência prestada aos indivíduos vítimas de politraumatismo.
Trata-se de um estudo qualitativo, de campo, de caráter descritivo. Após análise exaustiva dos
dados pela proposta de Bardin (1988), estes foram organizados em três categorias: 1. Principais
Cuidados dos Profissionais de Enfermagem na Atenção ao Trauma Múltiplo, aqui os cuidados
de enfermagem relatados pelos enfermeiros foram identificados e analisados e organizado sua
discussão em subcategorias; 2. Instrumentos Utilizados que Norteiam a Prática; 3. Aquisição
de Conhecimento do Enfermeiro em Torno do Trauma, onde se verificou que o tempo de
atendimento na instituição pesquisada ultrapassa na maioria das vezes os 60 minutos, não sendo
possível prestar todos os cuidados recomendados nesse tempo crítico conhecido mundialmente
como Golden Hour, e constatou-se que nem todos os profissionais de Enfermagem atendem
totalmente o que é preconizado em protocolos como o ABCDE do trauma, legislações vigentes,
e a sistematização da assistência de Enfermagem que é um método cientifico utilizado pelo
enfermeiro para guiar o seu cuidado. Este método é realizado pulando etapas ou de maneira
informal. Desta forma, evidencia-se a importância dos profissionais enfermeiros receberem
incentivos para aprofundar e aperfeiçoar seu conhecimento, assim como, a importância de
prestar esses cuidados baseados em evidências sólidas que sustentem suas tomadas de decisões
visando a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem. Ao se analisar os resultados do
trabalho verificou-se que a presente pesquisa respondeu aos objetivos propostos.
Palavras-chave: Enfermagem em Emergência. Cuidados de Enfermagem. Traumatismo
Múltiplo.
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PACIENTE COM DOENÇA DE PARKINSON
Tamires Fagudes Barboza
tamires.barboza@unidavi.edu.br
Cleiton Luis Patrício Mendes
cleiton.mendes@unidavi.edu.br
Josie Budag Matsuda
josie@unidavi.edu.br
O Parkinson é uma doença neurodegenerativa que afeta aproximadamente cinco milhões de
pessoas em todo o mundo, a idade média de início é aos 60 anos. O tempo de duração médio do
diagnóstico até a morte é de 15 anos, sendo que a relação de mortalidade é de dois homens para
cada mulher. Essa doença é causada por uma diminuição intensa da produção de dopamina,
um neurotransmissor que auxilia na realização de movimentos voluntários do corpo de forma
automática. Na falta desta substância, particularmente numa pequena região encefálica chamada substância negra, o controle motor do indivíduo é perdido, ocasionando sinais e sintomas
que caracteriza-se por tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e comprometimento da marcha.
Essas manifestações clínicas são conhecidas como “características essenciais” da doença. Para
a Enfermagem, a necessidade de conhecer os mecanismos em torno da sintomatologia em relação à esta doença são essenciais, pois isso pode desencadear uma facilidade maior com relação
ao cuidado da Enfermagem no processo saúde-doença desta patologia. O objetivo do presente trabalho, é apontar os cuidados realizados por profissionais da Enfermagem, bem como as
medidas que podem ser adotadas no acompanhamento para fins de melhorar a assistência aos
pacientes com Parkinson. Trata-se de uma revisão da literatura, baseada em artigos científicos
pesquisados na base de dados SciELO, EBSCOhost e do Google Acadêmico. Segundo a literatura, o cuidado de Enfermagem engloba várias medidas, o conhecimento dos focos de cuidar e a
determinação em relação às necessidades do paciente são mecanismos importantes. Observou-se assim, que os enfermeiros têm um papel essencial na orientação da família e de pacientes,
bem como, as medidas a serem tomadas para uma qualidade de vida melhor do indivíduo.
Palavras-chave: Parkinson. Enfermagem. Cuidado.
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CUIDADOS PALIATIVOS: UMA NOVA PERSPECTIVA PARA A MORTE
Gabriele Gollo Sarnoski
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Paola Tonett
paola.tonett@unidavi.edu.br
Elaine Cristina Neves
elaine.neves@unidavi.edu.br
O termo Cuidados Paliativos vem ganhando cada vez mais espaço entre os profissionais da área
da Saúde. Na última década houve uma significativa expansão dessa nova visão em assistência,
em virtude da necessidade de uma nova perspectiva de cuidados para pacientes terminais. Essa
assistência visa muito além do que só o cuidado biológico do paciente, busca uma harmonia
biopsicossocial nesse processo de terminalidade da vida. No ano de 2002, a Organização das
Nações Unidas (ONU) definiu Cuidados Paliativos como: “Plano de ações voltadas para a
melhoria da qualidade de vida dos pacientes e familiares que enfrentam problemas associados
com doença que ameaça a vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de
identificação precoce, avaliação correta e promovendo o controle da dor, alívio de outros
sintomas, suporte psíquico-espiritual e social que devem estar presentes desde o diagnóstico
até o final da vida”. Diante do contexto, esta é uma pesquisa do tipo bibliográfica, desenvolvida
no primeiro semestre de 2019, à linha de pesquisa Saúde e suas Tecnologias dos cursos de
Bacharelado em Enfermagem e de Medicina do Centro Universitário para o Desenvolvimento
do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). O objetivo geral desta pesquisa foi realizar uma análise sobre
os Cuidados Paliativos em âmbitos gerais, suas aplicações em pacientes terminais, além de
destacar a importância dessa nova assistência em saúde. A base para o aporte teórico da pesquisa
de ensino partiu da base de dados do Google Acadêmico, SciELO e da Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS Brasil). Os artigos utilizados foram publicados nos anos de 2011, 2013 e 2016,
sendo todos brasileiros. Foram utilizados os seguintes descritores: Cuidados paliativos, doenças
terminais e equipe multidisciplinar. Em suma, reforça-se a importância dos Cuidados Paliativos,
pois como disse Cicely Saunders: “O sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida”.
Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Doenças Terminais. Cuidado Multiprofissional.
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DIÁLISE: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO
Rubia Becker Israel
rubia_becker@unidavi.edu.br
Fernanda Scheidt
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Diogo Laurindo Brasil
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A Insuficiência Renal Crônica é uma doença que vem crescendo significativamente e tem como
corresponsáveis o aumento da incidência de hipertensão arterial, diabetes, neoplasias de próstata
e colo de útero. Muitas pessoas podem desenvolver a Insuficiência Renal por causa da falta de
acompanhamento adequado e detecção precoce dessas doenças. Este estudo teve como objetivo
a atuação do enfermeiro aos pacientes em tratamento dialítico. Tratou-se de uma pesquisa de
revisão bibliográfica. A função dos rins é eliminar as toxinas e os líquidos que sobram do
sangue, já que a sua acumulação pode ser perigosa para a saúde. Quando este procedimento
não pode ser cumprido, é necessário ajudar os rins através da diálise, um tratamento que
substitui as funções do rim, no qual se eliminam as substâncias prejudiciais para o organismo
quando os rins já não podem fazê-lo. Os pacientes renais crônicos dependem para viver de
diálises periódicas e sucessivas. O processo de diálise é feito de duas formas: peritoneal, que
é eliminar o líquido restante através do peritôneo, onde é inserido um cateter; e a hemodiálise,
é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz parte do
trabalho que o rim doente não pode fazer. O enfermeiro é o elemento que está em maior contato
com o paciente; deverá estar alerta para detectar possíveis intercorrências durante a diálise,
e tomar as medidas cabíveis com conhecimento e agilidade. Durante a diálise pode ocorrer
principalmente hipotensão e choque, em geral devido a hipovolemia; parada cardíaca; frio e
tremor; náuseas e vômitos. O enfermeiro deverá atender as necessidades básicas do paciente:
pesá-lo antes e após a diálise para controle da quantidade de líquido perdido durante a mesma;
verificar os sinais vitais, antes do início da diálise e, periodicamente, a cada 15 minutos, durante
a primeira hora, e depois a cada hora; mantê-lo aquecido; e estar atento às intercorrências
que podem aparecer. O bom êxito da diálise depende, em grande parte, da relação pacienteenfermeiro. Sua tendência é de se apegar às pessoas que participam de seu cuidado, o que
aumenta, progressivamente, sua necessidade delas. É necessário encorajar a independência
destes pacientes, embora o enfermeiro deva estar sempre de prontidão ao lado para orientá-los,
por viverem constantemente em um estado de tensão e incerteza acerca do futuro. O enfermeiro
deve perceber a necessidade de avaliar as demandas individuais de cada paciente em tratamento
dialítico, direcionando a assistência adequada, a fim de promover transformações e implementar
intervenções para manutenção e/ou melhoria da assistência prestada. Visa, ainda, prevenir o
agravamento da doença e o comprometimento da qualidade de vida dos pacientes.
Palavras-chave: Enfermeiro. Diálise. Cuidado.
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EDUCAÇÃO PERMANENTE E EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE
Larissa Cristina Kirsten de Gracia
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O tema proposto ressalta a importância da educação em saúde, realizada a partir da Educação
Permanente e da Educação Continuada para atualização e capacitação profissional, além da
resolução de problemas. A educação na saúde é de fundamental importância para garantir a
qualidade da assistência prestada. As diferentes demandas que aparecem continuamente nos
serviços de saúde, os diversos ambientes de atuação dos profissionais e as novas tecnologias
que estão sendo implantadas nos sistemas de saúde requerem capacitação profissional para
além da formação acadêmica, no intuito de oportunizar maior efetividade na resolução dos
problemas que surgem. Da mesma forma, ao constatar uma problemática, o profissional de
saúde pode atualizar-se para resolução da mesma, acarretando em benefício mútuo para o
profissional, à clientela e às intituições de saúde. Estas duas metodologias educacionais são
denominadas, respectivamente, de Educação Continuada e Educação Permanente e, o objetivo
do trabalho baseia-se em descrever as diferenças entre ambas. Trata-se de um ensaio teórico
organizado a partir de uma revisão bibliográfica simples, com pesquisa em literatura física e
plataformas online. A Educação Permanente em Saúde configura-se na promoção de processos
formativos definidos a partir da problematização do seu processo de trabalho. Destina-se à
transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, com referência
nas demandas de saúde dos indivíduos, do controle social em saúde, além da gestão setorial. A
Educação Continuada surgiu com o intuito de atualizar os profissionais de saúde, para que estes
pudessem exercer suas funções com melhor desempenho. Constitui-se em um processo que
inclui as experiências posteriores ao treinamento inicial, que ajudam os profissionais a aprender
competências importantes para o desempenho de sua função. É relevante destacar que Educação
Permanente e Educação Continuada são processos que se caracterizam pela continuidade
das ações educativas e, ainda, que se fundamentam em princípios metodológicos diferentes,
quando implantadas, e possibilitam a transformação profissional, através do desenvolvimento
de habilidades e competências que fortalecem o processo de trabalho.
Palavras-chave: Educação Continuada. Educação Permanente. Capacitação Profissional.
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ENFERMAGEM PERANTE AS POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER
Jônatan Mateus Pereira Martins
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Thayse Rosa
thayse@unidavi.edu.br
De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a população
brasileira é composta por 48,4% de homens e 51,6% de mulheres. Com isso, várias políticas
públicas vêm sendo estabelecidas nos últimos anos. As conquistas femininas são inegáveis e
cada vez mais as mulheres fazem valer seus direitos nas mais diversas áreas. Nos últimos dez
anos, elas têm recebido atenção especial do governo federal. O presente trabalho tem como
objetivo reconhecer e demonstrar as políticas envolvidas na saúde da mulher estabelecendo
a Enfermagem no contexto de cada fase do indivíduo mulher. Trata-se de uma revisão
bibliográfica e, para isto, artigos científicos das bases de dados SciELO e Google Acadêmico
foram selecionados. O Ministério da Saúde lançou políticas que abrangem a saúde da mulher
tendo em vista os direitos envolvidos no Sistema Único de Saúde. Um dos avanços é o direito
ao planejamento reprodutivo e familiar, garantido por legislação para as mulheres em todos os
seus ciclos; aborda a saúde sexual e reprodutiva trazendo consigo condutas que visem tanto a
gestação quanto métodos contraceptivos. Um marco na saúde da mulher foi o surgimento, em
1984, do programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que trouxe consigo
um novo conceito de cuidar, pois a mulher brasileira já não é mais vista apenas como uma
progenitora, mas como um indivíduo único que merece cuidados distintos em todas as suas
fases de vida. Além desta, há o surgimento da Rede Cegonha, que é um reforço que consiste
em uma abrangente rede de cuidados que asseguram para a mulher o direito ao planejamento
reprodutivo e à atenção humanizada na gravidez, parto e puerpério e, para criança, o direito
ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis. Dessa forma, o profissional
de Enfermagem é de fundamental importância, uma vez, que possui conhecimento técnico e
científico para assistir as mulheres em suas diversas fases da vida, reconhecendo necessidades
e intervindo na promoção, proteção e recuperação da saúde, aplicando as políticas públicas
vigentes.
Palavras-chave: Mulher. Políticas. Saúde.
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EVENTOS ADVERSOS: O CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM
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heloisapj@unidavi.edu.br
A temática segurança do paciente com ênfase nos Eventos Adversos tem sido prioridade nos
estudos e discussões no âmbito mundial, principalmente quando o assunto é saúde. Trata-se
de um estudo quantitativo de caráter descritivo e exploratório. O objetivo geral é identificar o
conhecimento da equipe de enfermagem acerca dos Eventos Adversos no ambiente hospitalar
e os objetivos específicos são: identificar com que frequência ocorrem os Eventos Adversos
relacionado à assistência prestada pela equipe de enfermagem; conhecer como a equipe de
enfermagem age mediante um Evento Adverso e identificar quais as medidas preventivas
adotadas para minimizar a ocorrência dos Eventos Adversos. A coleta de dados foi através de
um questionário composto por 17 questões. A amostra foi composta por 140 profissionais da
equipe de enfermagem de um hospital de Rio do Sul – SC, em agosto de 2018, selecionada
por amostragem não probabilística consecutiva, seguindo os critérios de inclusão e exclusão.
Os dados foram organizados de acordo com as variáveis e, para a análise utilizou-se estatística
descritiva e inferencial, sendo posteriormente reunidos em gráficos e tabelas utilizando o
programa Microsoft Excel 2010. Como resultados constatou-se que a maioria dos entrevistados
pertence à categoria técnico de enfermagem, do sexo feminino, predominantemente de 25 a 35
anos, com tempo de serviço na instituição entre 1 a 10 anos, com período de trabalho de 20 a
59 horas semanais, sendo a qualificação de curso técnico a maior titulação referida. Observouse que a maioria dos profissionais possui um conhecimento satisfatório acerca da segurança do
paciente e dos Eventos Adversos; que os Eventos Adversos não ocorrem com frequência, mas
que às vezes estes episódios acontecem. Para minimizá-los, medidas preventivas são discutidas
com frequência entre os profissionais. Além disso, algumas ações são praticadas para que isto
aconteça, sendo as mais citadas: a identificação dos pacientes; a segurança medicamentosa; as
medidas preventivas para lesão por pressão e riscos de quedas; a higienização das mãos e as
cirurgias seguras. Quando ocorre algum incidente, constatou-se que a maioria apenas comunica
verbalmente o enfermeiro, subnotificando os Eventos Adversos. Além disso, foi possível
identificar que os administradores do referido hospital compreendem que a segurança do
paciente é uma prioridade, quando busca-se promover uma assistência segura e com qualidade.
Muitos profissionais nunca realizaram uma notificação, nem mesmo nos últimos 12 meses.
Tal atitude acontece pelo sentimento de apreensão vivenciado por eles, às vezes por medo
por não saberem notificar, e por não acharem essa prática importante. Considera-se essencial
desenvolver estratégias voltadas à temática, visando aprimorar o conhecimento dos que já
possuem e subsidiar aos que pouco sabem, bem como desenvolver novas táticas que atuem
com eficácia sobre o problema.
Palavras-chave: Eventos Adversos. Segurança do Paciente. Equipe de Enfermagem.
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FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENFERMEIRO NOS SERVIÇOS DE
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A administração pode ser definida pelo processo de alcançar os objetivos através do trabalho e
por meio de recursos organizacionais. As funções administrativas têm a finalidade de coordenar
e sincronizar as demais funções relacionadas às suas atividades e são desenvolvidas em uma
sequência clínica e dinâmica. O objetivo deste trabalho é apresentar as funções administrativas
do enfermeiro nos serviços de Enfermagem. Utilizando o método de ensaio teórico, buscouse artigos publicados nos últimos seis anos, em revistas indexadas - Revista de Enfermagem,
REBEn, FAESF, Rene e Semina: Ciências Biológicas e da Saúde. Para a pesquisa foram
empregadas as palavras-chaves: Administração, Enfermagem e Cuidado. Destaca-se que a
administração em Enfermagem foi instituída historicamente através do trabalho de Florence
Nightingale na Guerra da Criméia, em meados do século XIX, e desde então segue o modelo de
gerenciamento com base na organização do ambiente e divisão técnica do trabalho. Atualmente,
segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Graduação em Enfermagem,
a administração e gerenciamento, atenção à saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança
e educação permanente, entram no contexto de competências e habilidades tendo que ser
desenvolvidas por todos os graduandos em Enfermagem. As instituições de ensino superior
são responsáveis em propor meios para o alcance destas qualificações. O principal eixo da
prática profissional do enfermeiro é a assistência à saúde, portanto, este deve assumir as funções
administrativas com o foco de atenção prioritária no cliente e não na instituição. As funções
administrativas executadas por enfermeiros devem oportunizar a realização do cuidado de
Enfermagem garantindo-se a interação entre o enfermeiro e o cliente. Observou-se dentre as
principais funções administrativas do enfermeiro o planejamento de metas; a execução das
ações planejadas; o monitoramento/acompanhamento e avaliação contínua das intervenções.
O gerenciamento da assistência de Enfermagem consiste em um processo amplo, que abrange
ações de cuidado, ações administrativas, educativas e pesquisa, todas dirigidas para o benefício
do paciente. Evidenciou-se que o conhecimento das teorias em administração auxilia no
desenvolvimento desta prática. Entretanto, essas funções não devem ser voltadas para fins apenas
da instituição e sim para a atenção do cliente, evitando o distanciamento entre o profissional de
Enfermagem que executa o cuidado e o paciente que o recebe.
Palavras-chave: Administração. Enfermagem. Cuidado.
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GENES E A MUTAÇÃO QUE GERA A DOENÇA PROGERIA (Hutchinson-Gilford)
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O sequenciamento de geração próxima e proteômica quantitativa de células derivadas da
Síndrome de Progeria de Hutchinson-Gilford apontam para um papel do metabolismo de
nucleotídeos no envelhecimento prematuro. A Síndrome da Progeria Hutchinson-Gilford
(HGP) é uma condição genética extremamente rara, caracterizada por uma aparência de
envelhecimento acelerado em crianças. A palavra Progeria é derivada da palavra grega progeros
que significa “prematuramente velha”. É causada pela mutação dominante de novo no gene
LMNA e é caracterizada por retardo de crescimento e alterações degenerativas aceleradas
dos sistemas cutâneo, musculoesquelético e cardiovascular. As manifestações oculares mais
comuns são olhos proeminentes, perda de sobrancelhas e cílios e lagoftalmo. No presente caso,
algumas características oculares adicionais, como estreitamento horizontal da fenda palpebral,
deformidade do sulco superior, retração da pálpebra superior, atraso da pálpebra superior no
olhar para baixo, dilatação pupilar deficiente. O objetivo deste estudo é descrever os genes
envolvidos com a doença Progeria. A Síndrome da Progeria de Hutchinson-Gilford (HGPS)
é uma doença fatal muito rara caracterizada pelo envelhecimento acelerado. Embora o agente
causal, uma mutação pontual no gene LMNA, tenha sido identificado há mais de uma década,
os mecanismos moleculares subjacentes ao HGPS ainda não são totalmente compreendidos
e, atualmente, não há cura para os pacientes que morrem em uma idade média de treze anos.
A lâmina nuclear consiste em uma matriz bidimensional de proteínas localizada ao lado
da membrana nuclear interna. A família das lâminas de proteínas compõem a matriz e são
altamente conservadas na evolução. Durante a mitose, a matriz da lâmina é desmantelada de
forma reversível quando as proteínas da lâmina são fosforiladas. Acredita-se que as proteínas
da lâmina estejam envolvidas na estabilidade nuclear, na estrutura da cromatina e na expressão
gênica. Lâminas de vertebrados consistem em dois tipos: A e B. As mutações nesse gene levam
a várias doenças: distrofia muscular de Emery-Dreifuss, lipodistrofia parcial familiar, distrofia
muscular da cintura, cardiomiopatia dilatada, doença de Charcot-Marie-Tooth e Síndrome de
Hutchinson-Gilford. A mutação genética ocorre de forma aleatória e não é hereditária. Sintomas,
como crescimento lento e perda de cabelo, começam a aparecer no primeiro ou segundo ano
de vida. Não há cura para a Progeria. No entanto, medicamentos podem aliviar os sintomas ou
retardar a progressão.
Palavras-chave: Hutchinson- Gilford. Mutações. Genes.
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GENES HUMANOS QUE SOFREM INFLUÊNCIA COM A INFECÇÃO DO VÍRUS
DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA - HIV
Ruan Guilherme Hoepers
ruan.hoepers@unidavi.edu.br
Juliana Darolt
juliana.darolt@unidavi.edu.br
Josie Budag Matsuda
josie@unidavi.edu.br
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é a mais importante e mais frequente
imunodeficiência humana adquirida, causada pela infecção com o retrovírus conhecido como
HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). A infecção faz-se pela penetração do vírus no
organismo através de mucosas ou diretamente pela introdução de sangue ou de outros fluídos
biológicos. O objetivo do trabalho é descrever os genes envolvidos na infecção do organismo
com o vírus HIV-1 causador da AIDS. Utilizando como metodologia a pesquisa exploratória em
livros e na base de dados NCBI, com descritores: a Human Immunodeficiency Virus – 1; Acquired
Immunodeficiency Syndrome; Tat e Gag-Pol, valendo-se de publicações do período de 20072019. As infecções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 1 (HIV-1) são responsáveis
por um número substancial de mortes anualmente e representam uma ameaça significativa à
saúde pública. De acordo com os estudos mais recentes, o HIV-1 contém um genoma de RNA
que, relacionado com a proteína Tat (Transactivator of Transcription), é essencial na transcrição
e replicação dos genes virais e está entre os genes de expressão precoce envolvidos no ciclo
de vida do HIV. Uma ferramenta encontrada para minimizar a infecção viral utiliza-se do gene
Gag-Pol responsável pela transcrição reversa do genoma do RNA do HIV-1 em DNA de fita
dupla, sendo um passo central da infecção 1 e um alvo comum dos antirretrovirais. Um estudo
desse gene em específico ilustrou através dos resultados que a estrutura do RNA no complexo
de iniciação altera a conformação do RV fazendo diminuir a sua atividade, sendo destacado
como um alvo potencial para ação de drogas. A Terapia Antirretroviral (TARV) aumentou a
sobrevida dos infectados, contudo é uma abordagem não curativa, uma vez que não elimina
o DNA proviral competente para a replicação, tendo assim um alto risco de reativação após
a interrupção da TARV. Assim, o HIV torna-se uma doença crônica que pode evoluir para
a AIDS, portanto faz-se necessário estratégias curativas voltadas para erradicar as células
infectadas ou o genoma viral. Em um estudo realizado nos EUA e apresentado em março de
2019, desenvolveu-se e testou-se a capacidade de um método experimental, que consiste na
adição do gene CRISPR-Cas9 às células infectadas, o que possibilitou a eliminação do genoma
viral do HIV em macacos rhesus, os resultados são animadores possibilitando vislumbrar uma
possível cura para a AIDS.
Palavras-chave: Human Immunodeficiency Virus. Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
CRISPR-Cas9.
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GERENCIAMENTO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS
Carla da Silva Pereira
sp_carla@outlook.com
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agata.pompilio@unidavi.edu.br
Elaine Ferreira Santos
ninhacej@gmail.com
A gestão de recursos físicos e materiais nas instituições de saúde é uma importante atribuição
gerencial dos enfermeiros, pois além de existir uma grande diversidade de produtos
utilizados, geralmente esses são de alto custo impactando nas finanças das instituições de
saúde. O profissional de Enfermagem que assumir a responsabilidade desta gerência precisa
ter um conhecimento técnico - cientifico e humano, para desenvolver o seu trabalho com
qualidade. Este estudo tem por objetivo conhecer a importância da atuação do enfermeiro no
gerenciamento de recursos físicos e materiais. Trata-se de um ensaio teórico organizado por
meio de buscas em bases de dados indexadas. A gestão de recursos materiais é uma atribuição
relevante nas instituições. Sabe-se que uma boa organização financeira reflete em economia,
e a gestão de materiais oportuniza a administração dos recursos institucionais de uma forma
que se consiga cumprir com seus objetivos finais de prestação da assistência com qualidade e
baixo custo, de maneira satisfatória. Comprovou-se que as despesas com todo tipo de material
em uma instituição hospitalar assumem a segunda posição nos gastos, perdendo apenas para
os recursos humanos, evidenciando assim a importância de um gerenciamento correto deste
segmento. O enfermeiro por sua vez, tem uma ampla escolha de áreas para atuação e muitos
profissionais acabam ocupando cargos de coordenação e criando condições técnicas para que
a assistência se desenvolva adequadamente. O profissional de Enfermagem tem demonstrado
outras habilidades e exercido funções que não somente as assistenciais, assumindo um papel
intra e extra-hospitalar, tornando-se um profissional importante na administração de recursos
físicos e materiais. Nesse sentido, a gestão de materiais configura-se um espaço de atuação
do enfermeiro e por meio dela o profissional tem a oportunidade de qualificar a prestação de
cuidados. Afirma-se que os recursos materiais são instrumentos de trabalho indispensáveis para
o desenvolvimento das atividades assistenciais, por este motivo a Enfermagem deve cumprir
essa atividade de gerenciar recursos físicos e materiais com eficácia, uma vez que a qualidade da
assistência ao paciente será diretamente influenciada. A Enfermagem precisa ter conhecimento
técnico quanto às especificações dos materiais utilizados, da maneira adequada de utilizar e
ter habilidades para fazer uso correto dos materiais. Cada vez mais é exigido do enfermeiro
eficiência em gerenciar recursos físicos e materiais. Algumas instituições buscam profissionais
enfermeiros que sejam ágeis, capazes de tomar decisões assertivas, criativas, inovadoras e que
tenham perfil para atuar na gestão de materiais. Considera-se que o enfermeiro é um profissional
com capacidade técnica e humana, que está habilitado a desempenhar funções assistenciais e
correlatas no intuito de garantir a qualificação da assistência de Enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem. Gerenciamento. Recursos Físicos e Materiais.
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LIDERANÇA EM ENFERMAGEM
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Liderança se conceitua como um processo em que há algum nível de influência de uma pessoa
sobre as demais, no qual se tem como objetivos alcançar resultados em uma situação. Quanto à
liderança em Enfermagem é importante destacar que o enfermeiro deve conciliar os objetivos
organizacionais com os objetivos de seu grupo, para que assim seja aprimorada a prática
profissional e, consequentemente, se alcance uma assistência de Enfermagem adequada à
equipe, aos pacientes e à instituição. Este trabalho tem como objetivo buscar um conhecimento
mais amplo acerca dos tipos de liderança no âmbito do ambiente hospitalar. Trata-se de um
ensaio teórico baseado em artigos científicos publicados na Revista de Enfermagem da USP,
Revista de Enfermagem Referência de Coimbra e Unisepe, utilizando-se como instrumento de
pesquisa bases científicas indexadas. A abordagem da liderança na área da saúde tem bastante
importância e influência, tanto para o líder quanto para quem é liderado, pois compreende uma
grande quantidade de profissionais, e mais do que isso, exige um nível de organização e uma
hierarquia bem definida devido aos cuidados com vidas humanas. No geral, são citados cinco
tipos de lideranças, voltadas para diferentes situações e equipes: situacional, visionária, gerencial,
estratégica e, por último, voltada para a área da saúde, a liderança transformacional. Essa última
tem como característica primordial a motivação e a comunicação individual do subordinado, a
fim deste entender a sua importância e que enxergue o líder como um ser de extrema confiança
no seu ambiente de trabalho. Dentro da liderança transformacional, buscamos diferenciar as
lideranças conforme o comportamento do líder: liderança autocrática, democrática e liberal.
Através da liderança a equipe de Enfermagem, especialmente o enfermeiro, consegue ter uma
melhor atuação com outros profissionais e acima de tudo aumenta a qualidade da assistência
prestada ao paciente, contribui para o envolvimento, satisfação e motivação, que transforma
a atividade profissional dos membros da equipe de Enfermagem numa atividade prazerosa.
Os enfermeiros gestores devem ancorar-se na liderança transformacional, que contribui para
a qualidade da atenção, se destaca como modelo de cinco práticas para liderança exemplar,
pontua como traçar o caminho, inspirar uma visão compartilhada, desafiar o processo, capacitar
os outros a agir e encorajar o coração. Esse modelo teórico tem reconhecimento internacional
para o desenvolvimento de liderança em diferentes segmentos. Considera-se que a liderança
é atributo essencial para o bom desempenho da função do enfermeiro. Ainda constitui-se um
desafio de gestão para esses profissionais tanto pela complexidade da atribuição liderar, quanto
pelas exigências específicas da gestão em Enfermagem.
Palavras-chave: Liderança. Enfermagem. Enfermeiro.
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PACIENTE ONCOLÓGICO E QUALIDADE DE VIDA
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A mensuração da Qualidade de Vida (QV) do paciente oncológico atualmente é um importante
recurso para avaliar os resultados do tratamento do câncer na perspectiva do paciente, patologia
essa, que constitui a segunda causa de morte por doença no país. Trata-se de um estudo quantitativo,
transversal, de caráter descritivo e exploratório. O objetivo geral é avaliar a QV de pacientes com
câncer e os específicos são: identificar a percepção de QV dos pacientes oncológicos segundo
os domínios/facetas do WHOQOL-bref e explorar a relação entre QV e o tipo de tratamento
realizado pelo paciente oncológico. Cento e dois pacientes assistidos pelo Centro de Oncologia,
com 18 anos completos ou mais de idade, possuindo diagnóstico de câncer confirmado por
biópsia e em tratamento, que aceitaram responder livre e espontaneamente o instrumento de
pesquisa, foram incluídos. Utilizou-se o instrumento genérico de avaliação da QV - WHOQOLbref - validado no Brasil, por meio de entrevista, em agosto e setembro de 2018. A análise
dos dados utilizou estatística descritiva e estatística inferencial, onde o coeficiente correlação
r de Pearson foi utilizado para avaliar a correlação entre domínios, QV e tipo de tratamento,
bem como entre as facetas que compunham cada domínio e o escore do respectivo domínio.
Predominaram-se os pacientes entre 51 e 70 anos (50%) e 36% procedentes do município
de Rio do Sul. Em relação aos tipos de câncer, a localização mais frequente do tumor foi na
mama (25,49%), seguida pela próstata (16,67%) e 47% da amostra realizava quimioterapia. A
avaliação da QV de modo geral é satisfatória, porém, 53% dizem estar “insatisfeitos” e “nem
satisfeitos e nem insatisfeitos” com sua saúde. Ao analisar os domínios do instrumento, o
menor escore entre os domínios ocorreu com o físico, indicando que é o mais comprometido,
seguido pelo domínio psicológico. Todos os domínios apresentaram um relacionamento forte
com a QV geral e ao verificar-se o relacionamento de um domínio com o outro, os que mais se
relacionaram entre si foram o físico e psicológico e o psicológico e meio ambiente. Também
que, pacientes em tratamento quimioterápico tendem a ter a sua QV mais afetada, devido a
um relacionamento forte entre ambos. Quanto às facetas, a que mais influencia o domínio
físico é a relacionada à dependência de medicação ou tratamento. No domínio psicológico, a
faceta relacionada ao pensar, aprender, memória e concentração e a faceta autoestima tiveram
relação moderada com o mesmo. Os resultados obtidos destacam os pontos que necessitam de
elaboração de estratégias de intervenção pela equipe multiprofissional que realiza a assistência
em saúde desses pacientes. Ressalta-se que esses achados podem contribuir para o incremento
de estratégias para instituição de programas de promoção e preservação da QV de pacientes
oncológicos, considerando suas dimensões físicas, sociais, emocionais, cognitivas e espirituais.
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PAPEL DA ENFERMAGEM PERANTE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
SEXUAL
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No Brasil, a violência sexual é considerada um sério problema de saúde pública por ser uma
das principais causas de morbidade, em especial contra as mulheres. A mulher, por ser alvo
preferencial desse tipo de violência, tem recebido maior atenção por parte dos profissionais,
principalmente os de Enfermagem, que em seu ambiente de trabalho acaba lidando com esse
tipo de situação. Historicamente, a violência contra as mulheres tem sido tolerada e mitigada
tornando-se comumente encontrada no cotidiano de diversas sociedades. O objetivo desta
pesquisa foi refletir acerca do cuidar em Enfermagem à mulher violentada sexualmente, nas
estruturas técnica, de acolhimento e da existência humana. Trata-se de um estudo a artigos
da iniciativa do profissional enfermeiro sobre o cuidado da mulher vítima de violência. Os
resultados encontrados mostram que os números de violência, tanto física como sexual, contra
mulheres vem crescendo. Segundo o IBGE, o censo de 2009 revela que a Secretaria de Políticas
para Mulheres (SPM) registrou por sua central de atendimento à mulher, quase 41 mil ligações
de relatos de violência, sendo que algumas destas mulheres procuram atendimento na saúde.
Cabe aos profissionais da enfermagem organizarem o cuidado em conciliação com os demais
profissionais e serviços prestados, buscar auxílio, segurança e acolhimento às vítimas. Concluise que, durante o atendimento humanizado o enfermeiro atua na realização de procedimentos
de suporte físico e emocional à vítima lesada. Nesse sentido, o cuidado de Enfermagem e dos
demais profissionais é assegurado de forma que a mulher e sua família sintam-se acolhidos,
garantindo que seu sigilo como cidadão seja preservado.
Palavras-chave: Violência Sexual. Assistência de Enfermagem. Acolhimento.
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No Brasil, o aborto ainda é uma prática vista com maus olhos, sendo induzido ou espontâneo.
Várias mulheres vem a óbito, devido a tais procedimentos, na grande maioria sem uma
assistência médica. O objetivo da pesquisa, é mostrar o papel da Enfermagem nas diversas
situações de abortos, com enfoque na assistência das puérperas. Na metodologia foi realizada
uma busca na base de dados com os descritores: aborto, assistência, enfermagem e utilizados
artigos científicos que descreviam os profissionais da Enfermagem no cuidado de parturientes.
A incidência de aborto é muito difícil ser estabelecida devido aos abortos subclínicos, por outro
lado algumas pesquisas mostram que um milhão de abortos induzidos ocorrem no Brasil, e
mais de duzentos e cinquenta mil mulheres são hospitalizadas por conta deste procedimento.
Uma mulher a cada dois dias morre por conta de um aborto sem assistência médica adequada.
Em 2010, a ONG ANIS (Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero), fez uma pesquisa
nacional que mostra que uma a cada duas mulheres precisa de hospitalização quando sofre um
aborto. Em 2013, ocorreram 206.270 internações hospitalares por conta de abortos (espontâneos
ou induzidos). Conclui-se que poucos estudos abordam o papel do enfermeiro na assistência ao
abortamento, dificultando o estudo de dados e a compreensão dos próprios profissionais sobre
seu real papel neste processo. Porém, sabe-se que o suporte físico e emocional da paciente é
fundamental e a Enfermagem deve ser imparcial e sigilosa, garantindo todos os direitos de sua
paciente. Este estudo traz como colaboração para a Enfermagem o incentivo à reflexão sobre a
atuação profissional, uma vez que o conhecimento sobre o assunto interfere no modo de cuidar.
Palavras-chave: Aborto. Assistência. Enfermagem.

465

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ENQUANTO FERRAMENTA PARA
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No processo de serviço em saúde, entende-se planejamento como a programação de estratégias
e ações na perspectiva de alcançar e efetivar metas e objetivos preestabelecidos. Esse trabalho
pretende apresentar a finalidade do planejamento em serviços de saúde. Realizou-se um
ensaio teórico buscando-se a descrição do planejamento estratégico enquanto ferramenta para
organização dos serviços de saúde. Utilizou-se artigos em português relacionados ao tema,
publicados em bases de dados indexadas (ScieLO e EBSCO). Foram identificados quatro
artigos condizentes com o objetivo do trabalho. O planejamento estratégico em saúde surgiu
em meados da década de 1970, como tentativa de reconhecimento da complexidade do setor,
ao introduzir as ideias da superioridade do político sobre o econômico e da diversidade de
atores-sujeitos do mesmo ato de planejar. Neste sentido, fez-se um estudo do cenário, um
diagnóstico estratégico, com verificação do ambiente interno e do ambiente externo. Buscou-se
a identificação de ameaças e oportunidades no ambiente externo e dos pontos fortes e fracos
no ambiente interno e da comparação entre esses fatores. Juntamente com a ponderação da
preponderância desses fatores extrai-se a postura estratégica da organização. Além disso,
busca-se a definição de diretrizes, equações e estratégias para o desenvolvimento da instituição.
O planejamento pode ser considerado como a primeira atribuição administrativa do processo
de gerenciamento, pois serve de base para as demais. Tem como função traçar estratégias,
visando objetivos e metas, antecipando resultados, além de permitir a formulação de caminhos
possíveis a serem seguidos, escolhendo a forma mais viável de agir para o atendimento dessas
estratégias, com a garantia de objetivos realmente alcançados. Portanto, em uma instituição de
saúde o planejamento estratégico é peça fundamental para o crescimento e desenvolvimento
dessa organização. Atualmente as instituições de saúde são grandes empreendimentos que
apresentam visão, missão, valores, objetivos e estratégias a serem seguidos para obtenção de
um resultado. Isso implica na adoção de modelos que oportunizem a organização de planos de
atuação a curto, médio e longo prazo, norteando a condução das ações de gestão.
Palavras-chave: Serviços de Saúde. Gestão em Saúde. Planejamento Estratégico.
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O consumo de bebidas alcoólicas em excesso, praticado por uma grande parcela da população
mundial, pode ocasionar graves consequências fisiológicas e sociais. O álcool compõe uma
substância psicoativa que, no primeiro momento gera sensações de euforia, liberdade e prazer.
Porém, essas sensações, em fase tardia, são supridas por sensações depressivas e transformações
emocionais acentuadas, que alteram a capacidade de raciocínio e de pensamento lógico,
podendo ocasionar quadros psicóticos súbitos com graves implicações. Nesse momento, um dos
comportamentos que podem ser realizados por esses indivíduos é o suicídio. Os objetivos desse
trabalho são identificar as alterações que o álcool ocasiona no organismo e de que maneira ele
está relacionado com o comportamento suicida. Para isso realizou-se uma Revisão Integrativa
de Literatura, baseada em artigos científicos pesquisados nas bases de dados SciELO, EBSCO
e PubMed, entre os anos de 2009 e 2018. Apesar do suicídio ainda ser muito relacionado com
questões, principalmente, de saúde mental (transtornos afetivos), muitos estudos têm apontado
que o comportamento suicida também está vinculado a distúrbios de dependência química,
principalmente ao álcool. Acredita-se que o risco de suicídio é em média 10 vezes maior em
pessoas com dependência química. Um estudo aponta que dentre os pacientes que estavam
internados para tratamento de dependência alcoólica, 43% deles tinham histórico de tentativa de
suicídio. Em outro estudo, a ideação suicida ampliou em mais de três vezes o risco de tentativas
de suicídio em jovens com dependência alcoólica. No Brasil, cerca de 84% da população em
idade produtiva faz uso de bebidas alcoólicas ocasionalmente, e destes aproximadamente 20%
têm eventos semanais de embriaguez. Outro fato alarmante é que quase 80% dos jovens com
menos de 18 anos já consumiram algum tipo de bebida alcoólica. Em estudos realizados pelo
Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) o abuso desse tipo de
substância vem aumentando assustadoramente, e o álcool é consumido com maior frequência
e em maiores quantidades. Estudos já comprovaram que campanhas para a diminuição do
consumo de álcool podem influenciar diretamente na redução das taxas de suicídio.
Palavras-chave: Alcoolismo. Comportamento Suicida. Dependência Química.
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A Enfermagem como Prática Avançada (EPA) é considerada uma situação inovadora nos
serviços de saúde e vem ocupando espaços com vistas à garantia da prestação de cuidados com
maior qualidade e eficácia. O termo Prática Avançada é utilizado para descrever uma variada
gama de atividades práticas desenvolvidas num nível maior de complexidade traduzindo um
escopo de prática ampliada. Os objetivos desse estudo são explanar acerca da Prática Avançada
em Enfermagem e discorrer sobre as possibilidades da prática avançada para a gestão do
cuidado de Enfermagem. Trata-se de uma revisão simples na literatura onde se encontrou três
artigos indexados em bases de dados científicas que convergem aos objetivos desse estudo.
Para atender as demandas das Práticas Avançadas, o enfermeiro deve ampliar sua base de
conhecimentos específicos com habilidades de decisão e competências clínicas que deem norte
para a organização de cuidados integrais e complexos, pautados na integração e adaptação de
políticas públicas e das condições de gestão das instituições de saúde. A EPA fundamenta-se na
integração da pesquisa com a educação, a prática assistencial e a gestão. O enfermeiro que atua
em Práticas Avançadas deve ter alto grau de autonomia que perpassa entre os diversos níveis
de atuação desse profissional. Alguns elementos devem ser considerados para a implantação
da EPA junto aos serviços de saúde, destaca-se: a necessidade de adequar os currículos de
instituições formadoras para atender demandas de formação de enfermeiros com capacidade
técnica e científica direcionada para as práticas avançadas, além da adequação dos serviços de
saúde em termos de materiais, equipamentos e uso de tecnologias. Em termos de garantias para a
maior qualidade e eficácia na prestação de cuidados constatou-se que a EPA aumenta a cobertura
dos serviços de saúde, especialmente na atenção primária em saúde; diminui custos; qualifica
os atendimentos; amplia a satisfação dos usuários; melhora o atendimento das populações
mais vulneráveis, além de contribuir em vários pontos das redes de saúde aprimorando os
atendimentos de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Considera-se que no Brasil,
a legislação do exercício profissional do enfermeiro e as políticas norteadoras das ações em
saúde favorecem a adoção da EPA. Cabe aos enfermeiros a apropriação de conhecimentos
referentes à EPA e sua consolidação enquanto prática do cotidiano.
Palavras-chave: Prática Avançada de Enfermagem. Cuidado de Enfermagem. Enfermeiros.
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A comunicação e a troca de informações são práticas essenciais envolvidas nas relações humanas.
Em âmbito hospitalar, a comunicação em saúde é uma das ferramentas para a prestação de
cuidados mais efetivos. Junto a ela encontra-se a cultura de segurança do paciente, o qual
constitui um dos grandes desafios dos cuidados de saúde do século XXI. A comunicação efetiva
é fundamental para o trabalho em equipe e alcance das metas desejadas. O principal objetivo
desse estudo é identificar elementos relacionados ao processo de comunicação entre a equipe
de Enfermagem. Trata-se de uma revisão simples na literatura nacional baseada em artigos
científicos encontrados em bases de dados indexadas. O processo de comunicação é constituído
por formas verbais e outras formas de comunicação humana que não envolvem diretamente
as palavras, a comunicação não verbal. Para garantir uma melhor qualidade na assistência,
faz-se necessário que os profissionais de saúde estejam preparados para construir uma relação
estruturada, formando um conjunto adequado de informações, garantindo segurança e uma
diminuição de riscos à saúde de quem está recebendo cuidados em saúde. Esses processos devem
estar padronizados entre os membros de uma equipe, a fim de favorecer a agilidade e efetividade
da comunicação. Porém, durante a execução do processo de comunicação, podem acontecer
falhas que comprometem os resultados esperados, causando assim efeitos adversos, como a
omissão de informações, fragmentação da assistência, descontinuidade do cuidado, deficiências
na passagem de plantão e barreiras ambientais de comunicação. Estudos demonstram que a
boa comunicação favorece o trabalho em equipe, resulta em maior produtividade, melhoria na
comunicação e na tomada de decisões. Alguns fatores são cruciais para o desenvolvimento de
uma comunicação efetiva, tais como: escuta ativa, confirmação da compreensão da mensagem,
liderança clara e envolvimento de todos os membros da equipe. É perceptível que a comunicação
tem como finalidade identificar e atender as necessidades de cada paciente e contribuir para a
melhora na prática da Enfermagem. Estabelecer o processo de comunicação pode ser um fator
que motiva os profissionais da Enfermagem a trabalharem de forma mais organizada e clara,
evitando assim o desprezo, opressão e insegurança.
Palavras-chave: Processo de Comunicação. Enfermagem. Equipe de Enfermagem.
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Todos os sujeitos se deparam com sua inserção em grupos, sejam estes no ambiente familiar, na
escola, no trabalho e nos mais variados contextos. Um grupo pode ser definido como uma unidade
que ocorre quando indivíduos além de interagirem entre si também compartilham normas e
objetivos. Implica em uma rede de relações entre pessoas e poderes. O termo equipe descreve
um conjunto de pessoas que realiza suas atividades de acordo com um objetivo em comum. Esse
estudo visa apresentar o processo grupal atribuído às equipes de Enfermagem. Trata-se de um
ensaio teórico pautado em buscas em bases de dados indexadas e textos publicados em livros
de referência em gestão para Enfermagem. Na coordenação de um grupo existem numerosos
obstáculos, bem como, diversos pensamentos, variadas formas de agir, assim como marcas de
diversidade. Tratando-se de equipes de Enfermagem, o profissional que tem competência na
regência é o enfermeiro. Para melhorar sua eficácia enquanto coordenador de grupo e estimular
os potenciais do próprio grupo, o enfermeiro necessita compreender os movimentos grupais e
criar um espaço de interlocução e participação de todos os envolvidos. Precisa estar ancorado em
referenciais teóricos que dêem suporte para a compreensão das relações dentro de uma equipe de
Enfermagem, cabendo-lhe planejar modelos e estratégias de trabalho para a formação de grupo
e para a obtenção de resultados positivos. Dentre os elementos que favorecem a organização
de um grupo, estão a comunicação, a motivação e a educação permanente. A comunicação
exerce papel importante, pois diminui conflitos e permite a passagem do estado de adaptação
passiva à adaptação ativa da realidade. Cabe ao líder estar motivado para motivar os demais,
apoiando e valorizando os profissionais que com ele trabalha visando a qualidade da assistência
e a satisfação dos colaboradores e clientes. É necessário que o grupo mantenha-se motivado
para alcançar a satisfação com o trabalho. A educação permanente envolve o compromisso dos
integrantes de uma equipe para o aprimoramento de conhecimentos e a construção de processos
de trabalho condizentes com o contexto científico vivenciado. Percebe-se algumas dificuldades
dos integrantes que compõem a equipe de Enfermagem, sendo elas: a falta de singularidade,
de tratar cada um com as suas especificidades, da maneira que faz seu trabalho, criando assim
obstáculos na comunicação horizontal; a falta de integração, relação pessoal e comunicação que
dificultam a qualidade e consecução do trabalho, ou satisfação das necessidades profissionais;
a falta de dimensionamento de pessoal resultando em sobrecarga de trabalho; e, a existência de
relações conflituosas que não sofrem intervenção do líder e criam adversidades. Considera-se
que o enfermeiro enquanto líder de equipe deve estar preparado para favorecer os processos
grupais e intervir nas dificuldades contribuindo para a satisfação no trabalho.
Palavras-chave: Grupo. Enfermagem. Equipe.
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PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E REGISTRO DE ENFERMAGEM
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Nos últimos anos, surgiram novos sistemas de informação hospitalar que priorizam a integração
de dados clínicos e administrativos, com o objetivo de otimizar e qualificar o atendimento,
reduzir custos e obter informações relevantes que compõem um perfil da saúde em uma
determinada região. O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) tornou-se a principal ferramenta
com a qual os profissionais de saúde precisam lidar em suas atividades diárias. Esse estudo
tem por objetivos discorrer acerca da informatização dos registros em saúde e apresentar a
importância da utilização do Prontuário Eletrônico para a equipe de Enfermagem. Trata-se de
um ensaio teórico organizado a partir de buscas em bases científicas indexadas onde foram
selecionados cinco artigos condizentes com a temática em questão. As inovações tecnológicas
têm sido uma grande aliada no processo de modernização hospitalar. Estamos passando pelo
processo de informatização, que tem como objetivo melhorar a condição de vida da população.
A área da saúde tem recebido grande contribuição com o avanço da tecnologia e as instituições
estão aderindo a essas tecnologias, revendo processos de trabalho, para assim, assegurar um
melhor atendimento aos pacientes. Para que a implantação de um sistema informatizado
aconteça, deve existir uma mudança cultural na instituição. Dessa forma, a gestão deve procurar
identificar as vantagens e as desvantagens para a organização, assegurando o processo dentro
da instituição, embora, inicialmente, haja necessidade de um considerado investimento humano
e financeiro, em razão da implantação da tecnologia de informação e de treinamentos da
equipe multiprofissional. Sabemos que o PEP se tornou um documento importante para os
profissionais da área da saúde, pois facilita no acompanhamento e na melhora do paciente.
As informações estão disponíveis e atualizadas, onde e quando a equipe precisar; os dados
armazenados são mais legíveis, exatos e confiáveis e as ferramentas que acompanham o PEP
reduzem a possibilidade de erro. Para que se torne completo, os profissionais precisam fazer
os registros. Na Enfermagem, todas as etapas do processo devem estar integradas no sistema
de registro do paciente, permitindo a comunicação entre os profissionais da equipe de saúde.
O diário dos cuidados de Enfermagem aos pacientes é uma tarefa essencial tanto para oferecer
qualidade quanto conforto ao paciente. Em contrapartida, a não conformidade da anotação, quer
pela ausência de registro ou “por falta de tempo”, contribui para a desestruturação do processo
de cuidado em saúde. Isto dificulta a comunicação eficaz entre os profissionais e a continuidade
e integralidade das ações assistenciais. O PEP e Registro de Enfermagem são ferramentas que
se completam e determinam a efetividade da assistência de Enfermagem.
Palavras-chave: Informatização dos Serviços de Saúde. Prontuário Eletrônico. Registros de
Enfermagem.
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Supervisão de Enfermagem é o instrumento gerencial que se constitui como campo específico
de saber e de prática. Visa à qualificação do serviço de Enfermagem através da liderança de
sua equipe, em um processo de orientação contínua, podendo organizar seu grupo conforme
as necessidades, adequando-se à qualidade da assistência prestada. Esse estudo visa destacar
na Supervisão de Enfermagem seus objetivos e aspectos relevantes no desenvolvimento da
função. Trata-se de um ensaio teórico, onde se buscou artigos científicos indexados em base
de dados, como EBSCO e SciELO utilizando-se dos descritores: Supervisão de Enfermagem,
promoção da assistência e percepções dos enfermeiros. Encontrou-se nove artigos e destes,
cinco foram selecionados para análise, conforme os objetivos propostos. Constatou-se que
através da Supervisão de Enfermagem é possível realizar o incentivo ao aperfeiçoamento
técnico-científico, ético-político, socioeducativo e cultural dos profissionais envolvidos. A
função de supervisionar a equipe de Enfermagem está vinculada ao profissional enfermeiro
que tem a responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem mediante o órgão fiscalizador do
exercício profissional. Além da supervisão, é de função privativa do enfermeiro o planejamento,
organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de Enfermagem
e dessa forma, firma-se a importância da supervisão frente ao desenvolvimento das ações,
avaliação, provimento de recursos e materiais, normas e regras, procedimentos, prevenção de
situações conflituosas, entre outras atividades. A função de supervisão deve estar vinculada à
prática diária do enfermeiro, articulada à análise do cenário profissional, institucional e social
do país e do mundo. A supervisão é dividida em etapas e utiliza-se de instrumentos e técnicas.
Pode-se ir ao encontro de métodos que apoiem o profissional de Enfermagem no momento de
colocar a supervisão em prática, porém, algumas são as dificuldades descritas pela literatura
no momento de executar a supervisão, como por exemplo, o excesso de práticas atribuídas aos
profissionais ou o reflexo da formação acadêmica. Considera-se que poucos são os enfermeiros
que não desenvolvem a função, estendendo-se desde o cuidado prestado aos pacientes até a
chefia no momento da divisão dos serviços. O enfermeiro que realiza a supervisão, objetiva
aprimorar sua equipe e formar um sistema eficiente de cuidados em saúde.
Palavras-chave: Supervisão de Enfermagem. Gestão de Enfermagem. Percepções dos
Enfermeiros.
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A IMPORTÂNCIA DA TOPOGRAFIA COMO ELEMENTO ESSENCIAL
NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS - UM ESTUDO DE CASO: CENTRO
EDUCACIONAL SEBASTIÃO BACK
Alcir José Testoni
alcirtestoni@gmail.com
O presente trabalho aborda a importância da realização do levantamento topográfico
planialtimétrico cadastral como elemento essencial para auxiliar na elaboração e execução
de projetos futuros, seja na revitalização do espaço, na ampliação e/ou reforma do Centro
Educacional Sebastião Back. Descreve os métodos de levantamento topográfico utilizados para
busca das informações necessárias ao desenvolvimento do mapeamento da área localizada na
Avenida Oscar Barcelos, esquina com a Rua Washington Luiz, bairro Santana, no município de
Rio do Sul, SC. Os objetivos propostos buscaram proporcionar aos acadêmicos de Engenharia
Civil da 4ª fase do Centro para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi, a condição
de executarem na prática este tipo de atividade e, através dos dados coletados, produzirem
a planta topográfica planialtimétrica da referida área. Para a realização do levantamento
planialtimétrico cadastral, foi utilizada uma estação total Cygnus 2LS, um tripé de alumínio,
dois bastões expansíveis, dois conjuntos completos com prisma, piquetes de madeira, pregos,
marreta, uma trena e uma bússola. Para o desenvolvimento das atividades de campo foi adotado
o método do caminhamento, que consiste na medida dos lados sucessivos de uma poligonal,
neste caso uma poligonal fechada, e na determinação dos ângulos que esses lados formam entre
si, percorrendo a poligonal, isto é, caminhando sobre ela e, o método das irradiações, processo
utilizado para levantamento das áreas ou, principalmente como método auxiliar à poligonação,
tomando-se nota dos ângulos e distâncias entre a estação do ponto ocupado em relação a cada
ponto visado, associando ainda a estes, a confecção de croqui topográfico da área levantada
e a elaboração de relatório fotográfico. Para o processamento dos dados, transferências das
informações coletadas em campo para construção da caderneta de campo, desenvolvimento
dos cálculos de poligonal e das irradiações, carregamento dos pontos para formatação do
desenho, interpolação e geração das curvas de nível, foi utilizado o software TopoGRAPH, e
para o desenvolvimento e acabamento do projeto utilizou-se o software AutoCAD. A atividade
desenvolvida propiciou aos acadêmicos do curso de Engenharia Civil, vivenciarem na prática
o conhecimento absorvido em aulas teóricas, tornando muito mais claro o entendimento dos
conteúdos abordados em sala de aula. Como resultado do levantamento topográfico, obtevese os dados necessários para a produção e confecção da planta topográfica planialtimétrica
cadastral, elemento fundamental para a tomada de decisões no âmbito da realização de projetos.
Palavras-chave: Levantamento Topográfico. Métodos de Levantamento. Planta Topográfica.
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O aço como elemento estrutural é utilizado há muitos anos no setor da construção civil,
principalmente por sua alta resistência mecânica. Com o aumento da procura por materiais
considerados mais ecológicos, que trazem menos impactos ambientais, o uso da madeira vem
sendo uma excelente opção. Na substituição do aço por madeira existem sistemas construtivos
já estabelecidos em vários países, os perfis “I joist”, perfis compostos de madeira e a chamada
madeira engenheirada são modelos que podemos citar. Os perfis I, comumente comercializados
em aço, vêm sendo cada vez mais utilizados em construções sustentáveis com o uso dos perfis
“I joist”, numa composição de madeira serrada e compensado OSB. Novidade no Brasil, mas
no exterior, um sistema estrutural já estabelecido no mercado sustentável. O presente trabalho
foi desenvolvido na disciplina de Estruturas de Madeira, ministrada para a nona fase do
curso de Engenharia Civil da Unidavi, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos dos
acadêmicos na madeira como material de construção, suas particularidades e possibilidades de
uso. Foram realizadas pesquisas bibliográficas com a finalidade de conhecer a composição da
viga I em madeira e suas características. Utilizou-se a metodologia de cálculo para elementos
isostáticos para analisarmos os gráficos de esforços cortantes e momentos fletores da viga.
O estudo propiciou verificar a eficiência de um exemplo de viga em perfil I de madeira se
comparado com um perfil de resistência equivalente em aço. Foram analisadas também questões
de peso da estrutura, durabilidade do material e adequação às normas brasileiras. Concluímos
que o perfil em aço apresentou maiores valores para resistência mecânica e a madeira uma
relação resistência/peso melhor. Foi importante conferir que apesar de o aço ser o material
mais utilizado para essa finalidade, de forma geral o perfil “I joist” em madeira apresentou
uma considerada competitividade com o aço. Vantagens como abundância do material OSB e
o pinus reflorestado utilizados no perfil “I joist” tornam o sistema competitivo em relação aos
perfis de aço em diversas aplicações, além do quesito ecológico.
Palavras-chave: Vigas. Madeira. OSB.
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Esta norma fixa os requisitos mínimos exigíveis ao projeto de estruturas de alvenaria de blocos
de concreto e também se aplica à análise do desempenho estrutural de elementos de alvenaria
destes materiais inseridos em outros sistemas estruturais. Cabe ressaltar que a mesma não inclui
requisitos exigíveis para evitar estados limites gerados por ações tais como sismos, impactos,
explosões e/ou fogo. A qualidade da estrutura a ser construída com este sistema construtivo
deve ser projetada de modo que esteja apta a receber as influências ambientais e externas de
ações que sobre ela produzam efeito significativo, tanto durante a sua construção quanto durante
a sua vida útil. O projeto de estrutura de alvenaria deve ser constituído por desenhos técnicos
e especificações, contendo todas as informações necessárias à execução da estrutura, detalhes
de amarração das paredes, localização dos pontos grauteados, armaduras, e posicionamento
das juntas de controle e de dilatação. Além disto, as especificações de projeto devem conter
as resistências características à compressão dos prismas e dos grautes, as faixas de resistência
média à compressão das argamassas assim como a categoria, classe e bitola dos aços a serem
adotados. Quanto à execução, todos os materiais a serem empregados devem ser inspecionados
no recebimento e antes do uso, de forma a detectar não conformidades durante o emprego na
obra, permitindo inspeção prévia e identificação conforme o controle ou ensaio a ser realizado.
O controle da obra envolve o assentamento, elevação e alinhamento das paredes de forma
a existir o mínimo de ajuste, respeitando as juntas horizontais e verticais, além do rigoroso
controle no prumo e demais variáveis de controle necessárias à correta execução.
Palavras-chave: Alvenaria Estrutural. Blocos de Concreto. Projeto, Execução e Controle de
Obras.
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Esta norma fixa as condições exigíveis na consideração das forças devidas à ação estática e
dinâmica do vento para efeitos de cálculo de edificações ou estruturas de concreto armado,
alvenaria estrutural, dentre outras soluções construtivas. Esta norma não se aplica a edificações
de formas, dimensões ou localização fora do comum, casos estes em que estudos especiais
devem ser feitos para determinar as forças atuantes do vento e seus efeitos. Se for necessário um
conhecimento mais preciso da influência do relevo, ou se a aplicação desta indicação tornar-se
difícil pela complexidade do relevo, recomenda-se o recurso a ensaios de modelos topográficos
em túnel de vento ou a medidas anemométricas no próprio terreno. Os resultados experimentais
obtidos no túnel de vento, com simulação das principais características do vento natural,
podem ser usados em substituição do recurso aos coeficientes constantes nesta norma. Como
a força do vento depende da diferença de pressão nas faces opostas da parte da edificação em
estudo, os coeficientes de pressão são dados para superfícies externas e superfícies internas. As
forças estáticas devidas ao vento são determinadas pela velocidade característica do vento que
permite, desta forma, determinar a pressão dinâmica atuante, por meio da análise dos fatores
correlacionados à velocidade básica do vento, fatores topográficos, rugosidade do terreno e
fatores estatísticos. Para a definição das partes da edificação a considerar na determinação das
ações do vento, é necessário considerar características construtivas ou estruturais que originem
pouca ou nenhuma continuidade estrutural ao longo da edificação visando, desta forma, obter a
ação e efeitos do vento em edificações, pessoas e no meio ambiente.
Palavras-chave: Força. Vento. Velocidade.
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James Rafael Poffo
james@unidavi.edu.br
Na indústria siderúrgica mundial geralmente uma única norma de um determinado produto ou
semi produto de aço é utilizada por diversos países. Entretanto, no caso dos aços utilizados na
construção civil, especialmente no caso dos aços utilizados juntamente com o concreto, em
geral, cada país tem a sua norma específica. Isso se deve ao fato de que a norma dos aços para
concreto tem de ser compatível com a norma de projetos de estruturas utilizada pelos calculistas
e essa, em razão de especificidades de cada região ou país, tais como cultura técnica na área de
projeto e cálculo (que, no caso brasileiro, tem origem europeia), além da presença e intensidade
de sismos, também é única para cada país. Desta forma, esta análise da norma permite descrever
e entender quais são os requisitos exigidos para encomenda, fabricação e fornecimento de
barras e fios de aço destinados a armaduras para estruturas de concreto armado, estruturas de
alvenaria estrutural ou qualquer outro tipo de estrutura que faça uso destes componentes, com
ou sem revestimento superficial. Assim, o acadêmico poderá se familiarizar com a respectiva
norma, suas especificações, classificações, diâmetros comerciais, condições e tolerâncias das
barras ou fios de aço a serem adquiridos. Destacam-se ainda nesta análise da norma, a interação
do acadêmico quanto aos requisitos correlacionados a propriedades mecânicas necessárias,
propriedades de aderência ideais e condições de inspeção que são intrínsecas ao engenheiro que
estará atuando diretamente com o emprego destes itens. Essa norma, em sua última atualização,
teve como principal objetivo adequá-la à norma brasileira de Projetos de Estruturas, neste caso
a norma NBR 6118/2014, bem como torná-la harmônica, naquilo que fosse possível, com as
principais normas internacionais de aços para concreto armado.
Palavras-chave: Aço. Armaduras. Concreto Armado.

478

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DA ÁGUA NA DOSAGEM DO
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O concreto é uma das invenções que revolucionou a forma do homem edificar. Permitindo
grande maleabilidade e moldabilidade, possibilita a obtenção de elevadas resistências à
compressão utilizando materiais encontrados em praticamente toda a crosta terrestre. No
último século o emprego conjunto ao aço proporcionou capacidade de resistência à tração nas
estruturas, concebendo assim uma grande evolução na técnica e capacidade construtiva do
homem. Porém, mesmo com toda essa evolução, a água ainda nos dias atuais é um dos grandes
problemas correlacionados à confecção e cura dos concretos, tanto no emprego da mesma para
amassamento, no qual a qualidade e a quantidade de água no traço afetam a trabalhabilidade e
resistência, quanto na influência da variação de temperatura e umidade do ambiente, que gera
influência direta no processo de cura dos elementos constituídos de mistura cimentante. Soluções
adotadas principalmente na indústria de pré-fabricados para elevação da temperatura de cura do
concreto, por meio do uso de vapor, tornam-se alternativas que aumentam a velocidade de ganho
de resistência e, proporcionalmente, de custos para obtenção desta. Desta forma, esta análise
permitirá estudar a influência da alteração da temperatura da água de amassamento ao invés da
incorporação da cura a vapor. Isto se dará por meio da elaboração de corpos de prova de concreto
utilizando variações nas temperaturas da água de mistura, objetivando uma avaliação sobre essa
influência na resistência final à compressão do concreto aos 28 dias de idade, mensurando as
informações mediante o uso de ensaios laboratoriais os quais serão obtidos resultados precisos
para facilitar o entendimento e análise da possível aplicação futura desta solução ao invés da
cura a vapor propriamente dita, adotada atualmente para esta finalidade.
Palavras-chave: Concreto. Temperatura. Cura.
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ANÁLISE DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO DE ALAVANCAS DO CORPO HUMANO
Catrine Barbosa Castilho
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O princípio da alavanca foi atribuído como invenção de Arquimedes, um dos maiores filósofos
da Antiguidade, no século III a.C. A alavanca é uma das seis máquinas mais simples da
humanidade, serve para facilitar a execução de um trabalho. Consiste em um objeto rígido,
com um ponto fixo de apoio, que consegue multiplicar a força mecânica aplicada. Por conta dos
estudos realizados sobre as alavancas, diversas ferramentas puderam ser criadas, além disso, o
funcionamento do corpo humano foi melhor compreendido, já que os músculos e articulações
funcionam como alavancas. O corpo humano apresenta vários exemplos de alavanca, pois em
várias partes, possui todos os componentes de uma alavanca. O presente trabalho foi realizado
na disciplina Mecânica Geral, ministrada para a terceira fase do curso de Engenharia Civil,
da Unidavi, onde foi feita a análise de equilíbrio estático das alavancas do corpo humano.
Para buscar resultados e assim conseguir fazer as devidas comparações, foi realizada uma
pesquisa descritiva com o método quantitativo, utilizando os conceitos de equilíbrio estático
e princípio da alavanca aplicados ao corpo humano. Foram utilizadas medidas reais do corpo
humano para verificar os funcionamentos das alavancas. Foram elaborados cálculos para saber
se ocorre amplificação ou redução da força aplicada ao levantar um haltere por exemplo, em
várias posições, as relações de cargas e respectivos e centros de gravidade. O resultado mostrou
as alavancas existentes no corpo humano, conforme as posições de carregamento variam as
relações de alavanca. O estudo demonstrou que as alavancas do corpo humano muitas vezes
geram amplificação, fazendo com que possamos realizar atividades aplicando menos força.
Portanto, podemos notar que mesmo sem perceber, as pessoas utilizam o princípio da alavanca
para coisas comuns do dia a dia e sem isso seria muito mais difícil realizar tarefas simples.
Palavras-chave: Corpo. Biomecânica. Alavancas.
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ANÁLISE DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO DE CAMINHÃO BETONEIRA
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O caminhão betoneira tem a função de receber o concreto usinado e transportar até o local de
aplicação e agiliza o processo de concretagem de estruturas e lajes. Entretanto, o caminhão
betoneira, além de transportar o concreto, é responsável por misturar os materiais água, pedra,
areia, cimento e aditivos, para obtenção do concreto usinado. O caminhão betoneira possui um
balão acoplado com chapas helicoidais internas para auxiliar na realização da mistura e também
na descarga do concreto. As chapas giram para misturar e obter o concreto e manter o concreto
em movimento no transporte. Todo o processo deve ser feito dentro do prazo de três horas,
para garantir a qualidade e resistência do concreto. Devido a carga ser variável o transporte em
rampas ou ruas inclinadas afeta o equilíbrio do caminhão betoneira. O presente trabalho foi
realizado na disciplina Mecânica Geral, do curso de Engenharia Civil, onde foi feita a análise
de equilíbrio estático do caminhão betoneira carregado, analisando suas cargas e respectivos
e centros de gravidade. Foi determinada a inclinação máxima que o caminhão pode trabalhar,
sem que ocorra tombamento, aplicando os fundamentos da estática. Se pôde verificar o ângulo
máximo de trabalho do caminhão betoneira carregado e comparar com as especificações do
fabricante. Devido a cargas serem variáveis durante o transporte em inclinação, verificou-se
condições de equilíbrio variáveis. O estudo permitiu o entendimento do equilíbrio estático em
condições de carga, e das estratégias utilizadas na estrutura do caminhão betoneira para manter
o equilíbrio e garantir o transporte seguro.
Palavras-chave: Caminhão Betoneira. Tombamento. Concretagem de Estruturas e Lajes.
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ANÁLISE DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO DE EMPILHADEIRA
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O estudo das alavancas está diretamente ligado ao conceito de equilíbrio, em especial ao de
rotação. O princípio do funcionamento das alavancas foi definido por Arquimedes no século III
a.C., originando a famosa frase: “Deem-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu deslocarei
o mundo”. Arquimedes referia-se à capacidade que as alavancas têm de multiplicar a força
aplicada, possibilitando que um pequeno esforço possa mover grandes objetos. A partir da
conceituação desse tema diversas ferramentas puderam ser inventadas, e no nosso cotidiano
podemos observar que o uso das alavancas é frequente e funciona como forma de auxílio no
desenvolvimento de diversos trabalhos, em especial os realizados manualmente. O presente
trabalho foi realizado na disciplina Mecânica Geral, do curso de Engenharia Civil, ministrada
pela professora Flávia Cordovil, tendo como foco a identificação e análise de equilíbrio estático
em uma empilhadeira específica, Série C-5 da marca Crown. Foram identificadas e analisadas as
capacidades de carga e relações de alavanca da empilhadeira, conforme a montagem especificada
pelo fabricante. Observou-se o desempenho da empilhadeira no cotidiano de uma determinada
empresa de ramo civil. Foi feita a análise de cálculo da capacidade máxima de levantamento da
empilhadeira e com isso se pôde quantificar o contrapeso necessário para garantir o equilíbrio
estático. Através dos cálculos realizados, foi verificado que o funcionamento da empilhadeira
está de acordo com as especificações do fabricante. Verificou-se também que os contrapesos
estão posicionados atendendo os preceitos do equilíbrio estático e estão adequados ao perfeito
funcionamento da máquina, assim evitando o tombamento da mesma para carga especificada.
O trabalho mostrou o quanto o equilíbrio estático é importante para o funcionamento de
empilhadeiras e está presente em muitas máquinas e dispositivos mecânicos até os dias de hoje.
Palavras-chave: Alavanca. Empilhadeira. Estática.
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ANÁLISE DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO DE PÁ CARREGADEIRA
Pablo Serafim Baldo
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O princípio do funcionamento das alavancas foi definido por Arquimedes no século III a.C., e
refere-se a uma máquina simples com capacidade de multiplicar a força aplicada, possibilitando
que um pequeno esforço possa mover grandes objetos ou grandes cargas. Através deste estudo
diversas ferramentas puderam ser inventadas, e em nosso cotidiano podemos destacar que o
uso das alavancas auxilia como forma de facilitar o desenvolvimento de diversos trabalhos.
Este trabalho tem como objetivo o estudo acadêmico realizado na disciplina de Mecânica
Geral, do curso de Engenharia Civil, ministrada pela professora Flávia Cordovil, tendo como
foco a identificação e análise de equilíbrio estático em uma máquina de pá carregadeira da
marca New Holland modelo W130B. Neste trabalho temos como objetivo identificar e analisar
a capacidade de carga e o equilíbrio estático de uma pá carregadeira New Holland, modelo
W130B conforme as especificações técnicas do fabricante, analisando seu desempenho no
cotidiano de uma empresa de terraplanagem. O método utilizado na elaboração deste trabalho
foi através de análises de cálculo da capacidade máxima de levante da pá carregadeira e com
isso quantificar o peso necessário para obter um equilíbrio estático da mesma evitando acidentes
ou a quebra do equipamento. Concluímos através dos cálculos elaborados que foi verificado o
perfeito funcionamento de acordo com as especificações técnicas do fabricante, assim também
verificamos que os contrapesos necessários foram posicionados e a indicação do fabricante é
adequada ao perfeito funcionamento da máquina, assim evitando maiores transtornos como a
quebra do equipamento e também evitando acidente com ser humano.
Palavras-chave: Alavancas. Pá Carregadeira. Estática.
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ANÁLISE DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO DO MAUSOLÉU CASTELLO BRANCO
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O Mausoléu Castello Branco, inaugurado em 18 de julho de 1972, localiza-se em Fortaleza, Ceará,
e foi construído em homenagem ao presidente Marechal Humberto Castelo Branco, e é onde
inicialmente estavam guardados seus restos mortais. O projeto é do arquiteto Sergio Bernardes
e a construção foi responsabilidade dos arquitetos José Alberto Cabral e Rui Filgueiras Lima.
Trata-se de uma obra com arrojo arquitetônico. A construção é um prisma alongado que utiliza
concreto protendido, com um balanço de aproximadamente 30 metros, que utiliza contrapeso
para aliviar as cargas de momento na fundação. Essa estratégia é comum em estruturas que
apresentam grandes balanços. O presente trabalho foi realizado na disciplina Mecânica Geral,
ministrada para a terceira fase do curso de Engenharia Civil, da Unidavi, onde foi feita a análise
de equilíbrio estático da estrutura e sua fundação. Utilizando os fundamentos da mecânica
clássica, as relações de equilíbrio estático para determinar quantitativamente as relações de
cargas, respectivos e centros de gravidade e contrapesos foram verificadas as condições alívio
de cargas promovidas na estrutura. A bela construção nos mostra o quanto o contrapeso pode
ser importante em uma estrutura como essa e como ele pode proporcionar inovações técnicas
para a arquitetura brasileira. Esse método consiste em utilizar de um peso para equilibrar ou
anular parte das cargas do balanço. Na estrutura estudada o contrapeso situa-se abaixo do solo,
nas fundações. O estudo permitiu o entendimento do equilíbrio estático em condições de carga,
e das estratégias utilizadas na estrutura para manter o equilíbrio e garantir a segurança.
Palavras-chave: Estrutura em Balanço. Equilíbrio. Estática.

484

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE CAMINHÃO MUNCK
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O caminhão Munck é um equipamento muito utilizado na área da construção civil. Quando um
Munck está operando, ele fica apoiado em quatro sapatas hidráulicas que fazem um contrapeso
quando é usado o guindaste para erguer uma carga. O modelo de equipamento a ser analisado é
o modelo TKA 17.700 Premium da fabricante TKA. Este modelo de equipamento tem alcance
máximo na vertical de 22,1m; alcance máximo na horizontal de 18,7m; ângulo de elevação
da lança de 81° com 280 Bar; seu peso bruto total para instalação {PBT} mínimo de 166,770
N {17,000 Kg} mediante estudo de integração veicular e seu extensivo dianteiro hidráulico
opcional. O presente trabalho foi realizado na disciplina Mecânica Geral, ministrada para a
terceira fase do curso de Engenharia Civil, da Unidavi, onde foi feita a análise de equilíbrio estático
do Munck, nas condições de carga especificadas pelo fabricante. Utilizando os fundamentos
da mecânica clássica, as relações de equilíbrio estático para determinar quantitativamente
as relações de cargas, respectivos e centros de gravidade e contrapesos foram verificadas as
condições de tombamento. As análises foram feitas através dos dados e dimensões fornecidos
pelo fabricante. Se pôde concluir com o trabalho que a capacidade de carga do Munck está
diretamente relacionada com o contrapeso, levando em consideração todas as suas opções de
posicionamento de lança e cargas aplicadas. Foi possível também descobrir a carga máxima
permitida para que não haja tombamento. Pôde-se concluir também que as especificações do
fabricante garantem a estabilidade do equipamento. O estudo permitiu o entendimento do
equilíbrio estático em condições de carga, e das estratégias utilizadas na estrutura do Munk
para manter o equilíbrio e garantir a segurança.
Palavras-chave: Munck. Caminhão. Carga.
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ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA RODOVIA SC-350: TRECHO
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As rodovias são objeto de estudos há muito tempo pela Engenharia Civil, que visa sempre
solucionar os problemas implantando o melhor método. Muitas rodovias brasileiras se encontram
em mau estado de conservação, devido ao tráfego intenso, idade avançada, pouca manutenção,
e qualidade da pavimentação inferior à indicada para seu uso. Dados da Agência Brasil revelam
que 60 % das rodovias brasileiras foram classificadas como irregulares no ano de 2016; desta
forma, as mesmas são extremamente prejudiciais ao transporte, à produção, ao escoamento
de alimentos e põem em risco vidas humanas. Um exemplo é o trecho da rodovia SC-350 que
liga o município de Rio do Sul a BR-282. Este trecho é muito importante para o Alto Vale do
Itajaí, pois o mesmo é o principal acesso aos municípios de Alfredo Wagner, Leoberto Leal,
Vidal Ramos, Imbuia, Ituporanga e inclusive o principal acesso a Florianópolis. Neste trecho há
também uma grande movimentação de estudantes, que dispõem de transporte até as faculdades
que estão no município de Rio do Sul. Por ele ecoa a produção agrícola da região, mercadorias
para o abastecimento das cidades, etc. Desta forma, um trabalho de conclusão de curso em fase
de desenvolvimento apresenta como objetivo analisar os principais problemas e a origem do
surgimento de patologias em pavimentações. Para tal, foi delimitado um trecho bastante afetado
na rodovia SC-350. Em seguida será feita a identificação das manifestações patológicas por meio
de análise visual (registros fotográficos), classificação dos principais defeitos na pavimentação
e, por fim, exame do surgimento de tais patologias. O trecho que está sendo analisado é o da
SC-350 que liga os municípios de Ituporanga e Rio do Sul. Está sendo aplicado o método de
pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de artigos, livros e documentos disponíveis como
referenciais, e a pesquisa de campo, na qual o acadêmico vai até o local de estudo, a fim de
obter as ferramentas necessárias para a realização da pesquisa. As patologias encontradas serão
classificadas de acordo com a Norma 006 do DNIT/2003. A norma em questão é a que dispõe
das exigências para a avaliação objetiva da superfície de pavimentos rodoviários, dos tipos
flexíveis e semirrígidos, conforme a contagem e classificação de ocorrências aparentes e da
medida das deformações permanentes nas trilhas de roda.
Palavras-chave: Rodovias. Patologias. Análise.
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O efeito global de segunda ordem é um fenômeno que ocorre nas estruturas devido,
principalmente, a não linearidade geométrica que o sistema apresenta, uma vez que, elementos
com determinada rigidez deformam à medida que são submetidos aos esforços permanentes
e variáveis atuantes na edificação. O objetivo deste trabalho é analisar o coeficiente Gama-z
(γz) para três simulações de uma edificação pré-moldada com múltiplos pavimentos: duas
com ligações articuladas mas com duas seções transversais distintas para os pilares do pórtico
analisado e outra com ligações rígidas. O método utilizado pelo coeficiente Gama-z aponta
parâmetros que permitem realizar a majoração das ações horizontais que reagem sobre a
estrutura avaliada, a fim de estipular, de maneira aproximada, os esforços gerados pelos efeitos
globais de segunda ordem. Com a finalidade de determinar os deslocamentos horizontais para
as simulações definidas, fez-se o uso de programas de plataforma CAD, planilhas eletrônicas e
o Ftool, uma ferramenta gráfica para análise de sistemas bidimensionais, possibilitando, desta
maneira, a determinação do coeficiente de majoração Gama-z. Os resultados obtidos através
das simulações permitiram, com base nas recomendações indicadas pela NBR 9062:2017, um
estudo sobre o comportamento do coeficiente à medida que alterava a rigidez dos sistemas
estruturais. Como resultados, verificou-se que as estruturas pré-moldadas com ligações
articuladas apresentam um valor de coeficiente Gama-z mais elevado. Também foi possível
perceber que, estruturas nas quais as deformações horizontais apresentam-se acima dos limites
máximos indicados pela norma, também ostentam as condições mais desfavoráveis em relação
aos efeitos globais de segunda ordem. Quanto à tentativa de alterar a rigidez que compunha o
sistema analisado, verificou-se que tal medida se torna eficaz para a redução do coeficiente de
majoração.
Palavras-chave: Pré-moldado. Coeficiente Gama-z. Deformação.
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A madeira plástica é um produto similar à madeira, produzido a partir da reciclagem de vários
tipos de plásticos e considerado como uma solução ecológica que respeita o meio ambiente e
ajuda a eliminar o lixo plástico, bem como o desmatamento indevido das florestas. Assim como
há grande variedade de espécies de madeira, há também vasta gama de composições de madeira
plástica. A madeira com compósitos termoplásticos serve não só para a substituição da madeira
natural, como também para materiais como concreto e metais. Apesar da similaridade estética
entre a madeira natural e a madeira plástica, normas técnicas e estudos científicos ressaltam que
não é possível considerar que ambos os materiais tenham o mesmo comportamento estrutural
e mesma resistência. O presente trabalho, realizado na disciplina de Estruturas de Madeira,
ministrada para a nona fase do curso de Engenharia Civil da Unidavi, analisa - por meio de
pesquisa documental - a composição usual da madeira plástica, processo de fabricação, suas
propriedades físico-mecânicas, vantagens e desvantagens, além de uma análise do panorama
nacional e internacional do setor; e, tem como objetivo responder a seguinte problematização:
qual é a aplicabilidade e as implicações do uso da madeira plástica no setor da construção civil?
A utilização das madeiras plásticas cresce consideravelmente no mercado brasileiro, fato que é
justificado pelas inúmeras vantagens apresentadas ao longo deste trabalho. Dados mostram que
a madeira plástica é uma boa alternativa técnica, principalmente com relação às solicitações
de tração normal e cisalhamento, quando comparada com as listadas na norma brasileira de
madeiras, podendo assim ser considerada um material em potencial para aplicação na construção
civil; entretanto, o reduzido módulo de elasticidade específico limita sua aplicação no ramo.
Palavras-chave: Madeira Plástica. Propriedades físico-mecânicas. Construção Civil.
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As enxurradas têm se tornado um acontecimento frequente nos últimos anos na cidade de
Atalanta/SC. Elas ocorreram mais recentemente nos anos de 2014, 2015, 2017 e 2019, onde
todas foram declaradas como estado de emergência perante a Defesa Civil. Embora de curta
duração, elas causam danos diversos: alguns habitantes ficam desabrigados, os comércios
sofrem perdas, além dos estragos nas estradas, bueiros e sistemas de drenagem. As enxurradas
são caracterizadas pela elevação súbita das vazões de determinada drenagem, e isso gera um
transbordamento súbito da calha fluvial, o que pode causar muitos danos. Podem acontecer
por diversos motivos, entre eles uma chuva muito concentrada ou infraestrutura insuficiente
para drenagem. Atalanta conta com um índice de chuvas anuais com uma média de 1500mm
ao ano. O Diagnóstico Socioambiental, realizado pela Prefeitura Municipal e Associação dos
Municípios do Alto Vale do Itajaí (Amavi), identificou que as enxurradas são o único evento
que gera situação de risco na zona urbana do município. Considerando estas informações,
este trabalho tem como objetivo realizar uma breve investigação sobre as possíveis causas das
enxurradas recorrentes, considerando a zona urbana do município; e, verificar procedimentos
para redução dos danos causados. A área investigada do município é cortada por três cursos
d’água, que se situam em três bacias hidrográficas, o que pode gerar um acúmulo quando o
volume de chuvas é intenso nas demais áreas das bacias. Considerando os dados fornecidos
pelo Diagnóstico Socioambiental, conclui-se que os eventos hidrológicos são extremos e estão
ocorrendo com maior frequência. Embora a maioria dos cidadãos prejudicados se situe às
margens dos rios, mesmo respeitando a margem de APP na maioria dos casos, um sistema de
drenagem com maior capacidade seria benéfico a algumas ruas, como no caso da Avenida XV
de Novembro, onde o comércio foi afetado na última enxurrada.
Palavras-chave: Enxurrada. Atalanta. Chuvas.
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Atualmente, a maioria das estruturas das edificações é composta exclusivamente de concreto
armado e alvenaria de tijolos, materiais estes, que apresentam eficiência na capacidade de
absorver esforços tanto de tração, como de compressão. Diante deste fato, constantemente buscase diferentes alternativas de materiais de menor impacto ambiental que venham apresentar a
mesma eficiência técnica do concreto armado, visto que, além do alto custo de produção, gera
grande quantidade de resíduos sólidos. A partir desta concepção, as estruturas de madeira são
uma alternativa que apresenta uma viabilidade técnica suficiente para resistir a esforços de tração
e compressão, assim como o concreto armado. Porém, um grande desafio na construção civil
é estabelecer uma comparação econômica dos dois materiais, visto que, a madeira recebe um
estigma de ser um material utilizado para edificações provisórias ou de baixo padrão. Percebese que o concreto armado é supervalorizado por ter uma utilização mais difundida, seja qual for
o uso da construção. Esta pesquisa busca fomentar o uso da madeira, fazendo uma comparação
econômica na utilização dos dois materiais em uma edificação residencial. Foi analisado o custobenefício de cada sistema construtivo e verificada a necessidade e freqüência de manutenção de
cada material empregado. Verificou-se que apesar de a grande desvantagem da madeira estar na
sua durabilidade, esta pode ser contornada com tratamentos e a devida aplicação dos tipos de
madeira adequados para uso. As construções em madeira geram vantagens, entre elas, destacase a rapidez e limpeza na construção devido a sua pré-fabricação. A análise dos materiais é
imprescindível para garantir a empregabilidade correta de uso, tornando as edificações ainda
mais viáveis economicamente.
Palavras-chave: Comparação. Madeira. Concreto Armado.
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Este trabalho consiste em apresentar uma simples comparação de custos e características
construtivas em relação a dois tipos de coberturas, residenciais e comerciais, com telhas
cerâmicas e telhas tipo shingle. Telhas planas feitas em madeira já vinham sendo utilizadas por
todo o mundo há centenas de anos. A invenção de moinhos a vapor e a facilitação do uso de
serras ajudou a popularizá-las. Mas a diferença entre as telhas de madeira para as atuais shingles
de asfalto é enorme. O telhado tipo shingle consiste em uma estrutura de chapas compensadas
revestidas de uma manta emborrachada que vem apresentando um grande crescimento desde o
século XX. A mesma resiste a climas de temperaturas extremas e tem economia na mão de obra
para montagem, motivo este que a popularizou mediante as áreas suburbanas, principalmente
no continente europeu. Já a telha cerâmica é a mais antiga e acessível tendo como referência
todo o território mundial. Opção popular e inicialmente de baixo custo, adapta-se facilmente a
climas tropicais e não necessita de mão de obra especializada para execução. Ambas as telhas
são oferecidas em diversas formas, cores e tamanhos que variam quanto ao tipo de encaixe,
proporcionando assim uma considerável variedade de alternativas arquitetônicas possíveis
com o uso do material. No estudo comparativo realizado pôde-se observar que, apesar de o
custo inicial da telha cerâmica ser menor em relação à cobertura com estrutura, a telha Shingle
apresentou um custo final bastante alto em relação à cobertura cerâmica por se tratar de um
produto novo no mercado nacional.
Palavras-chave: Telhado Convencional. Telhado Shingle. Comparação.
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As fundações são elementos que recebem todos os esforços de uma edificação e transferem
para o solo, ou seja, a fundação tem o papel de suportar toda a edificação. Elas são classificadas
em fundações rasas e profundas. É de extrema importância conhecer o solo, com isso, se dá a
investigação geotécnica do solo, onde um equipamento mede a resistência do solo e apresenta
suas características e propriedades. Com base nessas informações é possível verificar qual a
melhor opção de fundação a ser adotada. As fundações chegam a alcançar 10% do custo total de
uma edificação, onde muitas vezes devido a restrições orçamentárias dos proprietários, acaba-se
não realizando esta investigação geotécnica. Desta forma, o intuito deste trabalho é determinar
entre dois modelos de estacas qual possui melhor capacidade de carga, através do método de
fundações profundas, levando em consideração o solo da cidade de Rio do Sul através das
sondagens. Para cada sondagem recebida foi elaborado um comparativo da capacidade de carga
das estacas para o solo analisado, comparando a resistência de ponta, lateral, total e admissível.
Os dois modelos de estacas analisados serão: a estaca escavada hélice contínua e a estaca cravada
pré-moldada. Sendo assim, este trabalho buscará demonstrar qual será a melhor opção entre os
dois modelos em termos de capacidade de carga para o solo da cidade, aplicando as mesmas
condições e geometrias para dimensionamento. Com base neste estudo será possível auxiliar os
proprietários e responsáveis técnicos a notarem a importância da investigação geotécnica para
o dimensionamento das próximas edificações.
Palavras-chave: Estacas. Hélice-Contínua. Fundação.
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A construção civil é um dos setores com maior consumo de matéria-prima, gerando grande
quantidade de resíduos e ocasionando significativo impacto ambiental. Materiais cimentícios
utilizam recursos não renováveis. A madeira é um dos materiais mais antigos do qual se tem
conhecimento na construção civil, em virtude de sua facilidade de manuseio e disponibilidade
propiciada pela natureza. A madeira de reflorestamento é considerada um material sustentável em
comparação com os demais materiais de uso comum. A madeira apresenta boas características
de resistência/peso, mas tratando-se de um material natural a madeira pode apresentar defeitos,
que podem afetar suas características mecânicas juntamente a fatores como deterioração
biológica. Busca-se com o presente trabalho entender a causa do pouco uso de madeira de
reflorestamento na construção civil em cidades do Alto Vale do Itajaí. Por meio de uma pesquisa
qualitativa, buscar-se-á entender os motivos que levam os moradores do Alto Vale do Itajaí
a optar pelas construções em alvenaria, diante das desvantagens ambientais provocadas por
este método construtivo. Foi aplicado um questionário, disponibilizado em meio eletrônico.
Através dos resultados do questionário observou-se que a maioria dos entrevistados tem
conhecimento do que são recursos não renováveis e que o critério decisivo de escolha dos
materiais da edificação para boa parte deles é a durabilidade destes materiais. Mais da metade
optaria por alvenaria à madeira de reflorestamento tratada. Os que optariam pela residência
em alvenaria apontam como principal motivo da escolha a degradação da madeira. Por fim,
foram apresentadas as vantagens da construção em madeira de reflorestamento tratada (tipo
Pinus). Aproximadamente 54% responderam que através da análise de benefícios, optaria pela
escolha de uma casa de madeira. Conclusão: através da análise dos dados coletados é possível
perceber que a conscientização quanto à necessidade de preservação dos recursos naturais
não renováveis ainda é muito pequena, pois este argumento não foi o suficiente para que os
entrevistados deixassem de optar pela edificação em alvenaria. É possível também perceber
que há falta de conhecimento técnico sobre as vantagens do uso da madeira de reflorestamento
tratada e este pode ser considerado um dos grandes motivos do desinteresse em edificações de
madeira, pois quando estas foram demonstradas, grande parte das pessoas que antes não abriam
mão da residência em alvenaria, passaram a optar por uma residência em madeira. Sendo assim
é possível perceber ainda que para a maioria dos entrevistados as vantagens individuas são de
maior importância que a preocupação com a degradação do meio ambiente.
Palavras-chave: Meio Ambiente. Madeira. Alvenaria.
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As escadas são um elemento estrutural de concreto armado e têm a função de possibilitar o
acesso entre pavimentos. Podem ter as mais variadas formas e dimensões, pois depende da área
disponível para a execução e o pé direito. Sua largura também pode variar dependendo do uso da
edificação, os degraus devem garantir comodidade e segurança para quem transitar e não pode
haver variação na dimensão de um lance para outro.Se for usada como saída de emergência
da edificação, toda a geometria do elemento deve seguir a IN009/DAT/CBMSC (instrução
normativa do sistema de saída de emergência). A escada a ser dimensionada é residencial com
patamar intermediário e possui pé direito de 3,20 metros. Os tipos de escada escolhidos são a
engastada em viga lateral e a biapoiada, ou seja, possui dois apoios, neste caso um no início e um
no final. Estes apoios podem ser uma viga, pilar ou parede de concreto dependendo da situação.
Irei comparar os dois tipos de estrutura. Para encontrar as armaduras necessárias, definir a bitola
e posição, seguirei o método de José Milton de Araújo disponível no livro Curso de Concreto
Armado, volume 4. Será necessário definir a classe de agressividade da estrutura , que depende
do local de construção. E fazer o levantamento das cargas permanentes e acidentais para cada
tipo de escada. Com isto calcular os esforços resultantes das cargas na estrutura, a área de aço
transversal para resistir ao momento, verificar a necessidade de armadura de cisalhamento e,
por fim, a área de aço da armadura de distribuição.
Palavras-chave: Comparativo. Escada. Concreto.
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Com o crescimento das cidades, edificações cada vez maiores e com mais detalhes, também
cresceu o risco de incêndios e acidentes. Acidentes estes que podem deixar prejuízos financeiros
bem como ferir ou até mesmo tirar a vida das pessoas que ocupam estas edificações. As novas
tecnologias, os novos métodos estão a cada dia evoluindo. A segurança e a prevenção de acidentes
não ficam de fora. De tempos em tempos há mais exigências pelos órgãos competentes para
evitar qualquer que seja o incidente. Normas são criadas e as que existem são modificadas para
melhorar a eficácia e a segurança. Em Santa Catarina o órgão que regulamenta essas normas
é o Corpo de Bombeiros Militar, o qual cria, altera, disponibiliza e fiscaliza o cumprimento
dessas normas tanto nos projetos, previamente analisados, bem como no local para a verificação
da execução do que foi projetado e aprovado. Temos como objetivo mostrar um roteiro para
elaboração de um Projeto de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) desde a busca pelas normas
atualizadas, coleta de dados referentes ao tipo de ocupação, a quantidade de ocupantes, área da
edificação, altura, tipo de escada, entre outros detalhes. O edifício analisado tem seis pavimentos
e área total de 2075,14m². Após a coleta dos dados determinamos o risco de incêndio com o
cálculo da carga e incêndio. Foi classificado na faixa de risco leve. A partir dessas informações
calculamos o volume da RTI, posicionamos em planta baixa e no isométrico os hidrantes de
modo a atender a distância máxima para as mangueiras, dimensionamos os diâmetros de toda
a tubulação. Calculamos a altura mínima da caixa d’água para atender a vazão mínima no
Hidrante menos favorável. No sistema de distribuição de gás, coletamos informações no projeto
arquitetônico dos pontos de consumo. Locamos em planta baixa as tubulações e elaboramos
o isométrico da rede de abastecimento de gás. Após, com esses dados, calculamos de acordo
com a IN 008, o consumo, escolhemos o tipo de recipiente, dimensionamos a central de gás, a
tubulação da rede primária e secundária, os medidores e caixa de controle e manobra e o sistema
de ventilação permanente. Também projetamos o tipo, capacidade e posição dos extintores de
incêndio, a iluminação de emergência, as indicações de saídas de emergência e os detalhes da
escada. Podemos concluir que o PPCI é um projeto que demanda atenção, e dedicação, mas que
pode ser projetado facilmente por um engenheiro que teve esta disciplina em seu currículo. A
atenção nos detalhes e nas atualizações das normas e instruções normativas é imprescindível
para a realização de um bom projeto. Sempre lembrando que o profissional está assumindo
parte da responsabilidade pelas vidas dos ocupantes das edificações em caso de incêndio.
Palavras-chave: Incêndio. Prevenção. Dimensionamento de PPCI.
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A madeira é um material muito utilizado na construção civil, devido a sua aplicabilidade
para os mais diversos usos, na estrutura, em fechamentos, móveis, entre outros. A madeira de
reflorestamento é cada vez mais incentivada como consequência da devastação das florestas
nativas com seu corte desenfreado. Nesse contexto, o presente trabalho realizado na disciplina
Estruturas de Madeira, ministrada para a nona fase do curso de Engenharia Civil da Unidavi, tem
como objetivo apresentar uma pesquisa qualitativa, fazendo uma revisão teórica das espécies
de madeira de reflorestamento aplicadas na construção civil. Com o objetivo de mostrar que
além da responsabilidade socioambiental, a madeira de reflorestamento garante qualidade para
a construção, sendo tão eficiente quanto os outros tipos de madeira, sem contar que são ótimas
opções para projetos inovadores e sustentáveis. Essas madeiras têm sua origem em áreas de
plantio onde árvores nativas já foram retiradas. O estudo demonstrou que as duas espécies
de madeiras de reflorestamento mais conhecidas, Pinus e Eucalipto, têm maior importância
comercial, porém há outras opções conhecidas. Apesar de no Brasil o sistema construtivo de
alvenaria ser o mais utilizado, ele é considerado um país favorável para o cultivo de madeiras
reflorestadas, pelas condições climáticas que favorecem o crescimento rápido desse tipo de
árvore. As vantagens desse material na construção civil têm se mostrado mais eficientes e
sustentáveis, já que o gasto de energia para adquirir o material é consideravelmente menor que
materiais como aço, concreto ou alumínio e, principalmente, por ser um produto renovável, se
tornando até mais barato, sendo mais ágil e reduzindo desperdícios, sem contar no conforto,
beleza do material e contribuindo para o ambiente repondo a vegetação de lugares que foram
desmatados.
Palavras-chave: Madeira. Construção Civil. Reflorestamento.
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Os taludes podem ser formados por alguns tipos de processos como, por exemplo, natural e
artificial. Servem para dar sustentabilidade e estabilidade ao solo próximo de um platô, também
conhecidos como morros, encostas ou rampas. A estabilidade de taludes acontece em qualquer
superfície inclinada que limita um maciço, e podem ser naturais, como as encostas, ou artificiais,
resultantes de cortes ou da formação de aterros. Como o desenvolvimento das cidades está cada
vez maior no Brasil, a população enfrenta hoje no país inúmeros problemas relacionados ao solo,
isso sem levar em consideração os conceitos da sustentabilidade ambiental. Esses problemas
estão relacionados especialmente na perda do solo por processos erosivos, degradação do
solo por manejo inadequado e, em áreas urbanas, esses problemas estão relacionados com as
instabilidades de encostas e desmoronamentos de taludes. Tais problemas, que na grande maioria
das vezes, estão relacionados à falta de conhecimento técnico sob os tipos e as características
de determinado solo. Nesta apresentação vamos mostrar quais tipos de taludes são mais usados
nas construções e em quais tipos de obras podemos fazer uso correto dos taludes, e como
exemplos reais utilizaremos fatos ocorridos em Santa Catarina, pois principalmente a região
do alto vale do Itajaí sofre com o acontecimento de enchentes causando assim instabilidades
em taludes naturais ou artificiais, como os de rodovias e de loteamentos. Esta apresentação tem
como objetivo mostrar quão importante é a função de profissionais capacitados para a execução
de obras que exijam a utilização de taludes, pois os mesmos podem trazer segurança ou causar
desastres não só para a população em si, mas também para o meio ambiente, cujo é o mais
afetado quando falamos em construções civis.
Palavras-chave: Taludes. Construção. Solos.
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ESTUDO SOBRE O TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS NO TÚNEL DE ACESSO
AO BAIRRO FUNDO CANOAS EM RIO DO SUL
Caio Nunes Trigueiro da Costa
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Guilherme Cunha da Silva
guilherme.silva@unidavi.edu.br
Flavia Castelo de Souza Cordovil
flavia.cordovil@unidavi.edu.br
Observou-se que, nos últimos meses, o túnel de acesso ao bairro Fundo Canoas, sob a BR 470,
em Rio do Sul, teve alta incidência de acidentes e congestionamentos provocados por veículos
de grande porte. Caminhões têm dificuldade para passar pelo túnel devido ao túnel ser muito
baixo e estreito. O presente trabalho sobre o tráfego de veículos pesados no túnel de acesso
ao bairro Fundo Canoas em Rio do Sul, foi realizado na disciplina Introdução à Engenharia,
ministrada para a primeira fase do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário para o
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), com o objetivo de aplicar a metodologia para
resolução de problemas na solução de uma necessidade do cotidiano. Foi aplicada a metodologia
de solução de problemas, e cumpriram-se as etapas do processo de projeto: Identificação de
uma necessidade; Definição do problema; Coleta de informações; Concepção; Avaliação;
Especificação da solução final e Comunicação. Foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre a
altura mínima e adequada para o projeto de túneis. A altura máxima dos veículos pesados de
mercadorias, buscou-se as dimensões do túnel e sua comparação com os limites mínimos. A
partir desse diagnóstico inicial, foram sugeridas alternativas para alterar a forma do túnel, ou
alterar as regras de tráfego do local para caminhões de grande porte. Foi observado também
que a entrada principal para o bairro é problemática, gerando engarrafamentos diários, o que
poderia contribuir para justificar a implantação de um viaduto no local. O estudo mostrou pouca
ação do poder público para melhorar o tráfego da cidade.
Palavras-chave: Tráfego. Túnel. Caminhão.
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A construção de rodovias no nosso país vem crescendo constantemente pois é o principal sistema
de transporte no Brasil. Com todas as situações e, principalmente, sabendo que necessitamos
deste tipo de transporte no país, não podemos deixar que a expansão e a manutenção da malha
rodoviária atual, interfira de forma destrutiva no nosso meio ambiente e, com o que nele vive,
como, por exemplo, a fauna e a flora. Atualmente é importante sabermos olhar para o meio
ambiente, não apenas com o intuito de utilizar seus recursos naturais disponíveis de forma
desordenada, mas sim em preservar e saber utilizá-lo da melhor forma possível, pensando assim
em sustentabilidade ambiental. Saber preservar e manter o meio ambiente é responsabilidade de
todos os cidadãos, principalmente daqueles que são responsáveis por ações que acarretam em
mudanças drásticas sob o ponto de vista geológico, geográfico e ambiental, como, por exemplo,
o Engenheiro Civil. Profissional esse que acaba gerando impactos ambientais através da sua
atividade profissional. Contudo, ressalta-se que, quando falamos em impactos, não podemos
deixar de ressaltar situações positivas e negativas. Sob o ponto de vista positivo, podemos
citar projetos de rodovias respeitando condições ambientais e cênicas. Sob o ponto de vista
negativo podemos citar projetos que muitas vezes não respeitam as condições ambientais e
geográficas e que acabam interferindo de forma negativa através do consumo exacerbado de
recursos naturais, produção excessiva de rejeitos de construção civil, alterações de cursos da
água, etc. Dados e informações do Ibama (2018) mostram que construções de pequenas, médias
ou grandes rodovias trazem impactos negativos significativos para o meio ambiente e sugerem
que os projetos devam ser elaborados levando em consideração as questões de sustentabilidade
ambiental. O trabalho a ser apresentado refere-se aos impactos ambientais causados pelas
rodovias, demonstrando onde são os principais impactos, como são gerados e o que eles
causam sob o ponto de vista negativo e também positivo. Assim sendo, espera-se que, com a
demonstração desses impactos, os novos projetos de rodovias sejam elaborados levando em
consideração a sustentabilidade ambiental.
Palavras-chave: Impacto Ambiental. Rodovias. Engenharia Civil.
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MADEIRA EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO
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A madeira é um dos materiais construtivos mais valorizados pelos profissionais da construção.
Ela tem sido de grande utilidade para a construção de habitações e outros tipos de estrutura
há milênios, e suas características naturais garantem um sentido de leveza e simplicidade à
construção, além da enorme vantagem de ser um material renovável. Se seguirmos as normas e
especificações técnicas para seu uso, a madeira traz muitos benefícios à obra, sendo um material
leve, de fácil manejo, durável, termicamente eficiente e - inclusive - resistente ao fogo. Desde
sempre, o fogo foi considerado inimigo da madeira. No entanto, este material não é totalmente
indefeso frente às chamas, e algumas espécies mais resistentes conseguem, inclusive, sobreviver
a incêndios florestais. A madeira tem uma alta resistência ao fogo, é dúctil e adaptável, portanto,
se for bem empregada, pode garantir a segurança de uma edificação em caso de incêndio. O
presente trabalho foi realizado na disciplina Estruturas de Madeira, ministrada para a nona fase
do curso de Engenharia Civil da Unidavi, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos dos
acadêmicos na madeira como material de construção, suas particularidades e possibilidades
de uso e demonstrar a resistência de diferentes espécies de madeiras ao fogo. Em relação à
metodologia, foi realizada uma pesquisa bibliográfica elencando os tipos de madeiras em
situação de incêndio. Buscou-se as opções disponíveis, fornecedores disponíveis na região.
Também foram analisadas as vantagens e desvantagens de empregar esse tipo de material,
bem como foram analisados preço, tempo de entrega e garantia dessas estruturas. Resultados:
a madeira é um material apropriado para a construção de casas e poderia ser mais utilizado,
cabendo aos acadêmicos e futuros profissionais divulgar e promover o material, devido as
vantagens que foram listadas e por ser uma opção melhor ecologicamente, do que a construção
convencional.
Palavras-chave: Madeiras. Incêndio. Comportamento da Madeira.
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MADEIRAS DE LEI QUE ESTÃO INCLUSAS NA LISTA DE ESPÉCIES
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No Alto Vale do Itajaí a extração exploratória de madeira contribuiu de forma significativa para
o desenvolvimento dos povoados e das cidades na década de 30, com o comércio de madeiras
de qualidade como as de Pinheiro, Canela preta, Sassafrás, Imbuia, Pau amarelo e Xaxim,
permanecendo em auge até a década de 80, colocando as espécies citadas em extinção. A cidade
de Rio do Sul não ficou de fora neste ciclo da madeira, sendo reconhecida nacionalmente com
a retirada do óleo do Sassafrás que poderia ser utilizado em cosméticos, assim como o óleo
da Imbuia e da Canela preta. A abundância e a retirada exacerbada destes tipos de madeiras
resultaram no desaparecimento e extinção, quase não sendo mais encontrados nos resquícios
da Mata Atlântica exemplares das espécies e colocando-as na lista vermelha de espécies em
extinção do Ibama. Este trabalho é uma pesquisa baseada em artigos e na própria resolução
do Ibama, e visa trazer o conhecimento e a conscientização para o público-alvo em relação
às espécies ameaçadas, conhecer a madeira, suas características físicas, curiosidades, trazer
informações relacionadas a essas espécies na região do Alto Vale do Itajaí e o porquê estão
na lista de espécies ameaçadas de extinção. Baseia-se em amostras fotográficas das espécies,
amostragens da madeira que produzem, e no conhecimento sobre tais, o que na atualidade
passa despercebido pela sociedade, pelo fato de as pessoas serem leigas no assunto, e trazer
a conscientização das futuras gerações, para que preservem esse bem de todos que foi fator
preponderante para o desenvolvimento das nossas cidades.
Palavras-chave: Madeira. Desenvolvimento. Ameaçadas.
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NOVO PROCESSAMENTO ELEVA DENSIDADE E RESISTÊNCIA DE
MADEIRAS LEVES
Jackson Kestring
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A madeira é uma matéria-prima importante e versátil em vários setores da atividade humana,
pois pode ser aplicada a diversas situações. A madeira possui ainda uma série de vantagens, pois
além ser um recurso renovável, sua extração, por meio do reflorestamento, não causa graves
danos ambientais, como acontece atualmente na produção de concreto e aço. No debate entre
as estruturas metálicas e as de madeira, as metálicas levam vantagem em relação à resistência
mecânica. Engenheiros da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, desenvolveram um
processo que transforma a madeira comum em uma madeira forte como o aço, através da extração
da lignina e, em seguida, a compressão em temperatura alta. Segundo os pesquisadores, esse
processo torna a madeira 12 vezes mais forte que a madeira natural e 10 vezes mais dura. Eles
afirmam que o material, ainda que natural, é mais forte que muitas ligas de titânio. Também é
comparável à fibra de carbono, com custo mais baixo. Madeiras “macias”, como pinheiro, que
crescem mais rapidamente e podem ser replantadas, podem aliviar a pressão sobre a extração de
madeiras mais nobres, mas que crescem devagar, em móveis e construções. O presente trabalho
foi realizado na disciplina Estruturas de Madeira, ministrada para a nona fase do curso de
Engenharia Civil da Unidavi, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos dos acadêmicos
na madeira como material de construção, suas particularidades e possibilidades de uso. Foi
feita uma pesquisa bibliográfica sobre a “supermadeira” e como é a sua fabricação. Buscou-se
os procedimentos e tratamentos realizados até o final do processo. Foram analisadas vantagens
e desvantagens da utilização e as dificuldades da fabricação do produto. O estudo propiciou
verificar a eficiência da “supermadeira” quando comparada a uma madeira comum. Foram
analisadas também questões como a durabilidade, absorção de umidade e propagação de fogo,
e pôde-se concluir que a “supermadeira” pode ser um material muito utilizado para diversas
finalidades, o único desafio agora é a sua produção em massa, sendo que ainda há um certo receio
das pessoas em relação à utilização da madeira em edificações devido a questões culturais de
cada região. Foi importante verificar que a madeira é um material apropriado para a construção
de casas e poderia ser mais utilizado, cabendo aos acadêmicos e futuros profissionais divulgar
e promover o material, devido as vantagens que foram listadas e por ser uma opção melhor
ecologicamente, do que a construção convencional. Pôde-se demonstrar que a “supermadeira”
pode ser uma eficiente opção para estruturas.
Palavras-chave: Engenharia Civil. Supermadeira. Vantagens.
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O IMPACTO DA RETIRADA DOS RADARES NO TREVO DE ACESSO A
TROMBUDO CENTRAL/SC
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O processo de retirada das lombadas eletrônicas e radares, das rodovias federais, que foi imposto
pelo atual governo, afeta diretamente a vida de pessoas que transitam no trecho que dá acesso
à cidade de Trombudo Central-SC, na BR-470. O local citado é considerado perigoso, pelo alto
número de caminhões e outros veículos que transitam na região, e que sem algum mecanismo
para o controle de velocidade, acaba culminando na imprudência dos motoristas tornando o
acontecimento de acidentes mais comum. Dessa forma, acredita-se que necessita-se de uma
solução rápida e possível. Com base em sites e meios de comunicação locais, constatamos a
veracidade no aumento de acidentes em pouco tempo e também a preocupação da população
que transita pelo local em relação à segurança. Antes da implementação dos mecanismos de
controle de velocidade, centenas de acidentes, alguns fatais, já haviam acontecido no local,
o que acabou acarretando na instalação dos mesmos. Por meio de uma breve análise sobre o
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o relevo do local, chegamos a três soluções viáveis para
o problema. A primeira solução apresenta-se com orçamento mais baixo e curto prazo para
ser implantada, sendo esta a colocação de uma lombada física no local, com função de reduzir
a velocidade no trecho perigoso. A segunda solução é a construção de um viaduto no local,
algo que a própria geografia do local favorece, e resolveria os problemas de acesso à cidade
de Trombudo Central, porém, a construção levaria um longo período e também teria um custo
elevado. Já a terceira solução, com um tempo de execução menor e também um gasto reduzido,
seria a adaptação de um canteiro central e uma rotatória no trevo de acesso à cidade. Concluise que a solução de alterar o trevo com canteiro central e rotatória mostra-se mais correta para
implementação em uma BR, em relação ao que existe hoje, e alcançaria o resultado desejado. A
rotatória resolveria com eficácia os problemas encontrados pela população neste trecho da BR470, trazendo mais segurança para os condutores e tranquilidade para os pedestres.
Palavras-chave: Lombadas. Velocidade. Trâfego.
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PROBLEMAS ESTRUTURAIS NA PONTE EM CURVA ENTRE IBIRAMA E
APIÚNA
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O presente trabalho refere-se à ponte no Km 111 da rodovia BR-470, que liga as cidades de
Ibirama e Apiúna, e suas devidas juntas de dilatação. A ponte que liga as duas cidades (Ibirama
e Apiúna) tem cerca de duzentos e dois metros de extensão e tem um papel muito importante
no transporte dentro do estado, principalmente da produção do Oeste e Meio Oeste do Estado
que vai em direção aos portos. A ponte vem sofrendo problemas estruturais, principalmente nas
cabeceiras e colunas, o que é um grande problema pois passam cerca de 11 mil carros por dia e,
segundo relatos de moradores ao NSC, caminhoneiros se revezam, passando um caminhão por
vez sobre a ponte. A pesquisa tem como objetivo descrever as possíveis causas e soluções da
condenação da referida ponte, qual seria a opção mais viável, por que ainda não solucionaram
o problema da mesma e como funcionam suas juntas de dilatação. Para alcançar o objetivo da
pesquisa são identificados sites que apresentam informações sobre juntas de dilatação térmica
de pontes e sobre a situação da ponte entre Ibirama e Apiúna. De acordo com o Jornal de Santa
Catarina, as principais causas são falta de manutenção e forte correnteza do Rio Itajaí Açú,
dando origem às juntas danificadas, desplacamento de concreto, profundas fissuras, ferragens
expostas e, segundo DNIT, dois dos blocos de estacas da fundação sofrem desgastes devido à
correnteza. Após a realização das pesquisas, foi concluído que é necessário o reforçamento das
estruturas da ponte, um aumento na largura da mesma, criação de uma nova linha de pilares,
fiscalização e manutenção da ponte após a conclusão das reformas que deverão ser feitas.
Palavras-chave: Ponte. Reforma. Junta de Dilatação.
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PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DE MADEIRA - OSB, COMPENSADO, MDF E
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A madeira é um material muito utilizado na construção civil, um material muito resistente,
frequentemente utilizado para fins estruturais e de sustentação. A madeira está presente em
todas as etapas da obra. Seja em fôrmas, estruturas, esquadrias, pisos, forros, revestimentos,
até à mobília e decoração. Com o avanço das tecnologias de processamento da madeira e
também dos materiais usados na fabricação de móveis, a madeira maciça tem sido substituída
por algumas alternativas de madeira processada como painéis compensados de lâminas de
madeira, OSB, Oriented Strand Board, além de aglomerados de fibras como o MDF Medium
Densidy Fiberboard. O presente trabalho foi realizado na disciplina de Estruturas de Madeira,
ministrada para a nona fase do curso de Engenharia Civil da Unidavi, com o objetivo de obter
mais conhecimento em relação ao uso de produtos industrializados de madeira na construção
civil. Foram feitas pesquisas bibliográficas sobre os tipos de madeira para uso em produtos
industrializados, listados os tipos existentes, as diferenças entre eles e recomendações de uso,
além de vantagens e desvantagens. O estudo propiciou verificar que com o uso ao passar do
tempo, na prática, esses materiais de madeira processada, nem sempre se comportaram como
especificado pelos fabricantes. Pode-se ressaltar os usos indicados para cada material, para sua
melhor eficiência e durabilidade, pois muitas vezes, o material é utilizado de maneira incorreta
ou em aplicações que não são recomendadas. Percebeu-se a importância desses materiais no
aspecto de sustentabilidade, as madeiras industrializadas apresentam uma grande diversidade
de produtos no mercado com uso em diversas áreas da construção civil.
Palavras-chave: Madeira. Produtos Industrializados. Construção Civil.
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PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA PASSARELA DE BAMBU
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Este trabalho trata-se de um estudo em laboratório e aplicação a campo do bambu (dendrocalamus
giganteus) como função estrutural na execução de uma passarela, e verificação se o mesmo
suporta as ações utilizando a norma equatoriana de construção (NEC-SE-GUADÚA). Neste
caso, serão primeiramente coletadas amostras de bambu para os testes de tração e compressão
realizados no laboratório da Unidavi, vendo que se estes resistirem às condições mínimas
exigidas pela norma equatoriana, procede-se para a etapa de dimensionamento, distribuição de
cargas e desenvolvimento dos cálculos. A próxima etapa é a coleta dos bambus (corte, limpeza,
secagem e transporte), e execução da passarela. A passarela será construída de forma a obter duas
treliças principais (modelo home) onde o tabuleiro se apoiará sobre o banzo inferior, guardacorpo de 1,20 metros, telhado com estrutura de bambu, folhas de palmeira e lona (reutilizada),
travamento no banzo superior, e neste caso a estrutura do guarda-corpo também terá função
de travamento nas diagonais comprimidas, se necessário. Esta estrutura é elaborada de forma
sustentável, sendo que a obra contém 95% de material orgânico e reutilizável, 2% de material
reciclável e 3% de material descartável. Grande parte destes materiais é de fontes renováveis
como o bambu. A plantação de bambu que será extraída tem 10 anos de idade. O bambu, que
foi o principal agente atuador, é uma planta que se renova rapidamente na natureza, uma grande
vantagem para a construção civil. A obra será executada em uma propriedade particular no
município de Aurora. Os componentes da estrutura serão montados todos no local, devido a
dificuldade de locar um guindaste. Esta passarela é elaborada de forma diferenciada em relação
aos materiais utilizados, e colocando em prova a relação teoria e prática.
Palavras-chave: Passarela. Bambu. Função Estrutural.

506

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

RADÔNIO DO SOLO NAS HABITAÇÕES
Ivan Carlos Cipriani
ivan.cipriani@unidavi.edu.br
James Rafael Poffo
james@unidavi.edu.br
Elvis Fronza
elvisfronza@unidavi.edu.br
Este trabalho é o resultado do estudo de diversas bibliografias, pesquisadas principalmente
em sites de organizações no exterior, tais como, a Organização Mundial de Saúde (OMS), a
Environmental Protection Agency (EPA - órgão ambiental do governo dos Estados Unidos), e
no Brasil, em vários artigos científicos e dissertações de mestrado, que tratam sobre radiação e
focam na mais importante fonte de radiação natural, o elemento químico radioativo Radônio.
Através das pesquisas realizadas podemos conhecer as suas características, sua ocorrência na
natureza, seus efeitos sobre a saúde humana (considerado pela OMS como o segundo principal
causador de câncer de pulmão), os modos como aparece no interior das habitações e as formas
como pode-se minimizar a sua concentração nesses espaços. Também foram pesquisados as
características e custos de equipamentos que permitam a medição do gás para comprovar a
sua ocorrência em espaços habitados, atividade que se encontra em andamento no município
de Dona Emma-SC (onde reside atualmente o autor) e cidades próximas. Tendo em vista que
a literatura apresenta que altas concentrações ocorrem praticamente em habitações de todas
as regiões do mundo. O objetivo deste trabalho é conscientizar as pessoas e, especialmente,
os estudantes de Engenharia Civil sobre o inodoro, insípido e cancerígeno gás Radônio em
razão do sensível nível de desconhecimento geral observado pelas conversações mantidas e,
por considerar a falta de cultura preventiva pelo setor construtivo. Para a elaboração deste
trabalho, procedeu-se ao resumo dos conteúdos pesquisados. Já a pesquisa de campo está sendo
feita em conformidade com as orientações do fornecedor do equipamento e ao encontro do que
preconiza a OMS. Conclui-se que há necessidade de amplamente educar as pessoas sobre o tema
abordado neste trabalho, como já vem ocorrendo em outros países, que possuem legislações e
normas específicas, além da cultura da verificação da incidência do Radônio nas edificações.
Salientamos que não se deve ignorar um componente atmosférico diretamente indetectável,
mas prejudicial aos seres vivos, para que tenhamos moradias cada vez melhores.
Palavras-chave: Radônio. Câncer. Habitação.
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REUTILIZAÇÃO DE MATERIAL FRESADO EM NOVOS PAVIMENTOS
Paulo Sergio Furtado
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Emily Perfoll Sommerfeld
emilyperfoll@unidavi.edu.br
Éduim da Silva
eduim@unidavi.edu.br
Devido à crescente utilização de vias pavimentadas como meio de locomoção de pessoas e
cargas, além da execução de novas vias, as já existentes necessitam de restaurações devido
aos desgastes sofridos decorrentes do seu uso. Em restaurações rodoviárias é muito comum
se utilizar a técnica de fresagem, que através de um processo de corte, tem a função de
remover a camada deteriorada de asfalto existente para execução de um novo revestimento.
O material derivado da fresagem é um material granular solto com diâmetro variado, em sua
maioria passante na peneira 3/8” (9,5mm), que não possui destinação correta, geralmente é
destinado a depósitos de prefeituras próximas à região de execução da obra de pavimentação,
ou destinados aos bota-fora. Visto a necessidade de pavimentação de novas vias, e do destino
correto para o material fresado, estudou-se reutilizar o material fresado em camadas de novos
pavimentos asfálticos, como uma alternativa econômica e ambiental, ocasionando a redução de
custos de projeto e a quantidade de material descartado. O objetivo deste estudo é determinar as
características físicas do material fresado, resultante da fresagem de um trecho da Rodovia BR
470, no município de Pouso Redondo, Santa Catarina. Realizou-se ensaios laboratoriais para
determinação das características físicas desse material, no Núcleo de Práticas das Engenharias
da Unidavi. Os resultados obtidos foram comparados com os requisitos de enquadramento
das misturas, estabelecidos pelas Normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), a fim de verificar se os mesmos estão de acordo com os parâmetros de
materiais convencionais que compõem a mistura das camadas dos pavimentos, possibilitando a
utilização do material fresado.
Palavras-chave: Pavimentação. Material Fresado. Reutilização.
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ROTEIRO PARA DIMENSIONAMENTO DE UM PROJETO ESTRUTURAL
UTILIZANDO-SE O SOFTWARE EBERICK
James Rafael Poffo
james@unidavi.edu.br
Ricardo Neumann
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André Gutjahr
andre.gutjahr@unidavi.edu.br
Nas fases finais do curso de Engenharia Civil, os acadêmicos possuem um vasto conhecimento e
praticamente todo o embasamento teórico para o dimensionamento de uma estrutura de concreto
armado, porém, para um melhor desempenho, tanto na elaboração, quanto no resultado final do
projeto, nada melhor que a utilização de software específico para o dimensionamento estrutural,
paralelo aos conhecimentos teóricos adquiridos. Visando aplicar toda essa teoria estudada em
várias disciplinas anteriores, na disciplina de Concreto III, da 9ª fase do curso de Engenharia
Civil, os acadêmicos têm como objetivo principal a elaboração de um projeto estrutural com
auxílio de um software específico de dimensionamento estrutural, e este trabalho, portanto, visa
apresentar o roteiro e avaliação do dimensionamento do projeto estrutural realizado em sala de
aula, com o auxílio do software Eberick. O trabalho se deu provindo de um projeto arquitetônico
já definido, de uma residência com dois pavimentos, onde através das informações do mesmo,
podemos alimentar os dados iniciais no software Eberick, além de realizar a importação do
projeto arquitetônico para o software. Em sequência vieram os lançamentos de pilares, vigas,
lajes e escadas, respectivamente, onde podemos obter a primeira visualização da modulação da
estrutura em 3D. Com a estrutura pronta, realizamos a avaliação e processamento da mesma,
verificando se ocorreu algum erro ou aviso referente aos elementos estruturais lançados e
previamente calculados pelo programa. Após a verificação dos erros e avisos, ajustamos as
dimensões das peças de concreto armado que julgamos necessário, e processamos a estrutura
novamente. Após a realização de todos os ajustes e constatações de que não possuímos nenhum
erro na estrutura, realizamos a geração das pranchas, incluindo planta de locação da fundação,
planta de forma dos diversos pavimentos e detalhamento das sapatas, vigas, pilares, escadas,
lajes, etc, além das listas de materiais que incluem desde o concreto, o aço, até a madeira
para caixaria. Com a utilização do roteiro elaborado podemos realizar todo lançamento da
estrutura e processamento de todos os cálculos de uma forma muito positiva, rápida e eficaz,
obtendo-se um projeto bem detalhado, concluindo que o roteiro veio a ser muito útil para esse
dimensionamento, e será muito útil para o dimensionamento de novos projetos estruturais,
independentemente do tamanho ou tipologia da edificação, pois, a sequência de lançamento e
processamento da estrutura será a mesma.
Palavras-chave: Projeto Estrutural. Concreto Armado. Roteiro.
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SOBREPESO NAS RODOVIAS BRASILEIRAS: UM PROBLEMA A SER
REFLETIDO E QUALIFICADO
Bruno Sborz
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Em nossa sociedade, o lucro é prioridade. Logo, o transporte fretado dos produtos que circulam
por rodovias brasileiras segue essa tendência, caminhões excedendo o limite de peso permitido,
trafegando livremente. A prática proibida por lei vem sendo causa de diversos acidentes
(colisões e tombamento de veículos) e da formação de buracos e desníveis nas estradas. Em
locais desprovidos de fiscalização de peso, os caminhões muitas vezes carregam o dobro
do permitido pelo fabricante, já nos lugares com pontos fiscais, a situação é ainda pior: os
motoristas adulteram a suspensão dos caminhões. Caminhões com excesso de peso têm suas
propriedades de direção, frenagem e estabilidade comprometidas. A presente pesquisa trata
do desenvolvimento de um dispositivo mecânico e eletrônico que impeça o motor do veículo
de carga de ser acionado quando constatado o sobrepeso, logo enquadrando-se como um
equipamento de segurança, como cintos e airbags. Com o desenvolvimento do projeto ao longo
de três anos, inúmeras ideias foram criadas, ajustadas e excluídas para melhor adaptação do
mesmo no contexto brasileiro, já que a frota de caminhões no Brasil ultrapassa os dois milhões
de veículos que circulam por todo o território, de acordo com pesquisas do Instituto Brasileiro
de Planejamento e Tributação (2018). Como a maior parte do transporte de mercadorias é feita
pelas rodovias, devemos zelar e cobrar pela integridade física das mesmas. Desta forma, um
dos principais problemas encontrados foi o sobrepeso em veículos de grande porte, os quais em
alguns casos acabam por afundar o asfalto, aumentando os riscos de acidentes. A ideia original
da pesquisa foi a construção de um dispositivo que parasse os caminhões com sobrepeso nas
rodovias. Devido à falta de conhecimento sobre veículos de grande porte, começou-se a busca
desses conteúdos e, encontrou-se auxílio com profissionais da área de engenharia mecânica.
Pesquisas bibliográficas e entrevistas a técnicos da área afim, constituíram a metodologia do
presente estudo. Nessa fase da investigação, diante das possibilidades apontadas, iniciou-se o
esboço de novas ideias que resultarão na construção de um protótipo que envolve o sistema
eletromecânico do veículo de carga.
Palavras-chave: Caminhão. Sobrecarga. Dispositivo.
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TELHADO VERDE
Willian Jucelio Goetten
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Após a Revolução Industrial, o índice de migração do campo para o centro urbano aumentou
consideravelmente, gerando inúmeras construções, o que, consequentemente, desencadeou
diversas mudanças e alterações na superfície do solo. Para que se faça possível a construção
de edificações e pavimentações é necessária a derrubada de árvores e também a retirada de
vegetação rasteira, tornando possível a implantação das mesmas. Tais substituições da camada
de revestimentos do solo, natural para o artificial, dificultam a absorção das águas pluviais,
devido à impermeabilização do solo, gerando inúmeras situações, como: alagamentos e
enxurradas. Tendo em vista que estes problemas persistem atualmente, pois grande parte das
cidades brasileiras não obteve planejamento de drenagem urbana em suas constituições, notase uma gritante necessidade em tomar medidas que previnam e minimizem os acontecimentos
supracitados. Diante do exposto nota-se cada vez mais a importância de incluir práticas
sustentáveis que conciliem o desenvolvimento da humanidade com a preservação do meio
ambiente. Uma alternativa indicada para mitigar esses problemas é a adoção de telhados verdes
sobre as edificações. De maneira geral, os telhados verdes são estruturas dotadas de diferentes
camadas, sendo as principais: plantas, substrato e drenagem. Além de reduzir o escoamento de
água pluvial, o telhado verde promove a qualidade do ar no entorno da edificação, proporciona
um melhor conforto térmico ao ambiente interno e absorve ruídos externos. Embora o uso de
telhados verdes seja incentivado, ainda não são bem conhecidas as reais contribuições que
as diferentes tipologias deste telhado podem ter sobre o escoamento pluvial. Neste sentido
ir-se-á promover o tema e sua importância no âmbito da construção civil, adequando-se à
sustentabilidade, apresentar vantagens do sistema e suas tipologias.
Palavras-chave: Construção Civil. Sustentabilidade. Telhado Verde.
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TIPOS DE TRATAMENTOS DE MADEIRA APLICADOS EM MADEIRAS DE
REFLORESTAMENTO
Cristian Sperandio
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A madeira é um material amplamente utilizado na construção civil, muitas vezes sendo
utilizado em estruturas provisórias e em acabamento. A madeira possui vários aspectos
estruturais positivos, como uma excelente relação peso/resistência, facilidade de fabricação e
bom isolamento térmico. A cada ano no Brasil, estão sendo introduzidas madeiras originárias
de reflorestamento para uso na construção civil. Porém, estas madeiras de crescimento rápido
estão sujeitas à degradação biológica, não apresentam a durabilidade das “madeiras de lei”.
Com a avançar da tecnologia e da investigação surgiram substâncias químicas capazes de fazer
aumentar o tempo de vida útil desta matéria-prima, o tratamento da madeira é uma solução
capaz de atingir esse objetivo. O presente trabalho foi realizado na disciplina de Estruturas de
Madeira, ministrada para a nona fase de Engenharia Civil da Unidavi, com objetivo de trazer
conhecimento das várias possibilidades de utilização da madeira como material de construção.
Foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre alguns tipos de tratamento da madeira, analisando
vantagens e desvantagens, e a capacidade de proteção dos métodos. O estudo proporcionou
verificar a eficiência dos processos de tratamento de madeira. Foram analisadas também
questões de durabilidade da madeira tratada em relação à madeira sem tratamento, além de
preços e garantia dada pelo fornecedor. Pode-se concluir que a utilização da madeira tratada
ainda é pouco difundida, ainda existe no Brasil um grande preconceito em relação ao emprego
da madeira, mesmo tratada. Isto se deve ao desconhecimento e à falta de projetos específicos
e bem elaborados. As construções em madeira geralmente são idealizadas por carpinteiros que
não são preparados para projetar, mas apenas para executar. Consequentemente, as construções
de madeira são vulneráveis aos mais diversos tipos de problemas, o que gera uma mentalidade
equivocada sobre o material. Isto revela um alto grau de desconhecimento, da sociedade, em
relação às potencialidades da madeira como material de construção.Ficou evidenciado que o
tratamento da madeira em autoclave é a melhor solução em nossa região, por ser o método
de tratamento mais difundido, aumentando a vida útil da madeira, gerando um ótimo custo/
benefício a longo prazo.
Palavras-chave: Reflorestamento. Tratamento de Madeira. Durabilidade.
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UTILIZAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA PARA PEQUENAS PROPRIEDADES
Kaio Felipe Roesner
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Flavia Cordovil
flavia.cordovil@unidavi.edu.br
Atualmente existe uma conscientização ambiental mundialmente presente. E somada ao
crescente aumento no preço da energia elétrica, faz-se necessária uma solução como, por
exemplo, fabricar a própria energia, de forma a prejudicar o meio ambiente o menos possível.
Dentre as várias maneiras existentes de se gerar energia, está a energia gerada a partir da
correnteza da água. O objetivo da pesquisa é descrever o estudo de implantação de uma roda
d’água para geração de energia a partir da correnteza da água e levantando custos para verificar
a viabilidade financeira da implantação. Trata-se de pesquisa descritiva e qualitativa. Para
alcançar o objetivo do trabalho realiza-se pesquisa em sites da área técnica, e na literatura, além
de tomada de preço com fornecedores. A energia gerada dependerá de vários fatores como:
altura da cachoeira, vazão e velocidade da água, turbina utilizada, gerador e um estabilizador de
potências para não causar danos, e controle da frequência e tensão, dentre outros. Os resultados
mostram que a implantação de uma usina hidrelétrica utilizando a correnteza de rios é viável
dependendo da vazão da água, e os benefícios se estendem desde ter uma casa energizada até
mesmo a vender o excesso de energia produzida, o que pagaria o investimento no produto em
um determinado tempo, que depende do preço da energia vendida. Concluindo, a produção
da energia a partir da roda d’água possui elevado custo para implantação, custo que muitos
brasileiros não podem pagar, fato este que leva muitas pessoas a não utilizarem esse recurso
tecnológico e ambiental.
Palavras-chave: Energia. Roda d’água. Custo.
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UTILIZAÇÃO DO VARVITO DE TROMBUDO CENTRAL PARA CONSTRUÇÃO
DE UM ENCONTRO DE PONTILHÃO EM BRAÇO DO TROMBUDO
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Encontros são elementos estruturais que fazem parte da composição de uma ponte. Os encontros
têm como objetivo suportar as pressões do empuxo provocadas pelo solo, bem como suportar
as ações verticais, horizontais ou excepcionais descarregadas pela plataforma da ponte. Dentre
as alternativas construtivas para a construção de um encontro estão a utilização de pedras,
alvenaria ou concreto ciclópico, caracterizando-se assim, como uma estrutura de contenção
por gravidade. Os encontros por gravidade têm a finalidade de suportar as pressões do empuxo
e ações horizontais a partir do peso próprio e as ações verticais com as propriedades físicomecânicas do material constituinte. Tendo em vista a viabilidade da implantação de encontros
confeccionados com rocha, este trabalho tem como objetivo levantar um pontilhão no
município de Braço do Trombudo feito com a solução por gravidade, mais especificamente,
pelo método construtivo de empilhamento de placas de varvito, na localidade de Ribeirão
Vitória do município mencionado; e, verificar se é possível e viável construir por tal método.
O encontro supracitado foi construído no ano de 2017, para receber um kit de transposição de
obstáculos da Defesa Civil de Santa Catarina. A extração do varvito, popularmente conhecido
como ardósia, possui grande importância econômica para o município de Trombudo Central; e,
devido à abundância do material, supre grande quantidade das necessidades da construção civil
na região. Por fim, visando que contenções por gravidade são economicamente viáveis para
vencer pequenas alturas, acrescido pelo fato de haver um número grande de jazidas de extração
de varvito na região - rocha que responde bem à compressão - e, de que para execução de tal
método não há necessidade de mão de obra especializada, o método construtivo se torna uma
alternativa aos métodos tradicionais.
Palavras-chave: Varvito. Encontros. Pontes.
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ANÁLISE DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO DA MORSA MECÂNICA DE BANCADA
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Em meio a tanta tecnologia a morsa mecânica é um dos dispositivos que vêm seguindo firme em
sua função nas oficinas, sendo imprescindível no momento que se faz necessário fixar uma peça,
e permitir o trabalho sem que a mesma se mova. Também conhecido como torno de bancada, foi
desenvolvido em sua primeira versão em 1750, mas somente em 1927 o alemão Josef Heuer,
que ao perceber o sucesso de vendas, adquiriu patente, deu início à produção do Torno de
Bancada Heuer, uma das marcas de morsas mais conhecidas do mundo todo, encontrado em
oficinas até os dias de hoje. O presente trabalho foi realizado no curso de Engenharia Mecânica
da Unidavi, de maneira interdisciplinar aliando conhecimentos obtidos nas matérias de Desenho
Técnico II e Mecânica para Engenharia, ministradas pelos professores Anderson Borsoi e Flavia
Cordovil, respectivamente. Utilizando o software Solidworks e técnicas de medição para o
levantamento das dimensões do equipamento real, foi desenvolvido o desenho do conjunto
mecânico. Foram feitos os cálculos e analisadas as relações de alavancas dos componentes
da morsa, utilizando os fundamentos da mecânica clássica, as relações de equilíbrio estático
para determinar quantitativamente as relações e amplificações. O estudo propiciou verificar a
eficiência do dispositivo e que existe amplificação considerável entre a força aplicada e a força
de aperto, conforme os cálculos efetuados. Observou-se que dependendo da maneira que a
força é aplicada pelo usuário, o aperto dos mordentes varia. Com o trabalho se pode entender o
motivo da morsa ser uma ferramenta essencial para qualquer oficina, e depois de tanto tempo
com tantas inovações e descobertas ainda é muito usado na área da mecânica.
Palavras-chave: Morsa. Equilíbrio. Estática.
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ANÁLISE DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO DA VÁLVULA BORBOLETA COM
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Válvula borboleta é um componente mecânico usado em tubulações. Sua funcionalidade
consiste em interromper, regular ou permitir passagem de um fluxo de fluido. Seu acionamento
pode ser manual ou através de um mecanismo hidráulico ou pneumático. O pistão pneumático
é um componente mecânico que foi projetado para produzir uma força linear a partir de um
gás comprimido, com a vantagem em relação ao hidráulico, pelo uso do ar no lugar do óleo.
A válvula borboleta com acionamento pneumático é utilizada nas mais diversas formas na
indústria. O presente trabalho foi realizado no curso de Engenharia Mecânica da Unidavi, de
maneira interdisciplinar, aliando conhecimentos obtidos nas matérias de Desenho Técnico
II e Mecânica para Engenharia, ministradas pelos professores Anderson Borsoi e Flavia
Cordovil, respectivamente. Utilizando o software Solidworks foi desenvolvido o desenho
dos componentes e verificado o funcionamento da válvula. Foram analisadas as relações de
alavancas dos componentes da válvula e do seu acionamento, utilizando os fundamentos da
mecânica clássica, as relações de equilíbrio estático. O estudo propiciou verificar a eficiência
do acionamento da válvula e que existe uma amplificação de forças, conforme os cálculos
efetuados. Foi determinada a força necessária para a rotação do eixo da válvula pelo pistão
pneumático e o esforço no pistão pneumático. Com o estudo se pode determinar uma montagem,
com relações de alavanca eficientes, para se ter o pistão pneumático menor possível. Foi
importante verificar que o uso adequado do princípio da alavanca pode reduzir as cargas nos
componentes mecânicos, permitindo no dimensionamento menores seções e, por consequência,
equipamentos mais leves e mais baratos.
Palavras-chave: Válvula. Estática. Equilíbrio.
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ANÁLISE DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO DE UM AMASSADOR DE LATA DE
ALUMÍNIO MANUAL
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O amassador de latinhas de alumínio é um dispositivo manual de fixação vertical na parede
que tem o objetivo de amplificação da força aplicada para auxiliar o amassamento da lata,
facilitando a diminuição do volume para a reciclagem desse material. O presente trabalho
foi realizado no curso Engenharia Mecânica da Unidavi, de maneira interdisciplinar aliando
conhecimentos de desenho técnico e mecânica para engenharia. Foram analisadas as relações
de alavancas dos componentes estruturais do amassador de latinhas, utilizando os fundamentos
da mecânica clássica, as relações de equilíbrio estático para determinar quantitativamente
as relações e amplificações. Utilizando o software Solidworks e técnicas de medição para o
levantamento das dimensões do equipamento real, foi desenvolvida a representação gráfica do
conjunto mecânico. Foi verificado no software o funcionamento do dispositivo nas angulações
de contato com a latinha, a relação entre a força manual aplicada pelo usuário e a força de
amassamento das latas. Pode-se comprovar a eficiência do dispositivo, determinando a faixa
de amplificação gerada pelo dispositivo, nos ângulos de amassamento, através da análise do
sistema alavanca. Conclui-se que o sistema de alavancas utilizado no amassador de latinhas
mostrou uma amplificação máxima de 5,8 vezes. O estudo mostrou que o princípio da alavanca,
apesar de ser um conhecimento antigo, pode ser utilizado na engenharia para amplificar a
força exercida em diversos projetos ou soluções de alguns problemas. Pode-se demonstrar
que o princípio das alavancas, que vem sendo utilizado desde os tempos da Grécia antiga por
Arquimedes, facilita a vida das pessoas e está presente na maioria dos dispositivos manuais,
como neste exemplo.
Palavras-chave: Amassador de Latinhas. Equilíbrio. Estática.
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ANÁLISE DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO DE UM CARRINHO DE ARMAZÉM
Julio Fernando Herdt
julioherdt23@unidavi.edu.br
Alan Carlos Herdt
alancarlosherdt00@unidavi.edu.br
Marcelo Flávio Hacker
mflaviohacker@gmail.com
O princípio da alavanca foi criado pelo matemático, físico, engenheiro, astrônomo grego e
inventor Arquimedes de Siracusa (287 a.C. - 212 a.C.). Tendo um ponto fixo e um objeto rígido
(fulcro) para usar como uma alavanca, pode-se mover objetos com um grande peso usando pouco
força, que pode ser calculado e analisado usando as leis de Newton. A alavanca é uma das seis
máquinas simples.O trabalho tem como objetivo demonstrar o princípio da alavanca na prática,
com um carrinho de armazém, usando o conhecimento adquirido nos estudos de mecânica
para engenharia, desenho técnico e resistência dos materiais, para demonstrar os cálculos
e o desenho 3D produzido em software. O centro de gravidade é um ponto muito especial.
Um objeto se comporta como se todo o peso do corpo estivesse concentrado neste ponto. O
equilíbrio do carrinho é considerado estável, pois o equilíbrio não é perdido com facilidade.
Para o equilíbrio estável, o centro de gravidade deve estar mais próximo à base do corpo,
nesse caso, o mais próximo ao eixo do carrinho.
O projeto mecânico também é calculado:
a resistência que o eixo deve ter para não cisalhar (quebrar) quando estiver carregando a carga
máxima de sua capacidade, colocando um coeficiente de segurança. A resistência dos materiais
é o estudo das forças externas que agem em um corpo e as cargas internas no interior dele. O
material utilizado no carrinho é um aço SAE 1020, que tem o limite de escoamento ou tensão de
escoamento de 350 Mpa (Mega pascal ou 50800 psi (libras por polegada quadrada). O módulo
de elasticidade típico do aço 1020 é de 205 GPa (Giga pascal).
Palavras-chave: Carrinho. Estática. Equilíbrio.
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A escavadeira é uma máquina utilizada para movimentar terra em serviços de terraplanagem
e também para carregar grandes massas. A lança giratória da escavadeira funciona em várias
angulações, e ao levantar e carregar grandes cargas, precisa estar estabilizada a máquina como
um todo, a fim de evitar o tombamento. O presente trabalho foi realizado no curso de Engenharia
Mecânica da Unidavi, de maneira interdisciplinar, aliando conhecimentos obtidos nas matérias
de Desenho técnico II e Mecânica para Engenharia, ministradas pelos professores Anderson
Borsoi e Flavia Cordovil, respectivamente. Utilizando o software Solidworks, com base nas
especificações do fabricante, foi desenvolvida a representação gráfica do conjunto e verificado
o funcionamento do mesmo. Foram feitos os cálculos das relações de alavanca dos componentes
estruturais da escavadeira, utilizando os fundamentos da mecânica clássica, as relações de
equilíbrio estático para determinar quantitativamente as relações entre suas cargas, respectivos
e centros de gravidade e contrapesos, e foram verificadas as condições de tombamento. As
análises foram feitas através dos dados e dimensões fornecidos pelo fabricante. Foi possível
observar que quanto menor a distância do ponto de apoio e maior a distância da força potente,
a força potente é ampliada em relação à força resistente. O estudo permitiu o entendimento do
equilíbrio estático em condições de carga, e das estratégias utilizadas na estrutura da escavadeira
para manter o equilíbrio e garantir a segurança. Foi importante verificar que o princípio da
alavanca, que vem sendo utilizado desde os tempos da Grécia antiga, continua sendo muito
importante nos dias de hoje.
Palavras-chave: Escavadeira. Estática. Equilíbrio.
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A Grua, também conhecida como guindaste de torre, é um equipamento utilizado para elevação
e movimentação de cargas altas, assim como o transporte vertical e horizontal de cargas e
materiais. Muito utilizada em obras de construção civil, a grua possui ótima relação custobenefício, pois diminui o tempo de execução da obra e minimiza a perda de materiais. O
presente trabalho foi realizado na disciplina Mecânica Geral, ministrada para a terceira fase do
curso de Engenharia Civil da Unidavi, onde foi feita a análise de equilíbrio estático de uma grua
fabricada pela empresa Pingon e modelo BR R – 4708, nas condições de carga especificadas pelo
fabricante. Utilizando os fundamentos da mecânica clássica, as relações de equilíbrio estático
para determinar quantitativamente as relações de cargas, respectivos e centros de gravidade e
contrapesos, foram verificadas as condições de tombamento. As análises foram feitas através
dos dados e dimensões fornecidos pelo fabricante. Se pode concluir com o trabalho que a
capacidade de carga da grua está diretamente relacionada com o contrapeso. Foi possível fazer
a análise levando em consideração todas as suas opções de posicionamento de lança e cargas
aplicadas. Foi possível também descobrir a carga máxima permitida para que não haja um
possível tombamento. Pode-se concluir também que as especificações do fabricante garantem
a estabilidade do equipamento. O estudo permitiu o entendimento do equilíbrio estático em
condições de carga, e das estratégias utilizadas na estrutura da grua para manter o equilíbrio
e garantir a segurança. O princípio da alavanca, que vem sendo utilizado desde os tempos da
Grécia antiga por Arquimedes, continua sendo muito importante nos dias de hoje.
Palavras-chave: Grua. Equilibrio. Estática.
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PROPRIEDADE FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA - SC
Bianca Soraya Zanella
biancasoraya28@gmail.com
O presente trabalho foi desenvolvido em uma pequena propriedade do interior de Agronômica
- SC, da família Zanella, que produz leite. Percebeu-se que o produtor tinha noção que o custo
de produção era alto, mas não possuía nenhuma forma de mensurá-lo. Para tal, buscou-se
ferramentas capazes de apurar o custo de produção por litro, apontando sua lucratividade sobre
tal. A contabilidade de custos se assemelha a um centro processador de informações a qual recebe
os dados, acumula-os de forma organizada e os analisa, produzindo informações de custos para
os níveis gerenciais. A classificação de custos é dada através de gastos, investimentos, despesas,
perdas, desperdícios e custos. O principal objetivo foi a contribuição para a implantação de
uma gestão de custo na propriedade capaz de apurar o custo de produção do litro de leite e
demonstrar sua lucratividade, com base no preço de mercado. O trabalho foi desenvolvido em
uma propriedade familiar que produziu no período estudado 108.349 litros de leite in natura,
através de acompanhamento e obtenção de dados reais do período de um ano. Foram elaboradas
planilhas, gráficos e tabelas para melhor alocação e visualização dos dados. As informações
coletadas são de forma quantitativa e foram obtidas diretamente com o produtor de acordo com
as notas fiscais apresentadas por ele. Para desenvolvimento do trabalho utilizou-se como base
métodos como a parte teórica, que norteou o desenvolvimento do presente trabalho, identificando
os custos diretos e indiretos de produção, lucratividade e gestão. Diante da apuração dos dados
foi possível contabilizar o preço de custo de cada litro produzido na propriedade e identificada
a sua real rentabilidade. Ficou sugerido ao produtor adotar o modelo de gestão para melhor
controle da atividade, contribuindo com maior estabilidade e segurança diante da tomada de
decisões.
Palavras-chave: Agropecuária Leiteira. Gestão de Custos. Planejamento.
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A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz do sol em
eletricidade. Esta energia a cada dia vem ampliando seus campos de atuação por ser uma
fonte renovável e também uma das mais aproveitáveis e promissoras energias no mundo.
Neste contexto, o objetivo da presente pesquisa é avaliar a possibilidade de geração de energia
fotovoltaica nas áreas externas da Unidavi. O presente trabalho foi realizado na disciplina
Introdução à Engenharia, ministrada para a primeira fase do curso de Engenharia Mecânica, com
o objetivo de aplicar a metodologia para resolução de problemas na solução de uma necessidade
do cotidiano. O trabalho foi realizado pensando na economia de energia e no meio ambiente.
Para tanto, realizou-se avaliação do consumo de energia precisamente da área externa da
Unidavi. Averiguou-se um método mais eficaz que seria refletor solar, substituir a alimentação
das lâmpadas diretamente da rede elétrica, pela alimentação gerada pela placa solar, gerando
uma economia com o passar do tempo. Buscou-se várias opções de fornecedores disponíveis
na região do Alto Vale do Itajaí, analisando produto, preço, tempo de entrega, durabilidade e
garantia. O estudo propiciou verificar que a longo prazo recupera-se o investimento, e tem-se uma
economia de energia. Com este trabalho pode-se verificar que é possível economizar energia,
além de contribuir para o meio ambiente. Resolver problemas é a essência da engenharia. Com
o presente trabalho pôde-se aplicar a metodologia para buscar a solução de um problema do
cotidiano, e logo na primeira fase, começar a desenvolver essa competência.
Palavras-chave: Energia. Sustentável. Meio Ambiente.
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É fato que muitos agricultores sofrem todo ano com a falta de energia em comunidades
distantes do centro das cidades, perdendo assim suas produções, sejam elas de tabaco, leite,
frango, entre outras, tendo enormes prejuízos. Ao menos sete cidades do Alto Vale do Itajaí
acabaram sendo atingidas por um forte temporal em janeiro de 2019 deixando mais de 80%
das casas sem energia elétrica por vários dias. O presente trabalho foi realizado na disciplina
Introdução à Engenharia, ministrada para a primeira fase do curso de Engenharia Mecânica da
Unidavi, com o objetivo de aplicar a metodologia para resolução de problemas na solução de
uma necessidade do cotidiano. O objetivo do trabalho é apresentar uma proposta de sistema que
ajude os agricultores com uma fonte de energia sustentável a curto prazo. Trata-se de pesquisa
descritiva e qualitativa. Foi aplicada a metodologia de solução de problemas, e cumpriram-se
as etapas do processo de projeto: Identificação de uma necessidade; Definição do problema;
Coleta de informações; Concepção; Avaliação; Especificação da solução final e Comunicação.
Para atingir o objetivo do trabalho, buscou-se em sites da área técnica os tipos de geradores, sua
capacidade de produção de energia, no que ela pode ser utilizada e quais motores elétricos tal
gerador consegue mover. A proposta consiste em produzir energia através do gerador movido à
combustão até ele conseguir colocar em uso um motor elétrico ligado ao gerador. Dessa forma,
através de um sistema, desliga-se o motor à combustão e então o próprio motor elétrico começa
a produzir energia no gerador. Com essa proposta seria possível ajudar pequenos agricultores
que, em períodos de falta de energia, mesmo tendo um gasto inicial para a compra do produto,
terão garantia de manter suas atividades que demandam energia elétrica, seja na secagem do
tabaco (motores elétricos e sistemas de controle de temperatura), no aquecimento da produção de
frangos (luz para manter os frangos aquecidos), no resfriamento do leite (freezers), na produção
de peixe (motor elétrico para produção de oxigênio na água) e até mesmo na preservação do
alimento em freezers e geladeiras.
Palavras-chave: Gerador. Motor Elétrico. Cogeração.
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A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz do sol em
eletricidade. Esta energia a cada dia vem ampliando seus campos de atuação por ser uma fonte
renovável e também uma das mais aproveitáveis e promissoras energias no mundo. Com isso
decidimos aplicar esta ideia nas áreas externas da Unidavi. O presente trabalho foi realizado
na disciplina Introdução à Engenharia, ministrada para a primeira fase do curso de Engenharia
Mecânica, com o objetivo de aplicar a metodologia para resolução de problemas na solução de
uma necessidade do cotidiano. O trabalho foi realizado pensando na economia de energia e no
meio ambiente. Foi investigado o consumo de energia precisamente da área externa da Unidavi.
Averiguou-se um método mais eficaz que seria refletores solares, substituindo a alimentação
destas lâmpadas diretamente da rede elétrica, pela alimentação gerada pela placa solar, gerando
uma economia com o passar do tempo. Buscou-se várias opções de fornecedores disponíveis
na região do Alto Vale do Itajaí, analisando produto, preço, tempo de entrega, durabilidade e
garantia. O estudo propiciou verificar que a médio prazo recupera-se o investimento, e temse uma economia de energia permanente. Com este trabalho podemos verificar que se pode
economizar energia contribuindo para reduzir os gastos mensais de energia elétrica, mas
também contribuir para o meio ambiente. Resolver problemas é a essência da engenharia. Com
o presente trabalho os acadêmicos puderam aplicar na prática a metodologia para buscar a
solução de um problema do seu cotidiano: começar a desenvolver essa competência.
Palavras-chave: Fotovoltaica. Energia. Fonte Alternativa.
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Buscar diversão e entretenimento é a principal atividade das crianças e adultos em suas
horas de lazer. Os parques infantis são locais muito procurados pelas crianças para diversão,
mas também são locais de convivência e podem fazer com que elas aprendam seus valores
na comunidade. O objetivo do presente trabalho é descrever as condições da infraestrutura e
zelo do parque infantil da Barra do Trombudo, na cidade de Rio do Sul/SC. Para atingir este
objetivo foram realizadas visitas in loco, onde se fotografou o local, bem como, foi realizada
entrevista com o responsável do patrimônio da Prefeitura Municipal de Rio do Sul. Tratase, portanto, de pesquisa qualitativa e descritiva. No momento da visita in loco observou-se
falta de manutenção, por exemplo, nos balanços que não possuem grades de suporte e nem
as correntes de sustentação. Além disso, observou-se a falta de segurança pois não há cerca
de segurança em torno do parque; falta de iluminação em todo parque; os materiais de aço
apresentam corrosão, causada pelo acúmulo de água da chuva; as madeiras também apresentam
deterioração devido a cupins que afetam a estrutura de certos brinquedos. Diante disto, sugerese as seguintes soluções: a) verificação da manutenção e zelo mensal; b) remanejar e reformular
o layout do parque infantil; c) implantar iluminação; d) instalar cercas de seguranças, conforme
a ABNT, em torno do parque; e) monitorar com câmeras de segurança para reduzir estragos por
vândalos. Diante disto, percebe-se que o parque está abandonado e impossibilita às crianças
usufruírem dos brinquedos com qualidade, diversão e segurança. Destaca-se que os resultados
são parciais, pois o responsável pelo patrimônio na Prefeitura ficou de verificar a situação do
parque e se comprometeu a repassar informações em outra oportunidade. O estudo mostrou que
existe visível descaso do poder público com os parques da cidade.
Palavras-chave: Parques. Segurança. Prefeitura.
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As Pequenas Usinas Hidrelétricas (PCHS) são usinas hidrelétricas de pequeno porte, com
tamanho e potência reduzida, comparadas às centrais geradoras de hidrelétrica (CGH). Ao
contrário da usina de grande porte, as PCHS não precisam de um grande reservatório de água,
operam com a vazão do aproveitamento, que resulta num fluxo de água contínua. Para ter
esse melhor resultado, as PCHS utilizam da força da gravidade para girar as suas turbinas,
assim gerando a energia. Uma das principais diferenças de uma CGH é que ela tem um baixo
impacto ambiental, gerando menos emissão de gases estufas, assim podendo substituir usinas
termoelétricas. O presente trabalho foi realizado na disciplina Introdução à Engenharia,
ministrada para a primeira fase do curso de Engenharia Mecânica/Civil da Unidavi, com o
objetivo de aplicar a metodologia para resolução de problemas na solução de uma necessidade
do cotidiano. O objetivo é avaliar a possível instalação de uma hidrelétrica na barragem de
Taió-SC e na barragem de Ituporanga-SC. As PCHS não precisam de um reservatório de água
grande e operam pela força da queda da água. Portanto, observamos que a barragem de Taió
e Ituporanga já apresentam barragens, assim seria possível utilizá-las. Existem diversos tipos
de turbina, mas observou-se que para uma PCH a turbina Francis é a melhor escolha já que ela
opera com a força da gravidade e vazão, suas pás são ajustadas para um melhor rendimento,
podendo chegar a 90% de eficiência. Conclui-se que uma PCH não iria atrapalhar a finalidade
principal das barragens de Taió e de Ituporanga, que seria o controle de cheias. Se pode
confirmar que os volumes e altura de queda d’água das barragens viabilizam a ideia: a barragem
de Taió, com 21m altura, área de reservatório de 8.550.000.00 m2 e volume de reservatório de
83.000.000.00 m3, e a barragem de Ituporanga com altura de 43,50m, volume do reservatório
de 93.500.000.00m3 e área de reservatório de 8.400.000.00m2. Com o estudo pode-se perceber
que existe um potencial de produção de energia elétrica não aproveitado nessas barragens e
seria possível o projeto de PCHs.
Palavras-chave: PCHS. Hidrelétrica. Barragem.
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O balanceamento de linha de produção considera o tempo de transformação do produto. Está
extremamente ligado ao arranjo físico do processo, assim também como outras partes envolvidas
no mesmo. Visa estabelecer o número correto de pessoas e equipamentos necessários na linha de
produção de modo a reduzir ao máximo a ociosidade e garantir o fluxo e a produção desejada. O
presente trabalho tem como objetivo a implantação e análise de resultados do balanceamento de
linha e a matriz de polivalência no setor de banha de um frigorífico de Santa Catarina. Para isso,
inicialmente foi analisado o processo produtivo do setor, a partir da análise e ajuste de layout
dos postos operativos. Em seguida, foram obtidos os tempos padrões, após foi definida a matriz
de polivalência através do acompanhamento dos funcionários e, por fim, foi desenvolvido e
aplicado o balanceamento de linha no setor. Foi possível identificar os resultados apresentados
do setor antes e depois das mudanças efetuadas no mesmo, bem como um feedback positivo
da líder e dos operadores e um ganho significativo de produtividade de 36%. Como resultado
destaca-se a importância do estudo de tempos e métodos em um setor, ou até mesmo em todas
as áreas de uma empresa, bem como o melhor aproveitamento de maquinário, mão de obra e
do espaço, resultados obtidos através do balanceamento de linha de produção juntamente com
a matriz de polivalência. Visto que trata de questões que refletem significantemente no custo do
produto e saúde financeira da empresa, bem como no bem-estar dos funcionários.
Palavras-chave: Balanceamento. Produtividade. Tempos e Métodos.
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Até pouco tempo as relações de trabalho eram caracterizadas por meio de contratos formais
realizados entre patrões e empregados, que normalmente se colocavam em lados opostos, com
interesses divergentes ou até antagônicos. Hoje, a situação em muito tem se alterado. No atual
cenário o trabalhador já é mais dominante, está mais escolarizado, mais competitivo, não tem
mais a garantia do emprego, está submetido a pressões crescentes por ampliar os níveis de
produtividade, corre mais riscos de se ver desempregado e também tem maior possibilidade
de negociar seus rendimentos. Neste contexto uma reflexão sobre a importância do trabalho
na vida do homem se faz pertinente, a partir de uma análise do significado do trabalho e das
necessidades elementares, para que possa sobreviver. Em outras palavras, as noções de trabalho,
emprego, segurança, tratadas quase como sinônimos mudaram com passar do tempo, em
interação com a evolução da sociedade e das condições de produção hoje em muito impactadas
pela modernização tecnológica sobre o trabalho, levando as organizações a buscar menos
pessoas mas com mais qualidades para atuarem em seu ambiente. Vários são os fatores que
conjuntamente e em interação contribuíram para a construção desta nova realidade no mundo
do trabalho, entre elas a globalização da economia, a disseminação das inovações tecnológicas,
as transformações no papel dos estados, a disseminação do individualismo como valor nas
sociedades contemporâneas são elementos que em muito contribuíram para estes novos arranjos
produtivos. Impactados ainda pela nova configuração do mercado de trabalho, com o aumento
no nível de desemprego e a transformação dos requisitos funcionais os quais exigem novas
habilidades e competências, acompanhados por uma polivalência funcional. Deste modo, não
podemos mais ignorar os efeitos da divisão do trabalho, onde ainda muitos e surpreendentes
eventos virão, de modo a evoluir e a influenciar a vida do trabalhador, principalmente do operário
e o retorno que este traz ao capital. Por fim, a importância da qualidade de vida no trabalho
vem nos últimos anos sendo considerado um fator de grande relevância para que a organização
mantenha um quadro mais sadio e mais produtivo, tornando-o propício e favorável ao bemestar de todos os membros da organização. Nesta condição se faz cada vez mais necessário,
investimentos realizados no capital humano, pois é o único bem capaz de criar, pensar, tomar
decisões e inovar no ambiente de trabalho.
Palavras-chave: Trabalho. Produtividade. Saude.
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ÓRTESES ORTOPÉDICAS PARA FRATURAS DE TORNOZELO E PÉ: UMA
PROPOSTA SUSTENTÁVEL A PARTIR DOS PRESSUPOSTOS DA ENGENHARIA
MECÂNICA
Victória Gabriela Wetzstein
vicwetzstein@unidavi.edu.br
Stefany Johanna Lutz Sasse
stefany.sasse@unidavi.edu.br
Sandra Aparecida dos Santos
esasandra@unidavi.edu.br
As órteses, de um modo geral, são aparelhos que servem para alinhar ou regular determinadas
partes do corpo, auxiliando as funções de um membro, órgão ou tecido, evitando deformidades
e/ou compensando insuficiências funcionais; as órteses, em comparação com as próteses, têm
a diferença pelo fato de serem temporárias, enquanto as próteses são fixas (Secretaria de Saúde
do Estado de Minas Gerais, 2015). A partir de pesquisas e convivência com pessoas fraturadas
em membros inferiores, foi perceptível uma grande dificuldade de locomoção, fato que sugeriu
o desenvolvimento de uma órtese específica. Considerando fraturas de tornozelo e pé, a órtese
a ser desenvolvida objetiva melhorar a qualidade de vida do indivíduo durante o processo
de reabilitação e tratamento, possibilitando-o locomover-se sem o auxílio de muletas e/ou
cadeiras de rodas. No desdobrar da pesquisa em andamento, a partir de pesquisas bibliográficas
e orientações de profissionais da área de saúde que implementaram novos questionamentos,
pretende-se inovar a última versão da órtese citada, com materiais alternativos, de modo a acessála a todos que precisarem, numa perspectiva sustentável. A proposição de desenvolvimento
considera a viabilidade anatômica, fisiológica e financeira enfatizando as possibilidades de
materiais para sua confecção, entre eles podemos citar, o papelão ondulado e o bambu. Com
propriedades de alta resistência e flexibilidade, o bambu, por exemplo, é também uma ótima
opção para países que têm carência de produção dos materiais, como o aço e o ferro. Pode-se
destacar que o bambu se mostrou eficiente nos testes de tração em relação ao aço reforçado,
substituindo-o de maneira considerável nas construções civis. Para finalizar a ação, pretendemos
fazer a aplicação da órtese com a orientação de ortopedistas em casos reais de fraturas de pé
e tornozelo. Pensar soluções viáveis para problemas reais, mobiliza pessoas com diferentes
formações e promove substancialmente o diálogo entre as áreas do saber de forma complexa,
tal qual é o mundo em que vivemos.
Palavras-chave: Órtese Ortopédica. Sustentabilidade. Fratura Óssea.
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PROJETO CATAPULTA: UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA SEIS SIGMA EM
UM PROCESSO DIDÁTICO
Taiz Carmisini
taiz10@live.com
O Seis Sigma é uma estratégia gerencial definindo uma rotina de melhoria nos processos da
empresa e o Lean Manufacturing é a busca pela melhoria contínua e do trabalho padronizado.
A junção desses dois processos, juntamente com outros métodos, causa pontos favoráveis nos
quais a fábrica deixa de ter processos ineficazes, onde somente um operador consegue executar
a tarefa e se torna eficiente conseguindo ter um processo padronizado que pode ser realizado
por qualquer funcionário com um simples treinamento. Dentro das ferramentas utilizadas no
trabalho estão o Cálculo de Cp e Cpk, Diagrama de Causa e Efeito, DOE e Matriz de Esforço
X Impacto, sendo relacionadas com o Seis Sigma e, assim, necessárias para o desenvolvimento
efetivo dos objetivos propostos no início da pesquisa. O presente trabalho procura documentar
a sequência de ideias para as soluções do problema e mostrar o caminho percorrido desde a
definição da meta até a padronização. O estudo decorre dos experimentos realizados em sala
através do objeto denominado catapulta, no qual, através dos métodos listados pelo professor
responsável, desenvolveu-se o mapa de raciocínio e mapa de processos que buscam auxiliar
na padronização do método e atender as metas previstas no início do projeto. A catapulta
utilizada tinha como função comparar um processo comum dentro de uma fábrica contendo
uma máquina e um operador para executar uma tarefa. Assim, o trabalho consegue beneficiar
no desenvolvimento do raciocínio na condução de um projeto e os registros realizados auxiliam
em como é possível aplicar o sistema em projetos futuros dentro do ambiente de trabalho dos
alunos.
Palavras-chave: Seis Sigma. Lean Manufacturing. Padronização.
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PROPOSTA DE MELHORIA EM LAYOUT NO SETOR DE SOLDAGEM DE UMA
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
Andrieli Caldas Moreira
andrieli.moreira@unidavi.edu.br
Maicon Gabriel Machado
maicon.machado@unidavi.edu.br
Flavia Castelo de Souza Cordovil
flavia.cordovil@unidavi.edu.br
Na sociedade atual é muito comum em indústrias ocorrer problemas nos processos produtivos
envolvendo o tempo. Na maioria das vezes isso ocorre pelo uso de técnicas rudimentares, pelo
comodismo de não querer investir em novas tecnologias e bens para a indústria. Este projeto
vai demonstrar como aperfeiçoar os processos internos da área produtiva no setor de solda
automotiva, em uma empresa da região do Alto Vale do Itajaí. Para atingir o objetivo da pesquisa
realizou-se visita in loco na empresa, no setor de solda, onde foi possível verificar o processo
produtivo. Trata-se, portanto, de pesquisa descritiva e qualitativa. Foi aplicada a metodologia
de solução de problemas, e cumpriram-se as etapas do processo de projeto: a) identificação de
uma necessidade: nesta etapa verificaram-se os estudos de tempos e procedimentos seguidos
no setor; b) definição do problema: verificou-se que são utilizados procedimentos de trabalhos
definidos há anos, entretanto, esses métodos não estão aptos a enfrentar as necessidades da
própria demanda interna, isso ocasiona uma perca de tempo enorme; c) coleta de informações:
cada colaborador do setor destinado perdia, em média, uma hora e meia por dia se deslocando
para buscar peças que estavam em outro local no estoque intermediário. Por mês, totalizava 165
horas de todos os colaboradores que trabalham nesse setor. O estudo propiciou verificar que
é necessário reestruturar o layout de acordo com o espaço cedido e implementar uma esteira
rolante, para que haja uma otimização no tempo dos processos, diminuição de gastos com
máquinas (empilhadeira, entre outros) e sem falar na redução de deslocamento de produtos e
colaboradores. Pode-se demonstrar que, com a reestruturação e com a implantação da esteira
rolante nesse setor, verificou-se a otimização: a empresa reduzirá custos e vai obter melhoria nos
tempos utilizados para procedimentos do setor. Resolver problemas é a essência da engenharia.
Com o presente trabalho os acadêmicos puderam aplicar na prática a metodologia para buscar a
solução de um problema do seu cotidiano, e logo na primeira fase, começar a desenvolver essa
competência.
Palavras-chave: Soldagem. Otimização. Produção.
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A FISIOTERAPIA NA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO
Victória Alexandra Corrêa dos Santos
victoria.alexandra@unidavi.edu.br
Josie Budag Matsuda
josie@unidavi.edu.br
A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é uma neuropatia resultante da compressão do nervo
mediano no canal do carpo, podendo intervir com a Fisioterapia, pois ela atua na prevenção e na
intervenção da patologia, utilizando seus recursos e técnicas, restabelecendo a mobilidade e a
recuperação da capacidade funcional do paciente. Conhecer os tratamentos da STC e a importância
do diagnóstico precoce, quando apresentados alguns sintomas como parestesia e hipoestesia na
região de nervo mediano em estágio inicial, com intervenção rápida da Fisioterapia. O estudo foi
desenvolvido através de pesquisas na internet, nos sites NCBI e PEDro, em artigos científicos
e na área da Fisioterapia, analisando-se resultados do tratamento conservador para aliviar os
sintomas e melhorar a capacidade funcional de pacientes com STC. A STC é uma patologia
causada pela compressão do nervo mediano reduzindo o espaço do TC, gerando uma hipóxia
no tecido nervoso, agravo neuromuscular e, consequentemente, uma incapacidade laborativa.
Muitas causas desencadeiam a STC, considerando a prevalência e incidência desta doença
como situação que gera e altos custos socioeconômicos envolvidos, uma vez que é considerada
como uma doença profissional. Podem existir dois locais de compressão: um na parte proximal
do túnel, e outro, na porção mais estreita, próximo ao hâmulo do hamato. Classifica-se em:
Estágio Precoce na fase inicial apresentando sintomas noturnos; Intermediário com sintomas
noturno e diurno; Avançado que apresenta sintomas permanentes, com déficit sensitivo ou
motor; Sintomatologia Leve Intermitente com sintomas predominantemente noturno, durante
o dia com sintomas de acordo com a realização de atividades. Persistente, apresenta sintomas
mais acentuados e perda de habilidades manuais. Grave possui um prognóstico mais reservado,
com deficiência funcional grave. Tratamentos conservadores são capazes de aliviar sintomas
e melhorar a capacidade funcional de pacientes com STC. Inicialmente deve ser prescrito a
Fisioterapia para todos os pacientes com STC como primeira alternativa de reduzir os sintomas,
pois tratamento não operatório pode ser bem sucedido na maior parte dos casos de STC. A
Eletroterapia, usada para controle temporário da dor crônica por meio da estimulação elétrica
de nervos periféricos e a Termoterapia, tanto o calor como o frio, podem ser alternativas no
tratamento. O calor é uma das modalidades mais comumente prescritas em Fisioterapia. A
Cinesioterapia, método de alongamento da musculatura envolvida nos movimentos da mão,
é de alta valia, pois promove uma diminuição do processo inflamatório; redução da tensão e
compressão das estruturas internas do TC, o que diminui os sinais e sintomas. Observa-se que
quanto mais precoce o diagnóstico da patologia e a atuação fisioterapêutica na fase inicial,
constata-se uma melhora do quadro álgico e a diminuição do processo inflamatório, prevenindo
o agravamento da patologia e melhora funcional do paciente.
Palavras-chave: Síndrome do Túnel do Carpo. Diagnóstico Precoce. Tratamento
Fisioterapêutico.
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A INCIDÊNCIA DE MUTAÇÕES NA OCORRÊNCIA DA EPILEPSIA
Alessandra Reinert
alessandra.reinert@unidavi.edu.br
Paola da Silva Bueno da Luz
paola.luz@unidavi.edu.br
Josie Budag Matsuda
josie@unidavi.edu.br
A epilepsia não se define como uma doença, mas sim como um transtorno causador de ataques
que ocasionam perturbações da atividade das células nervosas no encéfalo, causando convulsões
que geram movimentos involuntários do indivíduo. Em certos espaços de tempo, determinadas
áreas do encéfalo emite sinais errôneos que podem ficar restritos a dado local ou espalhar-se,
podendo tornar-se generalizado ou parcial. A ocorrência de tal fenômeno é desconhecida, mas
pode originar-se de danos encefálicos no nascimento, distúrbios metabólicos, ferimentos sofridos
na cabeça, abusos de álcool e drogas, tumores, outras doenças neurológicas, contudo, a maioria
das crises epiléticas não tem uma causa demonstrável. Fisiologicamente, a crise epiléptica é
uma alteração do sistema nervoso central, resultante de uma descarga elétrica paroxística de
alta voltagem que ocorre em qualquer população neural do telencéfalo ou do tronco cerebral.
A descarga paroxística pode se iniciar espontaneamente, em neurônios patológicos ou em
neurônios normais, através de certos estímulos elétricos. Desta forma, o objetivo deste trabalho
é compreender e esclarecer como mutações em determinado gene interfere na incidência da
epilepsia. Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica baseada em artigos científicos e em
livros e bases de dados online, publicados entre os anos de 2017 e 2018, como: NCBI, PubMed
e livros, utilizando as palavras-chave: epilepsia, mutações, síndromes e incidências. Sendo
assim, a partir das informações coletadas em diversos meios, é notável a interferência que
o gene SCN1A, localizado no cromossomo 2, desempenha papel na ocorrência da epilepsia.
Além de participar dos canais de sódio e potássio que regulam a troca de sódio entre os espaços
intracelular e extracelular, são essenciais para a produção e propagação de potenciais e impulsos
de ação pelos neurônios. Mas, ao ocorrerem mutações neste mecanismo, uma variedade de
síndromes epiléticas podem se desenvolver, além de este estar intimamente ligado à epilepsia
mioclônica grave da infância (SEI). Ademais, nos pacientes que possuem a Síndrome de
Dravet, 75% destes apresentam uma mutação do gene SCN1A. Ocorre entre os estudiosos a
suposição de que o responsável pela ocorrência das mutações seja o posicionamento incorreto
de um códon que acabe por fim gerando o desenvolvimento da síndrome. Vale a ressalva de
que este gene se correlacione ainda com outras doenças e síndromes ligadas ao sistema nervoso
e encefálico. Em suma, a partir do cenário apresentado, a ocorrência de distúrbios e mutações
neste gene provocam alterações na transmissão das sinapses dos neurônios, interferindo na
continuação do estímulo.
Palavras-chave: Epilepsia. Mutações Gênicas. Crise Epiléptica.
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AGENTES FIXADORES DE PEÇAS CADAVÉRICAS: COMPARATIVO DOS
MÉTODOS MAIS UTILIZADOS
Jaine Maria Fontanive
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Atualmente 96% das faculdades de Medicina utilizam cadáveres humanos nas aulas práticas
de anatomia, sendo que 83,3% utilizam formol como agente fixador e 56,4% glicerina. Neste
contexto, buscou-se elucidar os métodos mais utilizados pelas universidades brasileiras, bem
como a diferença entres eles e seus efeitos no estudo da anatomia humana, principalmente
na didática e processo de aprendizagem dos acadêmicos na área da saúde, demonstrando a
importância da utilização desta ferramenta para compreensão dos estudos. Desta forma, o
objetivo do estudo é demonstrar como agem esses métodos na conservação cadavérica, bem
como, seus efeitos no ensino e aprendizagem. Para elaboração da presente pesquisa, foi
realizada uma revisão bibliográfica através das bases de dados, SciELO, PubMed, NCBI, com
as palavras-chave: anatomia, conservação cadavérica, agente fixador. Foram selecionados cinco
artigos dentro dos critérios estabelecidos. O formol é uma solução aquosa com 30 a 56% de
formaldeído, variando de 6 a 15% de metanol na composição, além de outros metais pesados
como o chumbo. Produto ácido com pH entre 2,8 e 4, tem como características odor pungente
sufocante e propriedades antissépticas. A glicerina possui característica clara, inodoro e viscosa,
com capacidade fungicida e bactericida, seu pH fica entre 6,5 e 7,5 e não há contraindicações
do seu uso, pois não exala nenhum tipo de gás tóxico, não sendo estabelecido como agente
irritante do trato respiratório. Dados científicos demonstram que o formol é o mais utilizado por
ser uma técnica barata e de fácil obtenção, porém os dados negativos encontrados foram: peso
elevado da peça anatômica que dificulta o manuseio e transporte, coloração escura e irritação do
trato respiratório e olhos. Já na glicerinação cita-se como ponto negativo apenas o fator custo,
contudo os pontos positivos são atingidos a médio e longo prazo, não exala nenhum gás tóxico,
demonstra maior leveza e melhor coloração, além de permitir um longo período de conservação.
Quanto ao manuseio da peça formolizada, 73,4% dos alunos afirmaram que houve influência no
ensino e aprendizado devido ao odor que as peças exalavam, destacando também que precisam
buscar locais abertos para o estudo devido ao alto teor de gases tóxicos exalados. Já a respeito
da peça glicerinada, apesar de alguns alunos afirmarem que possuía algum tipo de odor, estes
consideraram que o ensino-aprendizado não seria prejudicado. Observa-se na literatura, que
a diferença entres os métodos supracitados são: valores, odor, exalação de gases, coloração e
período de exposição com a peça. Dessa forma, concluiu-se que deve ser observado o custo
benefício quanto a escolha da aplicação do método fixador, analisando os pontos positivos e
negativos, principalmente no que tange ao processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Anatomia. Conservação Cadavérica. Agente Fixador.
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ANÁLISE DA DINAMOMETRIA LOMBAR ASSOCIADA AO ÍNDICE DE MASSA
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Verificar o nível de força muscular de um determinado grupo muscular é fundamental para ter
uma maior análise na avaliação funcional do indivíduo, como por exemplo níveis baixos de força
muscular que podem indiciar limitações físicas. A avaliação da força por meio do dinamômetro
é um procedimento objetivo, simples, fácil e prático. Além disso, por meio da verificação do
estado nutricional pelo Índice de Massa Corporal (IMC) observa-se a nutrição normal ou não
(baixo peso ou obesidade) em que tem sido relacionadas à redução da capacidade funcional,
assim também associada a dificuldades na realização de determinadas tarefas que necessitam
de força e flexibilidade muscular. O objetivo principal do trabalho foi analisar a dinamometria
lombar associado com o Índice de Massa Corporal de acadêmicos de Fisioterapia. Através
de um questionário demográfico foi possivel obter as informações necessárias e construir as
variáveis. A avaliação da força por meio do dinamômetro é um procedimento objetivo. O
trabalho consiste em um estudo transversal, onde foram avaliados 55 acadêmicos do curso de
Fisioterapia de uma universidade de Santa Catarina através de um questionário sociodemográfico
envolvendo questões relacionadas a características básicas (sexo, idade, estatura, estado civil,
renda mensal); condição de saúde; uso de tabaco e álcool e avaliação antropométrica. Ao total
foram registradas 41 perguntas com diversas questões abordadas. Para chegar aos resultados
foram utilizados instrumentos como o dinamômetro lombar para o cálculo da força lombar e o
programa SPSS para melhor calcular o IMC com as variáveis que interferem na força lombar
de um indivíduo.
Palavras-chave: Força Lombar. Dinamômetro. Massa.
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ANÁLISE DA FORÇA LOMBAR ENTRE HOMENS E MULHERES
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A força muscular é a valência física mais importante que possui relação com a capacidade
de um indivíduo realizar suas atividades diárias. A força muscular é a eficiência de um
determinado músculo em produzir ou resistir a uma força, podendo ser classificada como:
isométrica, isocinética ou isotônica. Este estudo teve como objetivo descrever a força
lombar em universitários conforme o sexo. Trata-se de um estudo transversal, quantitativo
onde foram avaliados 56 acadêmicos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário para
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). A força lombar foi avaliada mediante
o teste de força lombar através do instrumento chamado dinamômetro (Takei). A coleta dos
dados foi realizada na academia da universidade, onde os acadêmicos ficavam em posição
de agachamento e realizavam a extensão máxima do tronco puxando o pegador do aparelho
(dinamômetro). A partir disto o músculo se contrai, permanecendo sob tensão constante por um
curto intervalo de tempo, o que seria o suficiente para poder verificar o valor máximo de força.
Adotou-se uma análise descritiva onde a variável desfecho força lombar foi tratada de forma
numérica, e como variável exposição, foi tratado o sexo como variável categórica. Esta análise
foi realizada através de um programa chamado SPSS (os dados foram analisados conforme o
intervalo de confiança de 95%). Cerca de 80,3% eram mulheres, com média de idade 18,8 (DP=
4,8; min.= 17; máx.= 41). A força lombar geral apresentou uma média de 70,3 (DP= 27,4),
sendo que os homens apresentaram média de força lombar maior (= 111,72 kg/f; DP= 19,2), já
as mulheres obtiveram uma média de força lombar baixa (= 60,06 Kg/f; DP= 12,5). Conclui-se
que, entre os acadêmicos pesquisados, os que possuem maior predominância de força lombar
são os homens, comparados com as mulheres.
Palavras-chave: Força Lombar. Sexo. Dinamômetro.
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ANÁLISE FISIOTERAPÊUTICA ACERCA DO TREINAMENTO EM CRIANÇAS:
UM OLHAR MATURACIONAL
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A Fisioterapia Pediátrica atua em diversas especialidades clínicas, dentre elas a ortopedia
infantil. Nota-se um aumento no número de crianças que procura atendimento ortopédico com
histórico de lesões esportivas e treinamento. A justificativa desta investigativa é olhar para as
interfaces maturacionais que, de acordo com vários estudos, podem estar relacionadas com
estes achados clínicos. Este trabalho tem como objetivo analisar os níveis de desenvolvimento
fisiológicos nas fases iniciais, relacionando-os com métodos de treinamento e cuidados que
possibilitem o desenvolvimento de capacidades psicomotoras para a fase adulta e que possam
estar relacionados com a gênese das lesões. A metodologia empregada é uma revisão de literatura
onde foram consultados os seguintes sites de mecanismo de busca: Medline, LILACS, PubMed
e PEDro. Deste modo, foram selecionados cinco artigos, porém foram catalogados três que
atendiam os critérios propostos. Os resultados apontam que o processo maturacional por sua
vez é gradual, desenvolvendo ao longo da vida aspectos físicos e neurais, desde sua concepção
até a morte. Mudanças fisiológicas ocorrem em determinadas faixas etárias e o exercício
deve contribuir com esse desenvolvimento, pois as atividades anaeróbias são mais difíceis de
serem realizadas por crianças em comparação a adolescentes e adultos, porque a performance
aeróbia progride com a idade. Os estudos revelam que, em testes de corrida de média e longa
duração, um outro aspecto que pode influenciar a performance de crianças e adolescentes foi a
quantidade de gordura corporal, sendo que crianças que apresentavam maiores quantidades de
gordura percorreram maiores distâncias num ritmo mais lento. Sobre o rendimento anaeróbio,
a potência aeróbia e o limiar aeróbio, pode-se concluir que a potência anaeróbia aumenta com
a idade, e é um padrão contrário em relação ao consumo de oxigênio por quilograma de peso
corpóreo. Ainda, a potência anaeróbia lática de crianças e jovens sofre grandes mudanças no
período da puberdade. Finalmente, os estudos apontam que existem cuidados no treinamento
nesta faixa etária; que as respostas metabólicas são diferentes se comparadas com adultos e que
um olhar crítico-reflexivo destes parâmetros pode diminuir a incidência de lesões em crianças.
Palavras-chave: Fisioterapia Ortopédica Pediátrica. Lesões. Aspectos Maturacionais.
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A preensão manual se dá como a potência de força das extremidades superiores do corpo,
principalmente do carpo, no qual sua mensuração é realizada para averiguar, de maneira
simples, a máxima alcançada. A partir disto, busca-se analisar os dados obtidos, verificando as
características pertinentes ao grupo que possui predomínio maior de força de preensão. Realizouse uma pesquisa analítica quantitativa, transversal e descritiva, conduzida com 56 universitários
da primeira fase do curso de Fisioterapia do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto
Vale do Itajaí (Unidavi), no primeiro semestre de 2019. Para avaliação dos membros superiores
(MMSS), foi empregado o instrumento dinamômetro manual Saehan, no qual a coleta de dados
ocorreu de forma prática com teste físico na Academia da própria Instituição, e em forma de
questionário para a obtenção de dados sociodemográficos e socioeconômicos. As informações
foram tratadas de forma categórica e numérica. Primeiramente, o questionário foi enviado via
formulário on-line, mediante o Google Formulários, como auxílio ocorrendo a utilização do
Excel e do programa SPSS para tabular e analisar os dados, adotando a estatística descritiva.
Desta forma, a amostra final apresenta cerca de 80,4% do sexo feminino, com média de idade
de 18 anos (DP= 4,539), no qual nenhum dos entrevistados se autodeclara com um estado de
saúde ruim/péssimo. Além disso, 80% afirma que seu estado de saúde atual não interfere na
realização de atividades físicas, logo que 78,7% realizam algum tipo de atividade física, sendo
a mais praticada a caminhada com 30,4%. A preensão manual entre os homens ficou em média
de 40,7 Kg/f (DP= 8,29), enquanto com as mulheres este valor ficou em média de 28,6 Kg/f. Em
suma, a partir dos dados analisados, conclui-se que mais da metade dos participantes envolve
mulheres jovens, no qual todos apresentam uma saúde considerada estável, juntamente com a
prática rotineira de alguma atividade física. A preensão manual dos participantes varia entre os
sexos, no qual os homens apresentam maior média, porém vale a ressalva de que os homens
participantes são todos com a idade entre 17 e 27 anos, enquanto as mulheres possuem maior
grau de dispersão, uma vez que varia de 17 a 41 anos. Pode-se concluir que a potência dos
membros superiores pode estar ligada com o sexo e a faixa etária dos indivíduos.
Palavras-chave: Força. Membros Superiores (MMSS). Universitários.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM MULHERES MASTECTOMIZADAS
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O câncer de mama é o mais frequentemente diagnosticado em mulheres e é considerado como
segundo maior causador de mortes. Existem vários fatores de riscos que podem ser modificados,
como excesso de peso e obesidade em mulheres pós-menopáusicas, uso de hormônio terapia,
consumo de álcool e sedentarismo. Como tratamento para o câncer de mama, a cirurgia é
considerada um dos mais eficientes, no entanto, a mastectomia pode gerar o desenvolvimento de
complicações físicas no membro homolateral à cirurgia, promovendo: redução da amplitude de
movimento do ombro; dor; fraqueza; linfedema; deformidade postural do tronco; desconforto;
má imagem corporal e complicações cicatriciais. A Fisioterapia desempenha um papel
importante na recuperação dessas mulheres. O presente artigo de revisão tem como objetivo
destacar a atuação da Fisioterapia em mulheres mastectomizadas. Este é um estudo de revisão
bibliográfica realizado nas bases de dados Google Acadêmico, SciELO e PubMed, utilizando
como descritores: fisioterapia; câncer de mama; pós-operatório; mastectomia. Os artigos foram
pesquisados manualmente, considerando como critério de inclusão: publicações entre os anos
de 2015 e 2019, escritos em idiomas português e inglês, com acesso online e gratuito do texto
completo. Foram selecionados seis artigos que corresponderam aos critérios de inclusão.
Estudos apontam que a primeira linha de tratamento para prevenir complicações pós-cirúrgicas
de mastectomia inclui exercícios terapêuticos, pois, possibilitam a aquisição de movimento e
funcionalidade. A Fisioterapia pode empregar intervenções como cinesioterapia, reeducação
postural, drenagem linfática manual, entre outros. Importante salientar que a limitação da
amplitude de movimento do ombro é uma das principais complicações relatadas em mulheres
mastectomizadas. Portanto, a intervenção precoce da Fisioterapia é uma estratégia para prevenir
complicações físicas no tratamento do câncer de mama, além de contribuir de maneira benéfica
na reabilitação e retorno às atividades de vida diária.
Palavras-chave: Câncer de Mama. Fisioterapia. Mastectomia.
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AUTISMO E OS GENES RELACIONADOS
Kauana Saquetti
kauana.saquetti@unidavi.edu.br
Ana Paula Kafka
anapaula.kafka@unidavi.edu.br
Josie Budag Matsuda
josie@unidavi.edu.br
O Autismo é um transtorno desenvolvido por três características principais: inabilidade para
interagir socialmente; dificuldade no domínio de linguagem para comunicar-se e padrão de
comportamento restritivo e repetitivo. O grau de cada caso tem uma intensidade variável. Este
trabalho tem como objetivo estudar mais a fundo os genes envolvidos no Autismo. Explorandose os artigos publicados no site National Center for Biotechnology Information, o estudo
especifica os seguintes genes: BDNF (factor neurotrófico derivado do cérebro); TP53 (proteína
tumoral p53) e VDR (receptor de vitamina D). A causa neurotrófica derivada do cérebro é uma
proteína endógena encarregada por regular a sobrevivência neuronal e a plasticidade sináptica
do sistema nervoso periférico e central. Este gene está ligado com a relação de traumas. Os
traumas de infância podem estar relacionados com os problemas de ansiedade conforme o tempo;
por isso muitas doenças e transtornos são desencadeados. A isquemia cerebral é provocada
pela ausência de sangue em uma determinada área do cérebro, por conta do fechamento de
uma artéria. As mais comuns são paralisias, problemas de visão, memória e fala. A P53 ou
proteína de tumor é uma proteína citoplasmática, condensada pela própria célula, é a mais
frequente no câncer de mama e a quimioterapia, especialmente em tumores com axila negativa.
O c-erbB-2 é um dos registros que se mostra favorável neste sentido, pois poderia ser útil para
identificar pacientes que iriam se proteger de altas doses de quimioterapia. Há uma relação
entre a glicose e o gene P53 mutante. Mostra-se existir uma relação entre níveis elevados de
glicose e uma expressão superior do gene P53. Níveis elevados deste gene modificam vários
tipos de tumores, resistindo assim à terapia. Os cânceres têm maior probabilidade de serem
positivos para receptores de hormônios positivos. É recomendado a mastectomia, de modo
que a radioterapia adjuvante da mama possa ser evitada; considerando também as cirurgias. Os
portadores de mutações têm um risco muito alto de malignidade o que é desafiador tanto para o
paciente, quanto para o profissional da área. Vitamina D é basicamente o nome dado a um grupo
de compostos lipossolúveis que são de extrema importância para manter o equilíbrio mineral
do nosso corpo. Recentemente, os efeitos mitocondriais da vitamina D foram caracterizados
em muitos tipos de células. Após um período de investigação da importância do VDR não
apenas na atividade e integridade mitocondrial, mas também na saúde celular, nota-se que o
VDR executa o trabalho na proteção das células contra a respiração excessiva e a produção de
ROS, o que leva ao dano celular. O receptor da vitamina D efetua uma variedade de funções
na gravidez fisiológica. Destaca o papel na gravidez fisiológica, como restrição do crescimento
fetal, diabetes gestacional, parto prematuro, dentre outros.
Palavras-chave: Genes. Câncer. Mutação.
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Trata-se de um tumor que se desenvolve na mama como consequência de uma alteração genética
em algum conjunto de células da mama, que passa a se dividir descontroladamente. Ocorre
o crescimento anormal das células mamárias, tanto do ducto mamário quantos dos glóbulos
mamários. O objetivo é analisar e descrever os genes encontrados no câncer de mama. O estudo
foi realizado através do site NCBI e pesquisas diversas. Câncer de Mama, Gene BRCA1, Gene
BRCA2 e Gene ESR1 são as palavras-chaves. O BRCA 2 está localizado no cromossomo 13,
e as mutações herdadas em BRCA 1 BRCA 2 conferem maior possibilidade de durante toda
a vida desenvolver algum tipo de câncer, tanto na mama, quanto no ovário. Os dois genes
estão presentes na manutenção de estabilidade do genoma. O BRCA 2 é considerado um gene
supressor de tumor, uma vez que tumores com mutações BRCA 2, geralmente exibem perda
de heterozigosidade de alelo selvagem. As células deficientes exibem instabilidade genômica
grosseira, mas os mecanismos subjacentes não são totalmente compreendidos. Já, a BRCA 1
está localizada no cromossomo 17, este gene codifica uma fosfoproteína nuclear que realiza
uma papel na manutenção da estabilidade genômica, e também atua como um supressor. A
proteína codificada combina-se com outros supressores de tumor, sensores de dano de DNA e
transmissores de sinal para formar um complexo de proteína com várias subunidades, conhecido
como complexo de vigilância do genoma associado ao BRCA1 (BASC). O objetivo deste
estudo foi investigar a metilação do promotor BRCA1 e as características clinicopatológicas
em pacientes com câncer de mama. O gene ESR1 se encontra no núcleo, este gene codifica um
receptor de estrogênio, um fator de transcrição ativado por ligante composto de vários domínios
importantes para a ligação de hormônios, ligação ao DNA e ativação da transcrição. A proteína
localiza-se no núcleo onde pode formar um homodímero ou um heterodímero com receptor de
estrogênio 2. O estrogênio e seus receptores são essenciais para o desenvolvimento sexual e para
a função reprodutiva, mas também desempenham um papel em outros tecidos, como o osso. Os
receptores de estrogênio também estão envolvidos em processos patológicos, incluindo câncer
de mama, câncer de endométrio e osteoporose. O uso alternativo do promotor e o splicing
alternativo resultam em dezenas de variantes de transcrição, mas a natureza completa de muitas
dessas variantes ainda não foi determinada. O Receptor de Estrogênio-alfa (ER) dirige 75%
dos cânceres de mama. A estimulação do RE pelo estra-2-diol forma um complexo ligado à
cromatina transcricionalmente activo. Estudos anteriores relataram que a ligação ao ER segue
um padrão cíclico.
Palavras-chave: Gene BRCA1. Gene BRCA2. Gene ESR1.
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CLASSIFICAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DO SONO: INSÔNIA
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O sono tem função vital para o funcionamento do organismo. A quebra do ciclo do sono, a
dificuldade em adormecer e se manter dormindo são conhecidos como distúrbios do sono. A
American Sleep Disorders Association (1997) revisou a The International Classification of
Sleep Disorders (ICSD) para classificar e diagnosticar os principais distúrbios do sono, sendo
divididos em 81 transtornos com 8 categorias principais. Dentre os distúrbios com maior
prevalência destaca-se a insônia, pois cerca de 10-25% dos adultos sofrem desse mal no mundo,
o que leva-se a crer que seja de vital importância explicar como esse mal funciona. Com isso,
o objetivo do presente estudo é categorizar as diferentes fases da insônia, a fim de facilitar e
melhorar o tratamento. Foi realizada uma revisão bibliográfica através das bases de dados,
SciELO, PubMed, GoogIe Acadêmico, com as palavras-chave: distúrbios do sono, insônia e
sono. Foram selecionados três artigos para confecção do estudo. Os trabalhos indicam, que a
insônia é definida como relatos subjetivos de iniciar ou manter o sono, sendo dividida em três
categorias: 1) insônia transitória, onde há relatos por menos de uma semana, que nesse caso
serão usufruídas por quase todas as pessoas uma vez em sua vida. Trata-se da dificuldade de
iniciar e manter o sono em decorrência de algum problema no trabalho, escolar, financeiros, entre
outros do cotidiano e que tende a cessar quando o problema encontra-se resolvido; 2) insônia
aguda, um pouco mais prolongada que a primeira, dura cerca de quatro semanas por motivos de
estresse mais duradouro que os problemas relatados na insônia transitória; 3) insônia crônica, é
a mais extensa entre as três, pode ser provocada por problemas no organismo, doenças físicas e
psíquicas de longo prazo, sendo que podem não ter nenhuma causa óbvia. Portanto, trata-se de
um problema onde o sono é privado por um período duradouro. Por fim, pode-se observar que
existem três categorias diferentes de insônia. Os tratamentos devem ser prescritos de acordo
com o tipo de mal sentido, que podem variar com medicamentos, terapias, exercícios físicos e
com a participação de profissionais da área da saúde, dentre eles o fisioterapeuta. Portanto, é
de suma importância identificar o grau da insônia para que o melhor tratamento seja efetuado.
Palavras-chave: Distúrbios do Sono. Insônia. Sono.
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Este estudo objetiva determinar a relação de condição de saúde e o tempo sentado em
acadêmicos do curso de Fisioterapia. Este tipo de pesquisa coletou dados de 56 acadêmicos da
1ª fase do curso de Fisioterapia do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale
do Itajaí - Unidavi, com idades entre 17 e 41 anos, de ambos os sexos. O questionário abordou
características sociodemográficas, condições de saúde, tempo sentado (IPAQ). Excel foi o
programa utilizado para análise de dados, com base em estática descritiva e o teste Kolmogorov,
para assim relacionar a condição de saúde com o tempo sentado. A prevalência baseada na
condição de saúde e o tempo em que os acadêmicos passam sentados teve como resultado na
variável condição de saúde, BOA com 16,07% e RUIM com 83,09%, entre os participantes.
Já na variável tempo sentado, obteve o seguinte resultado: um acadêmico apontou que passa
66,67% do seu dia sentado, o equivalente a 16 horas, já outro acadêmico apontou que passa
4,17% do seu dia sentado, o equivalente a uma hora. A variável exposição condição de saúde,
teve um bom resultado quanto ao tempo em que passam sentados, de uma a seis horas (39,3%),
e de sete a 16 horas (60,7%), a saúde é descrita como BOA. Já, olhando-se para a condição de
saúde RUIM o resultado aponta o seguinte: de uma a seis horas (53,6%) e entre sete e 16 horas
(46,4%). Com base no estudo pode ser concluído que o tempo sentado não interfere na condição
de saúde. Os acadêmicos que passam grande parte do dia sentados apresentam uma taxa maior
quando relacionada a uma condição de saúde BOA.
Palavras-chave: Tempo Sentado. Condição de Saúde. Acadêmicos.
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A definição mais conhecida de saúde é a encontrada na Constituição da Organização Mundial
de Saúde (OMS), ou seja, aquela que se propõe a considerá-la um completo bem-estar físico,
mental e social e não apenas ausência de doença. A percepção de saúde varia muito entre as
diferentes culturas, bem como sua rotina e qualidade de vida. As condições de saúde podem
ser definidas como as circunstâncias na saúde das pessoas que se apresentam de forma mais
ou menos persistentes, e exigem respostas dos sistemas de atenção à saúde. Neste sentido,
o presente trabalho tem como objetivo avaliar as características sociodemográficas e
condições de saúde em acadêmicos de Fisioterapia. Trata-se de um estudo transversal com
56 acadêmicos, com idade entre 17 e 41 anos, de ambos os sexos, do curso de Fisioterapia
do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). Utilizouse um questionário, elaborado pelos autores, referente às características sociodemográficas
envolvendo o sexo, idade, ocupação e as condições de saúde quanto a percepção de saúde, e
se o estado de saúde atual dificulta a prática de atividade física. O desfecho foi definido como
a condição de saúde, tratada de forma categórica (ótimo/bom, regular, ruim/muito ruim). As
características sociodemográficas utilizadas na pesquisa foram tratadas de forma categórica,
exceto a variável idade que foi tratada de forma numérica. A coleta de dados foi obtida através
de um questionário online, no Google Formulários. Adotou-se a estatística descritiva mediante
análise de dados no programa SPSS, com intervalo de confiança de 95%. Essa amostra de dados
obteve resultados sociodemográficos com maior proporção de mulheres (80,36%), a média de
idade de 19,61 (DP=4,54), a mínima de 17 anos e máxima de 41 anos. Mais da metade dos
acadêmicos realizam trabalho remunerado e estudam (55,36%). Quanto à condição de saúde, a
maioria relatou uma saúde Ótimo/Bom (55,36%) e seu estado de saúde não dificulta a prática
de atividade física (83,93%). Ao analisar os dados, concluiu-se que o curso de Fisioterapia
da Unidavi apresenta predomínio de mulheres, com idade jovem e que trabalham e estudam.
Além disso, as condições de saúde dos mesmos é ótima/boa não dificultando a realização de
atividades físicas.
Palavras-chave: Condição de Saúde. Ensino Superior. Atividade Física.
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Apesar dos danos conhecidos que o cigarro causa à saúde dos usuários, esse continua sendo
um grande problema na saúde pública brasileira. Atualmente, o Brasil é referência mundial no
combate ao tabagismo, possui programas que são informativos à população, uma referência
mundial no quesito de reduzir a prevalência de fumantes. O estudo objetiva observar os dados
da pesquisa e analisar se os dados sociodemográficos possuem relação com o uso de cigarros.
Este estudo transversal de abordagem quantitativa analisou as informações de acadêmicos da
primeira fase do curso de Fisioterapia do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto
Vale do Itajaí (Unidavi), em Rio do Sul-SC. Os universitários foram convidados a responder
uma pesquisa com perguntas sociodemográficas. As variáveis sociodemográficas avaliadas
foram: idade, sexo, cor da pele (branco, negro, pardo, asiático e índio), ocupação atual, renda
média mensal e escolaridade. Para analisar os aspectos sociodemográficos com o consumo
de cigarros foi feito uma comparação de dados entre si com suas respectivas frequências e
porcentagens, com o programa SPSS statistics. Nos tópicos sobre as variáveis, as frequências
que predominaram foram: sexo feminino (82%), estudantes solteiros (84%), com uma renda
entre um e dois salários mínimos (44,6%), de cor branca (87,5%) e estudantes com nível
superior incompleto (80,3%). Já na variável sobre o uso de cigarro apenas dois dos estudantes
fumam atualmente (3,6%). Conclui-se que o uso de cigarros no grupo pesquisado apresentou
um índice baixo. Esse resultado pode estar atrelado ao fato de que os universitários pesquisados
são de um curso da área de saúde. No entanto, ações de orientação devem e podem ser adotadas
para a manutenção e redução de uso desse tipo de substância.
Palavras-chave: Fumantes. Curso da Saúde. Sociodemográficos.

547

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

CONSUMO DE ÁLCOOL E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EM
UNIVERSITÁRIOS
Leticia Schneider
leticia.schneider@unidavi.edu.br
Paulo Roberto Santos Lopes
pauloroberto@unidavi.edu.br
Giovane Pereira Balbé
gbalbe@unidavi.edu.br
De todas as drogas psicoativas, o álcool é a que tem maior número de usuários no mundo,
mas o padrão de consumo varia muito de uma pessoa para outra. Há, ainda, as que consomem
com moderação, as radicais e as que não provam sequer uma gota de qualquer bebida que
contenha álcool. Essa diferença de comportamento e de padrão de consumo confunde um
pouco, especialmente porque em doses baixas, o álcool pode ter alguns efeitos benéficos.
O objetivo é identificar o consumo de álcool e as características sociodemográficas dos
acadêmicos de Fisioterapia. O estudo transversal investigou acadêmicos da primeira fase do
curso de Fisioterapia da Unidavi, de Rio do Sul, SC, em 2019. A coleta de dados foi realizada
através de um questionário online, por meio do Google Formulário que os próprios acadêmicos
preencheram. A pesquisa foi elaborada e respondidas no mês de março de 2019. Foram totalizados
56 indivíduos que responderam ao formulário. As variáveis sociodemográficas avaliadas foram:
sexo, estado civil, escolaridade, cor da pele, ocupação atual e renda média familiar. As cinco
variáveis categóricas dependentes que envolve o consumo de álcool foram: mensalmente ou
menos; de 2 a 4 vezes no mês; de 2 a 3 vezes por semana; de 4 ou mais vezes na semana; e
não consome. Para obter a análise dos dados utilizou-se o programa Statistical Package for
the Social Sciences - SPSS, onde os dados mostraram as distribuições de frequência absoluta
e relativa para variáveis categóricas. Esta análise adotou um intervalo de confiança de 95%.
A amostra final incluiu maior número de indivíduos do sexo feminino (80,4%). O estado civil
solteiro/separado ou divorciado representaram 83,9% da pesquisa. A Escolaridade apresenta-se
com 80,4% das pessoas com nível superior incompleto. A cor da pele branca apresenta 87,5%
dos entrevistados. A ocupação de trabalho remunerado e estudante representa 55,4%, pouco
mais que os indivíduos somente estudante, que representa 41,1%. A Renda, de um a dois salários
mínimos, é a que mais representa os indivíduos entrevistados, com 44,6%. Com essa relação,
houve um equilíbrio nos resultados dos indivíduos que consomem mensalmente e os que não
consomem bebidas alcoólicas, cada um representando 28,6%,. Já quem consome de 2 a 3 vezes
mensalmente, representa 26,8%. A frequência acumulada de quatro categorias somam 71,4%
dos indivíduos que consomem álcool e 28,6% dos indivíduos que não consomem nenhum tipo
de álcool. Neste estudo, o consumo de álcool não interfere entre as variáveis sociodemográficas.
Com isso, o desfecho vai depender no meio em que o indivíduo está inserido, costumes e
culturas podem influenciar. Contudo, com relação às respostas do questionário, somando a
frequência acumulada, os indivíduos que consomem álcool é maior em relação aos que não
consomem.
Palavras-chave: Consumo de Álcool. Estudo Transversal. Ensino Superior.
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Pertencente ao sistema endócrino, a tireoide é uma glândula que localiza-se na porção frontal
do pescoço com a finalidade de produzir os hormônios triiodotironina (T3) e a tetraiodotironina
(T4). Os sintomas como cansaço, sonolência, dificuldade de perda de peso, raciocínio lento,
cabelos e unhas secos e quebradiços associam-se com a disfunção na produção de ambos os
hormônios. Assim, pode ocorrer o hipotireoidismo, uma patologia que afeta cerca de cinco
milhões de brasileiros, muito comum em mulheres acima de 50 anos e com histórico da
doença na família. Tal disfunção relaciona-se com a Tireoide de Hashimoto, de tal modo que o
organismo produz anticorpos que danificam a glândula e, consequentemente, afeta a produção
dos hormônios. A hipófise, situada no cérebro, coordena a formação do T3 e T4 através da
tireoide e por meio do TSH, o qual tem como função estimular a glândula. Dessa maneira com
a falta de triiodotironina e tetraiodotironina no sangue, o índice de TSH se eleva e provoca
regulação dos índices desses hormônios. Já quando o T3 e T4 estão se sobressaindo, a taxa dos
hormônios no sangue descende. O diagnóstico dessa anomalia é concedido através de exames
de rotina, a partir do momento que é necessário realizar-se tratamento o mesmo é feito com
Levotiroxina, uma versão sintética do hormônio T4, que supre os índices hormonais, além
de converter os sintomas. Além de tudo, o quadro do hipotireoidismo pode ser agudo ou, até
mesmo, crônico. O objetivo deste estudo é discutir a relação aos genes no hipotireoidismo, a
partir de uma revisão em publicações e artigos divulgados no SciELO, Science Direct e NCBI.
Utilizando as palavras-chaves: hipotireoidismo, disfunção e hormônios foram incluídos os
artigos publicados a partir de 20 de março de 2019 até 02 de maio de 2019. Encontrando-se
os genes HLA-B, CTLA4 e o CCL2. O primeiro localiza-se em 6p21.33, e está relacionado
aos principais fatores referentes à morbidade e a mortalidade em nações desenvolvidas. Além
disso, após alguns estudos, foram descobertos alelos em um indivíduo de origem mongol e
no povo chinês, porém é conhecido que os mesmos possuem diferenciação dos que já eram
apresentados. O segundo, possui a localização 2q33.2, é um receptor proteico que funciona
como um checkpoint imunológico, regulando negativamente as respostas imunes. Este gene
é constitutivamente expresso em células T reguladoras (regulando apenas positivamente em
células T ativadas). Este é um fenômeno, particularmente, notável em cânceres. E, o terceiro,
apresenta-se na localização 17q12, é uma minúscula citosina pertencente à família das
quimosinas CC. O gene recruta monócitos, células T de memória e células dendríticas para os
locais de inflamação produzidos por lesão ou infecção tecidual.
Palavras-chave: Hipotiroidismo. Disfunção. Hormônios.
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DISTROFIA DE DUCHENNE: DOENÇA DEGENERATIVA E INCAPACITANTE
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O termo Distrofia Muscular se refere a um grupo de doenças hereditárias degenerativas dos
músculos, que provocam a alteração progressiva das fibras musculares esqueléticas. A forma
mais comum da doença é a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). Sua principal característica
é a ausência de uma proteína chamada Distrofina, ligada ao Cromossomo X, que acomete apenas
meninos. Neste sentido, o objetivo do estudo foi descrever como ocorre a mutação genética e
compreender a importância da distrofina ao gene patológico. Trata-se de um estudo feito com
base no banco de dados online do NCBI, e revisão de livros relacionados ao tema, onde buscouse por palavras-chave como: Distrofia Muscular de Duchenne, Patologia e Distrofina. Utilizouse como critério de inclusão os artigos publicados no período de 2006 até 2018. Em sua maioria,
as mutações são deleções (perda total ou parcial de um segmento do cromossomo). Pacientes
que sofrem de DMD são portadores de deleções no gene da distrofina (proteína). O gene que
codifica a proteína distrofina está alterado, e pouca ou nenhuma distrofina está presente (ela
fornece reforço estrutural para o sarcolema da fibra muscular esquelética). Sem o efeito de
reforço da distrofina, o sarcolema facilmente se rompe durante a contração muscular. Como
suas membranas plasmáticas estão danificadas, as fibras musculares lentamente se rompem e
morrem. Em todo o mundo, aproximadamente um em cada 3.500 bebês masculinos - 21 mil
no total - nasce com a doença a cada ano. O distúrbio geralmente se torna aparente entre 2 e 5
anos de idade, quando os pais notam que a criança cai com frequência e tem dificuldade para
correr, saltar e pular. Por volta dos 12 anos, a maioria dos meninos se torna incapaz de caminhar.
A falência respiratória ou cardíaca geralmente provoca a morte entre 20 e 30 anos de idade.
Ao identificar a importância da proteína, conclui-se que os defeitos do gene da distrofina são
a base molecular patogênica da distrofia muscular. A doença não tem cura, mas fisioterapia e
medicamentos, como corticoides, podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade
de vida do indivíduo.
Palavras-chave: Distrofia de Duchenne. Patologia. Distrofina.
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A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença hereditária progressiva que possui
herança recessiva ligada ao Cromossomo X. Portanto, afeta a metade dos membros masculinos
da família, e a metade dos membros do sexo feminino são portadores assintomáticos. Afeta
aproximadamente um em 3.500 meninos nascidos vivos. O gene anormal localiza-se no braço
curto do Cromossomo X, lócus Xp21, sub banda Xp212. O gene em condições normais é o
responsável pela produção de uma proteína chamada distrofina, localizada no sarcolema das
fibras musculares. O objetivo deste estudo foi avaliar e descrever os genes que possuem ligação
com a DMD. Foram utilizados, para a obtenção de respostas, o Banco de dados genéticos do
Centro de Informações sobre Biotecnologia (NCBI), artigos acadêmicos e as palavras-chave:
Distrofia Muscular de Duchenne e Distrofia (DMD). Os músculos funcionam de acordo com as
mensagens recebidas dos sinais extracelulares, um dos atores centrais responsáveis pela captura
e transmissão de sinais extracelulares para manter a integridade da função muscular é a proteína
chamada distrofina (Dp). No entanto, a proteína Dp do tipo selvagem acumula algumas mutações
que levam a DMD. A DMD que atinge o Cromossomo X, tem o tratamento com pseudo-exon para
restaurar um fenótipo do tipo selvagem ou corrigir o desvio do quadro do transcrito de mRNA
do gene da distrofina (DMD) específico de mutação, aproximadamente 70% das mutações
são causadas por deleções ou duplicações de exons de DMD, a proteína mutada na distrofia
muscular de Duchenne, é extraordinariamente grande, fornecendo desafios para clonagem e
produção de plasmídeos em Escherichia coli. Para detecção das mutações nos gene da distrofia
a MLPA combinada com a NGS se torna eficaz. Homens com DMD correm um risco muito alto
de distúrbio neuropsiquiátrico, e esse risco parece aumentar com mutações na extremidade 3
‘do gene. Padrões de grupos de sintomas sugerem uma síndrome neuropsiquiátrica de DMD,
que pode exigir avaliação imediata e intervenção precoce. Mudanças mutacionais na estrutura
das regiões hidrofóbicas da distrofina desempenham um papel importante na patogênese da
DMD. Por outro lado, quando a região hidrofílica III deletada, a ligação dos domios repetidos
ordenados do domio da haste central permanece intacta, resultando na apresentação clica menos
grave. Assim pode-se concluir que mudanças mutacionais na estrutura das regiões hidrofóbicas
da distrofina desempenham um papel importante na patogênese da DMD.
Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne. Genética. Distrofina (Dp).
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A Doença de Alzheimer é a patologia neurodegenerativa mais frequente associada à idade,
cujas manifestações cognitivas e neuropsiquiátricas resultam em deficiência progressiva e
incapacitação. A doença afeta aproximadamente 10% dos indivíduos com idade superior a 65
anos e 40% acima de 80 anos. Estima-se que, em 2050, mais de 25% da população mundial
será idosa, aumentando, assim, a prevalência da doença. O objetivo deste estudo é analisar e
descrever os genes que possuem alguma relação com a Doença de Alzheimer (DA). Foi utilizado
o banco de dados genético do Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI),
artigos científicos publicados e as palavras-chave: Alzheimer, APOE, PSEN2, PSEN1. A DA
é muito relacionado à genética, ou seja, acredita-se que a mesma é uma doença hereditária.
Após pesquisas no Banco de Dados do NCBI, constatou-se que alguns genes possuem alguma
relação com a predisposição de desenvolver a DA. O primeiro gene identificado foi a APOE
(Apolipoprotein E), sendo possível identificar três alelos, os alelos 2, o 3 e o 4. O alelo 3 é
mais frequente e pode ser considerado como neutro para a doença. Já o alelo 4 é o responsável
por aumentar a chance de vir a ter e, além disso, diminui a idade do surgimento da doença.
Entretanto, o alelo 2 é o que pode ser considerado como defesa contra essa doença. Observouse, ainda, que a probabilidade de desenvolver a DA não está relacionada apenas com os fatores
genéticos, mas também, possivelmente, devido a fatores ambientais, estilo de vida e diferenças
entre as etnias/raças, uma vez que constatou-se que determinadas populações possuem uma
probabilidade maior que outras. Constatou-se que fatores afetivos não influenciam na DA. Já
com o gene Presenilin 2 (PSEN2), localizado no cromossomo 02, possibilitou observar que a
DA de início precoce tem uma grande relação com a hereditariedade e meio ambiente, sendo
que as mutações que ocorrem na PSEN2 são raras e podem influenciar não apenas no Alzheimer
de início precoce, mas também em outros transtornos, como por exemplo, o câncer de mama. O
último gene analisado, Presenilin 1 (PSEN1), localizado no cromossomo 17, possibilitou saber
que esse gene possui uma grande relação com o Alzheimer precoce autossômico dominante,
estando presente em pessoas com tal doença. Por fim, conclui-se que a doença de Alzheimer é
causada por vários fatores genéticos, por vários genes localizados em diferentes cromossomos,
sendo, desse modo, uma doença hereditária. Além disso, é possível concluir, também, que a
doença não está relacionada apenas com a genética, mas também por causa de fatores ambientais.
Palavras-chave: Alzheimer. Genética. Hereditariedade.
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A Esquizofrenia é uma enfermidade complexa, caracterizada por distorções do pensamento, da
percepção de si e da realidade externa. É uma síndrome de longa duração e de início precoce,
associada a uma série de sintomas e sinais como alucinações, apatia, isolamento social e até
suicídio, atingindo cerca de 1% da população mundial. O objetivo deste estudo foi avaliar
e descrever os genes que têm ligação com a esquizofrenia, obtendo os resultados através de
artigos acadêmicos e pesquisa no banco de dados genéticos do Centro Nacional de Informações
sobre Biotecnologia (NCBI) e as palavras-chave: esquizofrenia, catecol-O-metiltransferase
(COMT), Subunidade de canal dependente de voltagem de cálcio (CANA1C) e fator de
transcrição 4 (TCF4). Estudos recentes sugerem que o genótipo catecol-O-metiltransferase
(COMT) localizado no Cromossomo 22 influencia o crescimento neural, variações na COMT
foram associadas a efeitos sexualmente dimórficos sobre a atividade enzimática, anatomia
do cérebro e comportamento, sugerindo que o gênero pode ser crucial na interpretação dos
efeitos da COMT. Estes dados suportam a hipótese de que os polimorfismos da COMT estão
associados à esquizofrenia e modulam a cognição em pacientes. O sexo é um importante
modulador da susceptibilidade, curso é resultado da doença. O gene Subunidade de canal
dependente de voltagem de cálcio (CANA1C) que fica no Cromossomo 12 está entre os genes
de vulnerabilidade mais replicados do tratamento da esquizofrenia. Há mais de 100 variantes
comuns ligadas ao risco de esquizofrenia e está associada à pior função de memória, causadas
pela desconectividade entre DLPFC direito a várias regiões corticais. A distribuição de genótipos
tem uma estrita ligação com o distúrbio cognitivo e em outro genótipo esteve intimamente
relacionada aos distúrbios sensoriais e perceptivos. Variantes genéticas comuns dentro e ao
redor do gene que codifica o fator de transcrição 4 (TCF4) localizado no Cromossomo 18 estão
associadas a um risco aumentado de esquizofrenia, em uma meta-análise em grande escala foi
recentemente demonstrado que o gene do fator de transcrição 4 (TCF4) está entre os genes
de susceptibilidade mais proeminentes para a esquizofrenia. A ativação sensório-motora é
modulada pelo genótipo TCF4, indicando um papel influente das variações do gene TCF4 no
desenvolvimento de déficits precoces de processamento de informação na esquizofrenia.
Palavras-chave: Esquizofrenia. Genética. Distúrbios Cognitivos.
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Doença ou também chamada de Mal de Parkinson, é uma doença progressiva que implica uma
perda gradual de células nervosas numa área específica do cérebro, dando origem a problemas
no controle de movimentos e outras áreas, tais como, o humor, o sono e o pensamento, que
pioram com a progressão da doença. Afeta mais comumente pessoas com idade acima de 60
anos, e é a segunda doença neurodegenerativa com maior expressão na atualidade. Os sintomas
clássicos da doença de Parkinson, chamados de ‘motores’ (relacionados aos movimentos),
incluem tremores, lentificação de movimentos, rigidez muscular e problemas de equilíbrio.
Além disso, os sintomas não motores também são comuns, por exemplo, demência, dor,
perturbação do sono e disfunção em sistemas autónomos do corpo como digestão e pressão
sanguínea. Existem tratamentos, a maioria das pessoas responde bem aos medicamentos. A
eficácia dos medicamentos em aliviar os sintomas e a duração desse efeito pode ser diferente
em cada pessoa. Os efeitos colaterais dos medicamentos podem ser graves. Pacientes em
tratamento de Parkinson podem apresentar a chamada flutuação motora, em que os sintomas
oscilam conforme o efeito da medicação, tendo um ápice de melhora quando o medicamento
faz efeito e depois uma queda desta sensação. Isso é causado quando o paciente toma doses
muito altas de levodopa, um dos principais medicamentos contra o Parkinson. O objetivo desta
pesquisa é aprimorar conceitos básicos sobre a introdução e o funcionamento da doença de
Parkinson; aperfeiçoar, conhecer e descrever os genes nela presentes e qual o desempenho no
corpo humano. Foi utilizado como palavras-chave: Doença de Parkinson, PRKN, PARK16
e PARK3. A base de pesquisa foi o site NCBI. Destaca-se três diferentes genes presentes na
doença de Parkinson, sendo eles, PKRN que pode ocorrer mutação. É causado pela doença de
Parkinson familiar que funciona como supressor de tumor, possui parkina que é uma ubiquitina
E3 ligase, que desempenha um papel importante em uma variedade de processos celulares.
PARK16 em estudos de caso e controle foram pesquisados o papel desse gene na doença de
Parkinson, e sua possível associação entre o poliformismo do gene PARK16, mas os resultados
permaneceram conflitantes e pouco potentes. Foram aplicados critérios rígidos de inclusão e
exclusão, e o gene PARK3 que representou no Polimorfismos no DNA em um bloqueio de LD
altamente inter-relacionado, o qual inclui o gene SPR, parecem estar associados com a doença
de Parkinson esporádica e familiar. Isto confirma um estudo anterior mostrando que a SPR
modula potencialmente o início ou o risco da doença de Parkinson.
Palavras-chave: Doença de Parkinson. PRKN. PARK16.
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A Educação em Saúde é um processo dinâmico, no qual se pretende que as pessoas considerem
a saúde como um valor, incentivando a utilização de serviços de saúde, bem como, estimulando
as pessoas a conseguirem saúde através de seus próprios esforços e ações. A prática do trabalho
educativo ocorre através de modelos didático-pedagógicos sanitários, apresentando três
modalidades de aplicação: trabalho individual, trabalho de grupos específicos e trabalho com a
comunidade. Este estudo tem como objetivo estabelecer um diálogo de como o fisioterapeuta
age em programas de promoção de saúde e proteção específica. Este trabalho é de revisão
bibliográfica. Foram utilizados os sites de mecanismos de busca PEDro, PubMed e Google
Acadêmico. Foram encontrados 12 artigos, dentre eles três apresentaram os critérios de seleção
propostos. Os resultados revelam que as ações privativas da Fisioterapia podem colaborar para
a redução do consumo de medicamentos, estimulando a grupalidade e a formação de redes
de suporte social, possibilitando a participação ativa dos usuários do SUS na construção de
projetos terapêuticos individuais e na identificação das práticas a serem desenvolvidas em
determinada área. A população assistida e a Fisioterapia poderão andar de braços dados na
construção de uma política local inovadora e inclusiva, permitindo que seus munícipes, mesmo
diante de situações de agravo ou doença, possam manter a sua integridade funcional. A atuação
encontra-se também articulada à Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do
SUS (HumanizaSUS), uma vez que, através da melhoria da qualidade de vida da população, por
meio da implantação de ações que permitam aos cidadãos conhecer, experimentar e incorporar
a prática regular de atividades físicas, redefine as práticas de acolhimento dos usuários. As
possibilidades de atuação do fisioterapeuta caminham para sua adequação à política pública
de saúde preconizada pelo SUS, onde a valorização da prevenção e promoção de saúde, assim
como a busca da equidade e maior resolutividade dos atendimentos prestados, representa os
principais elementos norteadores das ações propostas. Tal fato propicia a percepção de um campo
de atuação pouco explorado, onde o leque de possibilidades de intervenção fisioterapêutica e
as necessidades detectadas fazem crer que a participação da Fisioterapia na Atenção Básica,
constitui-se em uma contribuição imperativa, que poderá viabilizar maior resolutividade
nas intervenções interdisciplinares. As ações voltadas para o desenvolvimento de atividades
em Educação e Saúde junto às comunidades e atividades nas áreas de Saúde da Criança, da
Mulher, do Adulto e do Idoso, abrangendo também o atendimento de pacientes restritos ao
leito/domicílio, nos diversos níveis de complexidade do SUS é um grande desafio imposto ao
ensino, serviço e gestão. Finalmente, os estudos apontam que a complexidade e os desafios que
emergem da aproximação da Fisioterapia e das Políticas de Saúde nas práticas cotidianas, é
absolutamente necessária.
Palavras-chave: SUS. Educação em Saúde. Fisioterapia.
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EFEITO DOS EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS ORIENTAIS NA QUALIDADE DO
SONO DE IDOSOS
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Rafael Tanchela
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Os distúrbios do sono são entendidos como a dificuldade de iniciar o sono ou de continuar
dormindo. Dentre os diversos distúrbios conhecidos, destaca-se a insônia onde sua prevalência
atinge cerca de 12 a 40% de idosos, com idade acima de 65 anos. Existem diversas formas de
tratamento, principalmente medicamentosas, porém, torna-se importante buscar novas formas
de tratamento que não usem ou diminuam o uso de remédios. Com isso, surgem os exercícios
terapêuticos da medicina oriental como suposta forma de auxílio na diminuição do quadro de
insônia. O objetivo do presente estudo é analisar qual a influência do exercício terapêutico na
qualidade do sono de idosos. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica através das bases
de dados, SciELO, PubMed, Google Acadêmico, com as palavras-chave: exercício terapêutico,
distúrbios do sono e medicina oriental, como critérios de inclusão foram escolhidos artigos
publicados no período de 2003 a 2016. Para iniciar, define-se exercício terapêutico como o
treinamento planejado de forma sistemática dos movimentos corporais, alinhado com o controle
da respiração, buscando através da canalização de energia melhorar a função física e saúde
em geral, sendo os exercícios mais conhecidos o Tai Chi e Yoga. Os resultados encontrados
demonstram que a pratica regular de Tai Chi por parte do idoso, melhora a qualidade do sono,
aumentando sua eficiência e duração. Foi observado também melhora na função cognitiva e
diminuição do quadro de distúrbios psíquicos que estão diretamente ligados com quadros de
insônia. A prática de Yoga demonstrou resultados parecidos, onde a combinação de movimentos
e posturas com a respiração controlada provocou relaxamento em seus praticantes, ao ponto de
aumentar a duração do sono, diminuir a latência do sono e utilização de medicamentos para
dormir, além de estarem com maior disposição no dia seguinte. De forma geral, os artigos
mostram que a pratica regular e a longo prazo aumentam os efeitos do treinamento terapêutico,
observando além da melhora dos quadros de distúrbios do sono, diminuição da incidência de
doenças mentais e psíquicas. Pode-se concluir, portanto, que a prática de exercícios físicos da
medicina oriental podem ser introduzidas como tratamento auxiliar na diminuição dos quadros
de distúrbios do sono em idosos. Além deste achado, estima-se que menor incidência de doenças
psíquicas, diminuindo a utilização de medicamentos são consequências deste treinamento.
Novos tratamentos terapêuticos estão sendo investigados, como a meditação mindfullness, e
surgem como temas para estudos posteriores.
Palavras-chave: Insônia. Idosos. Exercícios Terapêuticos.
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ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA: AÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS
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Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é a doença do neurônio motor mais comum em
adultos com idade acima de 40 anos. Mesmo que reconhecida e caracterizada previamente
por degeneração dos neurônios motores no córtex, tronco encefálico e medula espinhal, na
atualidade a ELA é melhor conceituada como uma patologia multissistêmica que acomete
drasticamente o sistema motor, este sendo a primeira área afetada. Sua causa permanece
desconhecida, entretanto algumas hipóteses permeiam a etiologia da ELA, como processos
patológicos de danos oxidativos, acúmulo de agregados intracelulares, disfunção mitocondrial,
defeitos no transporte axonal e excitotoxicidade, todos estes fatores agregam degeneração
dos neurônios motores, caracterizando fraqueza e atrofia muscular, fasciculações, cãibras,
espasticidade, disartria e disfagia. O estudo tem como objetivo: Identificar a abordagem
fisioterapêutica na ELA. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica da literatura, quando
foram encontradas publicações científicas de Fisioterapia indexadas na base de dados SciELO,
EBSCO e PEDro, no período entre 2012 a 2016, utilizando como descritores: Fisioterapia;
Esclerose Lateral Amiotrófica; Tratamento, com a proposta de encontrar registros sobre as
atribuições do profissional fisioterapeuta mediante o tratamento da ELA. Como referência final,
foram selecionados sete artigos. O método terapêutico para os pacientes com ELA é complexo
e requer a tomada de decisões eficazes, em virtude de se tratar de uma condição incurável. A
assistência multidisciplinar prestada considera os problemas que surgem com a progressão da
doença, quando métodos e técnicas fisioterapêuticas são aplicadas. O profissional fisioterapeuta
age na educação do paciente, família e/ou comunidade envolvidos no processo, envolvendo
esses personagens quanto ao conhecimento sobre o diagnóstico, evolução da doença, assuntos
relacionados à qualidade de vida bem como a explanação dos objetivos do tratamento. As
atividades de vida diária e posicionamento do paciente também são eixos que requerem atenção,
visto que o uso de cadeira de rodas, quando indicado, provê mobilidade e previne complicações e,
o posicionamento apropriado no leito é essencial para prevenir contraturas e úlceras de pressão.
Programas de exercício para pessoas com ELA podem ser desencorajados uma vez que o sistema
muscular fraco pode ser lesionado devido ao excesso de trabalho. Dessa forma, a fisioterapêutica
abrange os exercícios resistidos, exercícios aeróbicos, alongamentos, mobilização articular e
suporte respiratório, por exemplo, a fim de restaurar, melhorar ou manter a força, potência e a
resistência muscular; assegurar a aptidão cardiorrespiratória; aumentar a extensibilidade dos
tecidos moles; sustentar a manutenção da mobilidade articular e independência funcional, além
de prevenir a insuficiência respiratória, respectivamente. Considerando as ações do profissional
fisioterapeuta frente a terapêutica de pacientes com ELA, este planeja, coordena e supervisiona
as estratégias adotadas, as quais podem melhorar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida
dos pacientes acometidos.
Palavras-chave: Esclerose Lateral Amiotrófica. Fisioterapêutica. Assistência Multidisciplinar.
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ESCOLIOSE E AS ALTERAÇÕES GENÉTICAS
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A escoliose é uma deformidade na coluna vertebral, sendo uma curvatura anormal é uma
posição de desalinhamento, inclinando-se para os lados, direito ou esquerdo, em um plano
tridimensional. Possivelmente sendo de caráter genético e hereditário, muitas vezes desenvolvese pela má postura, manifesta-se também na puberdade e, principalmente nas mulheres, que está
associado ao rápido crescimento, ou desenvolve-se pelo desgastes natural dos ossos. Pode ser
classificada em funcional ou estrutural. Na funcional, a deformidade ainda não está instalada
definitivamente, pois não atinge as estruturas ósseas, somente os músculos, já a estrutural atinge
as vértebras sendo fixa. Tem-se a escoliose congênita, sendo a de nascença causada pela má
formação das cartilagens de crescimento das vértebras. A escoliose idiopática é a mais comum,
pois a causa não é conhecida. O estudo tem como objetivo descrever os genes envolvidos
na escoliose e também avaliá-los para se discutir os resultados. Assim, analisando artigos
publicados no site NCBI nos últimos cinco anos, utilizando as palavras: Scoliosis, Il-6,VDR.
O gene Il-6, localizado no cromossomo 7, codifica uma célula no sistema imunitário, onde
pode causar febre, ela é produzida em locais de inflamação aguda e crônica, o funcionamento
deste gene implica em várias patologias. O estudo sugere que o gene Il-6 é produzida nos
condrócitos (células da cartilagem) e articulações, gerando várias patologias, além de sugerir
que o poliformismo na região do gene Il-6 pode aumentar o risco de obesidade e também que
pode estar relacionado na progressão da patologia. O gene VDR, localizado no cromossomo
12, na vitamina D que é responsável pela absorção de cálcio, fósforo e minerais essenciais
para a formação óssea, pode ser transformada em D3, sendo essa vitamina que leva o cálcio
e acopla ao osso, a falta dessa vitamina causa enfraquecimento dos ossos, e osteomalacia. Na
Mielopatia Espondilótica Cervical (MSC), um distúrbio degenerativo comum, é caracterizada
por compressão progressiva crônica da medula espinhal cervical. Foi observado através de
experimentos que o polimorfismo e o tempo de curvatura no trabalho onde se exerce funções
sentado, foram fatores de risco do MSC. Teve como resultados indicando que o polimorfismo
pode estar intimamente associado ao risco de MSC. Distúrbios da massa óssea e neoplasia entre
certos alelos VDR tem sido comprovado. A identificação e o diagnóstico das variedades de VDR
possibilitam a prevenção do risco de osteoporose. Estudos envolvendo a densidade mineral
óssea descobriu-se que há uma baixa densidade mineral óssea em mulheres osteoporóticas, e
principalmente em mulheres na pós-menopausa.
Palavras-chave: Scoliosis. IL-6. VDR.
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O IMC (Índice de Massa Corporal) é uma ferramenta usada para detectar casos de obesidade
ou desnutrição, principalmente em estudos que envolvem grandes populações. A avaliação do
consumo alimentar é realizada com o fim de incentivar o desenvolvimento e a implantação
de planos nutricionais. Além do profissional auxiliar, o indivíduo deve sempre prezar a boa
alimentação que vise promover a saúde. O consumo alimentar e o IMC estão interligados, pois
uma pessoa que tenha hábitos alimentares bons consequentemente terá um IMC bom. Assim
este estudo visa avaliar o IMC e o consumo alimentar dos estudantes de Fisioterapia do Centro
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi. Para isso, foi utilizado
um questionário online realizado em sala de aula com 56 estudantes. Para tabular as informações
foi usado o programa Excel e analisadas mediante a estatística descritiva (média). A maioria dos
entrevistados é de mulheres (81,8%), com idade de 18 anos (66%), não fumantes (96,4%). Sobre
a bebida alcoólica, 28,6% bebem mensalmente ou menos; 26,8% de 2 a 4 vezes por mês; 16,2%
de 2 a 4 vezes por semana. Sendo assim, 71,5% dos universitários consomem bebida alcoólica.
E, 83,9% dos estudantes não praticam atividade física. Sobre alimentos fritos semanais, um
ou dois dias na semana corresponde a 67,90%. Maior parte dos universitários, 80,4%, come
legume cozido somente no almoço; 71,4% afirmam sempre tirar o excesso de gordura da carne
e 12,5% comem a carne com gordura; 75% dos mesmos comem fruta somente uma vez por dia.
Com os dados de peso e altura² foi calculado o IMC de cada participante, com isso observa-se
que 3,57% está abaixo do peso; 58,92% normal; 28,57% estão com sobrepeso e 8,92% com
obesidade. Conclui-se que a maior parte dos estudantes não contém uma alimentação certa e
saudável e por essa causa uma taxa alta de universitários está com sobrepeso e obesidade.
Palavras-chave: Obesidade. Hábitos Alimentares. Índice de Massa Corporal.
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Dentre os fatores que compõem a autonomia funcional destaca-se a força, pois ela exerce
influência fundamental na integridade do sistema músculo-esquelético e está intimamente
ligada à realização de atividades diárias. A força e a resistência muscular são componentes de
aptidão física importantes onde são necessários níveis mínimos para a realização de um simples
movimento. Tendo em vista que atualmente os jovens estão se tornando progressivamente
sedentários, devido a influência de tecnologias onde passam a maior parte do tempo livre em
atividades que exigem pouco esforço físico, e isso está relacionado à má condição física e
ao desenvolvimento de doenças crônicas, realizou-se esse estudo no sentido de mensurar a
força e a resistência de MMSS em jovens universitários, de ambos os sexos. O objetivo deste
estudo foi comparar a força funcional de membros superiores entre os jovens e a relação com
hábitos diários e diferenças de sexo . Foram avaliados em um estudo transversal descritivo 55
estudantes (n=55) com idade entre 17 a 41 anos do primeiro semestre do curso de Fisioterapia
do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). Os alunos
foram encaminhados para a Academia da Unidavi, onde foram feitos testes de força de preensão
utilizando um dinamômetro Grip Saehan, e de flexão/extensão, que baseia-se em realizar flexão
do cotovelo com halteres o maior número de vezes por 30 segundos e tem o objetivo de avaliar
o nível de força funcional de MMSS. Na execução os avaliados, partindo da posição sentado
na cadeira com o membro superior de prevalência estendido e empunhando um halter de 3
quilos para serem feitos os testes de força, e depois responderam a um questionário online
sociodemográfico através do Google Formulários que abordou gênero, estado de saúde e sua
influência na prática de atividade física e uso de drogas lícitas (cigarro e álcool). Para as análises
estatísticas foi utilizado o programa SPSS onde os valores referentes à variável sexo dos 55
alunos (n=44) 80% feminino, 55% apresentavam um bom estado de saúde; no teste de flexão/
extensão obteve-se média de 16 repetições não havendo diferenças entre sexo; a média de força
de preensão foi de 40,7 Kg para homens e 27,7 para mulheres; 96,4% são de não fumantes
e 29% não consomem bebidas alcoólicas. Os resultados obtidos demonstram que apenas a
variável teste de pressão apresenta diferenças significativas entre os sexos.
Palavras-chave: Força. Saúde. Hábitos.
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O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é o distúrbio neurológico mais prevalente em termos de
morbidade e mortalidade. O termo doença cerebrovascular denota qualquer anormalidade do
cérebro causado por um processo patológico dos vasos sanguíneos. É conveniente considerar
as doenças vasculares cerebrais como dois processos: Hipóxia, isquemia e infarto resultantes
de comprometimento do suprimento sanguíneo e da oxigenação do tecido do Sistema Nervoso
Central (SNC) e Hemorragia devido à ruptura de vasos do SNC. O objetivo geral deste estudo
é conhecer a patologia Acidente Vascular Cerebral, tendo como interesse maior, a respectiva
localização e conhecimento de seus diversos genes, usando as palavra-chaves: Vascular e Gene.
Utilizou-se como referência o banco de dados do National Center for Biotechnology Information
(NCBI). Os genes encontrados são: VEGF (factor de crescimento endotelial vascular A) é
um gene do membro familiar dos fatores de crescimento PDGF / VEGF e está localizado no
cromossomo 6p21.1. Ele codifica uma proteína de ligação, a heparina, que existe como um
homodímero ligado a dissulfeto e este fator de crescimento induz a proliferação e migração
de células endoteliais vasculares, onde é essencial tanto para a angiogênese fisiológica quanto
patológica. O rompimento desse gene em camundongos resultou em formação anormal de
vasos sanguíneos embrionários. Variantes alélicas deste gene foram associadas a complicações
microvasculares do diabetes 1 (MV CD1) e aterosclerose onde há também evidências de
iniciação de tradução alternativa a partir de códons upstream não AUG (CUG) resultando em
isoformas adicionais. Um estudo recente mostrou que uma isoforma estendida C-terminalmente
é produzida pelo uso de um códon alternativo de terminação de tradução no quadro através
de um mecanismo de leitura de um códon de parada, e que esta isoforma é antiangiogênica.
O gene MTHFR (metilenotetrahidrofolato redutase) está localizado no cromossomo 1p36.22.
A proteína codificada por este gene catalisa a conversão de 5,10-metilenotetrahidrofolato em
5-metiltetrahidrofolato, um co-substrato para a remetilação da homocisteína em metionina. A
variação genética nesse gene influencia a suscetibilidade a doenças vasculares oclusivas, defeitos
do tubo neural, câncer de cólon e leucemia aguda, e mutações nesse gene estão associadas à
deficiência de metilenotetrahidrofolato redutase.
Palavras-chave: Vascular. Acidente Vascular. Genes.
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Espondilite Anquilosante trata-se de uma doença inflamatória crônica, que desenvolve um
quadro inflamatório nas regiões próximas às articulações, fadiga muscular, calcificação e
alteração postural, e em casos avançados, um provável desenvolvimento de comprometimento
cardiovascular e respiratório. A causa da doença é atualmente desconhecida, mas ainda sem
cura, afetando principalmente o esqueleto axial, coluna, joelhos, ombros e, em alguns casos,
também os olhos. Pode associar-se a importante limitação funcional e comprometimento da
qualidade de vida dos pacientes. Ela faz com que as vértebras da coluna se fundam, diminuindo
a flexibilidade e também pode afetar as costelas. Afeta mais homens do que mulheres, com
início na fase adulta e a grande maioria dos sintomas é desenvolvida entre 20 e 35 anos. O
indivíduo que apresenta esta doença sente dor em região lombar, edema nas articulações, fadiga,
dificuldade para expandir o tórax durante a respiração, distúrbios do sono e, consequências
psicológicas como depressão, ansiedade e estresse. Por apresentar alterações físicas e funcionais
importantes, como a perda de massa muscular que pode ser considerada uma complicação,
levando à redução da força muscular e consequente diminuição da independência destes
indivíduos. Com isso, muitos são afastados do trabalho, o que pode levar à diminuição da
qualidade de vida, além disso, a inatividade decorre da inflamação e dor que o paciente sente
em lugares específicos na região sacroilíaca e podendo se expandir para outras partes da coluna
vertebral. O objetivo desta revisão é analisar os benefícios de exercícios físicos e possíveis
indicações no tratamento da espondilite anquilosante. Para esta pesquisa foi utilizado o base
de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), sendo os termos de busca: Espondilite
anquilosante; Exercícios físicos; Fortalecimento muscular. Os artigos utilizados são datados
de junho de 2008 até abril de 2016. Os resultados obtidos foram que os exercícios físicos para
fortalecimento muscular com a bola suíça em pacientes com espondilite anquilosante foi que
gerou uma diferença significativa em força muscular no grupo de intervenção. Quanto aos
exercícios físicos em relação à qualidade de vida dos pacientes com espondilite anquilosante,
apontou-se que os que praticavam exercícios físicos tinham uma qualidade de vida melhor em
relação aos que não praticavam. Sendo assim conclui-se, baseado nos artigos utilizados, que
o exercício físico praticado corretamente é importante e colabora muito para a qualidade de
vida dos pacientes com espondilite anquilosante, uma vez que se tem a melhora na postura e na
mobilidade, prevenindo e minimizando as deformidades inerentes à doença.
Palavras-chave: Espondilite Anquilosante. Exercícios Físicos. Fortalecimento Muscular.
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A Fibromialgia (FM) é uma síndrome dolorosa crônica, não inflamatória, que se manifesta no
sistema musculoesquelético podendo apresentar sintomas em outros sistemas e de etiologia
desconhecida. O quadro clínico costuma apresentar-se sob diversas formas. O sintoma mais
comum é o da dor difusa e crônica, em geral os pacientes têm dificuldade para localizar a dor e
não conseguem especificar se a origem é muscular, óssea ou articular. É comum o agravamento
pelo frio, umidade, tensão emocional ou esforço físico. Sintomas que acompanham o quadro
são o sono não reparador e a fadiga. Pode também haver sintomas de depressão, ansiedade,
desatenção e cefaléia. O objetivo do presente trabalho foi analisar a influência de tratamentos
mais significativos para melhoria da qualidade de vida e a diminuição da dor nas pessoas que
têm FM. Para a elaboração deste trabalho foram consultados artigos acadêmicos. A Fisioterapia
não deve ser somente um meio de alívio da dor, mas também de restauração da função e de
estilos de vida funcionais, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes com
fibromialgia. Por essa razão a Fisioterapia tem sido indicada no tratamento da FM, pois possibilita
a análise e a intervenção na mobilidade humana, reintegrando o paciente ao meio onde vive e,
promovendo assim, uma melhora na qualidade de vida. A FM é considerada uma das doenças
reumatológicas mais frequentes na sociedade. Um método muito utilizado para diminuir os seus
sintomas é a acupuntura, um método terapêutico chinês que se baseia na estimulação de pontos
específicos no corpo com a utilização de agulhas ou fogo. Esse conjunto de técnicas tem como
finalidade, promover a mobilização, circulação e o fortalecimento das energias humanas. Em
relação aos exercícios de alongamento muscular, também observa-se uma melhora significativa
dos pacientes no sono e uma diminuição da rigidez, tendo o alongamento estático, técnica
mais comum e segura proporcionando aumento da flexibilidade. Exercícios aeróbios por sua
vez, trazem benefícios físicos como a diminuição da tensão muscular, disfunção física e dor.
Através da revisão dos artigos analisados é possível concluir que os exercícios e tratamentos
fisioterapêuticos têm uma influência em relação à melhora na qualidade de vida das pessoas
afetadas pela FM.
Palavras-chave: Fibromialgia. Síndrome. Fisioterapia.
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A Fisioterapia é a área da saúde que foca no estudo do corpo humano para tratar e prevenir
tanto lesões quanto doenças, sejam elas raras ou não, como a Condromalácia Patelar, que é uma
patologia que causa um desgaste na cartilagem da articulação entre a Patela e o Fêmur, o que
acaba inflamando a região e causando muita dor. Essa doença atinge em média 150 mil pessoas
por ano no Brasil, e apesar de ser pouco conhecida, sua incidência é alta e pode atingir toda a
população, independente da faixa etária ou sexo. Conscientizar as pessoas da existência dessa
patologia é muito importante pelo fato de ser pouco conhecida mas, ainda mais importante,
é mostrar o papel do fisioterapeuta e, o que a Fisioterapia em graus mais leves da doença
pode favorecer a um paciente com Condromalácia Patelar. Com o intuito de buscar a maior
quantidade de informações sobre a doença e seus tratamentos, pesquisas foram realizadas nos
sites PEDro (Physiotherapy Evidence Database) onde é possível encontrar artigos detalhados
sobre várias doenças e suas relações com a Fisioterapia, e Blog da Fisioterapia onde foram
encontradas importantes informações sobre a intervenção do fisioterapeuta nessa doença,
usando as palavras-chave: Condromalácia Patelar, Intervenção Fisioterapêutica e Cartilagem.
A Condromalácia Patelar é uma patologia que pode ser causada por inúmeros fatores, os quais
são mais comuns: treinos excessivos, atividades de impacto, desequilíbrio ou encurtamento
muscular, predisposição biomecânica, subir e descer escadas com frequência ou até ficar
com os joelhos flexionados por muito tempo, que assim causa uma inflamação na cartilagem
Femoropatelar. Com a inflamação da articulação Femoropatelar, caso os agentes causadores
persistirem, a cartilagem vai se desgastando até chegar o contato de osso com osso e assim
surge a Condromalácia Patelar, que é classificada em quatro Graus: Grau 1: amolecimento
da cartilagem e edemas; Grau 2: fragmentação de cartilagem ou fissuras com diâmetro <
1,3 cm; Grau 3: fragmentação ou fissuras com diâmetro > 1,3 cm e Grau 4: erosão ou perda
completa da cartilagem articular. A Fisioterapia/Fisioterapeuta se inclui em um processo em
que não há reversão da doença, porém sua ação é muito importante pois diminui os riscos da
agravação dela. O alongamento e fortalecimento são extremamente necessários na recuperação
dos pacientes, independente de qual seja o grau da doença. De acordo com estudos de um
artigo pesquisado no site PEDro, o uso de campos eletromagnéticos pulsados também se torna
extremamente importante, pois, como a Condromalácia Patelar se trata de uma inflamação,
os campos eletromagnéticos pulsados servem de anti-inflamatórios que assim favorecem no
tratamento da doença, o que mostrou uma melhora na prática de exercícios dos pacientes e,
consequentemente, melhorou o processo de recuperação da doença.
Palavras-chave: Condromalácia Patelar. Intervenção Fisioterapêutica. Cartilagem.
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A força e a resistência muscular são componentes da aptidão física importantes para a saúde e alto
rendimento. O presente artigo científico tem como objetivo relatar os resultados adquiridos com
o teste de força de membros inferiores em acadêmicos de Fisioterapia do Centro Universitário
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi. O trabalho é de cunho transversal
e foi realizado com 55 acadêmicos da 1° fase do curso de Fisioterapia da Unidavi, de ambos
sexos. O estudo foi realizado na Academia da instituição, durante o mês de março do ano
letivo de 2019. Utilizou-se o teste de flexão e extensão do quadril no equipamento LEG PRESS
45°, conforme teste de 1 RM (repetição máxima). Em seguida foram avaliados através de um
questionário (idade, sexo, saúde e força dos membros inferiores). Posteriormente, foi dado
início à análise de dados, usando da estatística descritiva (frequência relativa e absoluta, média,
desvio padrão). Os dados foram armazenados no programa SPSS e analisados no programa
Excel. Os 55 acadêmicos avaliados possuíam média de idade de 19 anos (Dp=4,53). Destes
82% (n=45) eram do sexo feminino e 61%(n=36) possuíam 18 anos de idade. Com relação aos
indicadores de saúde, os acadêmicos apresentaram ótimos resultados, 55% (n=31) reportaram o
estado de saúde como ótimo/bom. A média para os acadêmicos em relação à força muscular dos
membros inferiores foi de 99 (Dp=37,7), sendo que 18%(n=11) obtiveram uma força muscular
de 100kg. Pode-se vivenciar com esse trabalho, que os acadêmicos apresentam um alto valor de
força muscular de membros inferiores, o qual é influenciado pela saúde e idade do indivíduo.
Palavras-chave: Força Muscular. Saúde. Dados.
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A força de preensão manual é utilizada geralmente para medir a força manual de um indivíduo.
Existe uma grande variedade de instrumentos utilizados para a avaliação da força de preensão
manual. Porém, não existem estudos demonstrando a validade destes instrumentos. Instrumentos
confiáveis permitem ao profissional alcançar conclusões que são minimamente afetadas por
fatores externos, diminuindo assim, as chances de erros. Além disso, conhecer as características
específicas dos instrumentos de avaliação é importante para identificar de que maneira variáveis
de difícil controle poderiam afetar os resultados e, busca principalmente avaliar o estado
nutricional de pacientes pré e pós-cirúrgico. E, apesar de ser um teste simples e de fácil aplicação,
quando adequadamente realizado pode fornecer dados concretos e objetivos contribuindo assim
para o resultado final do estudo. O estudo mostra analisar a força de preensão manual dos
estudantes da primeira fase do curso de Fisioterapia da Unidavi - Centro Universitário para
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí e seus resultados. Para obter as informações foram
feitas coletas de dados precisos, com apenas uma repetição por cinquenta e seis estudante,
dez homens e quarenta e seis mulheres, no dia oito de março de dois mil e dezenove, através
de pesquisa transversal utilizando o dinamômetro manual Jamar (o dinamômetro Jamar foi
reportado em meados da década de 50 e é muito utilizado na clínica por profissionais da área
de reabilitação) na Academia do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale
do Itajaí com os acadêmicos da primeira fase do curso de Fisioterapia. Concluiu-se com a
análise de dados estatístisticos obtidos perante o estudo, a amostra final incluiu cinquenta e seis
estudantes, com dez meninos e quarenta e seis meninas. Tendo maior número de participantes
meninas, sendo brancos ou pardos, com média de idade de 19,61 (DP 4,539), com mínima de
dezessete e a máxima de quarenta e um, e a maior parte (52,5%) tem um trabalho remunerado
e estudam.
Palavras-chave: Avaliação. Membro Superior. Força de Mão.
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A região lombar é a que suporta a maior carga e está relacionada com a postura adequada
de um indivíduo. O equilíbrio entre a força muscular e sua flexibilidade depende muito do
funcionamento articular, qualquer conturbação que quebre o equilíbrio pode intervir nesse
funcionamento. Com base neste assunto, determinou-se a prevalência e suas associações para
avaliar a saúde dos alunos participantes. O objetivo do estudo foi analisar se a força lombar
prejudica no estado de saúde atual dos acadêmicos que praticam atividade física. Este estudo
transversal e quantitativo avaliou estudantes da primeira fase do curso de Fisioterapia, de 17 a
41 anos de idade, onde 60 acadêmicos do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto
Vale do Itajaí – Unidavi responderam um questionário com base nos exercícios físicos feitos na
Academia. O instrumento utilizado para medir a força lombar foi a balança analógica adaptada,
aparelho usado para medir a força muscular. Utilizou-se dos programas Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS), Excel e questionário sociodemográfico para realizar as análises
coletadas. Entre os 60 alunos, 6% não participaram da pesquisa. A amostra final resultou em
56 integrantes, contando com o maior número de meninas (76%) e com a média de 18 anos de
idade de ambos os sexos. O nível de força lombar maior foi de 55 entre 11,7% dos acadêmicos.
Com base nesses resultados pode-se saber se o estado de saúde atual dificulta na prática de
exercício físico. A pesquisa indica que os homens tiveram 15% de influência e as mulheres
78,3%. Concluiu-se que, a maioria dos afetados são do sexo feminino, onde apresentam maior
dificuldade.
Palavras-chave: Força. Análise. Exercício.
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Esclerose Múltipla é uma doença que afeta o sistema nervoso, causando destruição da mielina
(desmielinização), proteína fundamental na transmissão do impulso nervoso. Essa doença é
considerada uma enfermidade inflamatória, provavelmente autoimune. Ela atinge cerca de 2,5
milhões de pessoas no mundo e, infelizmente, não tem uma cura, porém é possível controlála para não evoluir. Alguns estudos sugerem que vírus como o Epstein-barr, a varicela-zoster
e alguns vírus relacionados à vacina da hepatite podem ter relação com a Esclerose Múltipla,
mas até o momento nenhuma das hipóteses foram confirmadas. Uma das maneiras encontradas
para combater a doença é o Pilates, o exercício de Pilates aumenta a flexibilidade e, em alguns
casos, pode agir no tratamento de incontinências, que também são comuns em pacientes com
Esclerose Múltipla, além de ajudar a combater inchaços, melhorar a respiração e a circulação.
A disposição genética e a influência ambiental talvez sejam responsáveis pelo aparecimento dos
primeiros surtos. No entanto, há ainda muitas perguntas sem respostas, especialmente quanto
aos mecanismos básicos da doença. O objetivo deste estudo é obter informações e descrever os
três genes escolhidos da Esclerose Múltipla e adquirir conhecimento diante disto. Utilizou-se o
banco de dados NCBI (National Center for Biotechnology Information) para recolher os dados e
poder fazer a análise e, posteriormente chegar a uma conclusão. Para isso, descreve-se três genes:
o CD40; TNFRSF1A e STAT3. O gene CD40 que está localizado em 20q13n12(cromossomo
20), pertence à família TNF, essa proteína codificada de um receptor de células que apresentam
antígenos do sistema imunológico, onde esse, é essencial para mediar uma grande variedade
de respostas imunológicas e inflamatórias, incluindo a troca de classe de imunoglobulina
dependente da classe T. A proteína TNFR2 interage com o receptor e serve como mediador
de transdução de sinal. A interação desse receptor é considerada necessária para a ativação
microglial. O segundo gene é o TNFRSF1A, que está localizado em 12p13.31(cromossomo
12), esse gene está ligado à familia TNT, o receptor é ligado à membrana e também em solúveis
que interagem com as mesmas ligações da membrana e do solúvel; o seu ligante é o fator alfa de
necrose tumoral, e está ligado à membrana. O mesmo é responsável pela sobrevivência celular,
apoptose e inflamação. O terceiro e último gene é o STAT3, localizado em 17q21.2(cromossomo
17), a proteína que esse gene é responsável é a proteína que medeia a expressão de uma variedade
de genes em resposta aos estímulos celulares e, portanto, desempenha um papel fundamental
em muitos processos celulares, como o crescimento celular e a apoptose.
Palavras-chave: Esclerose Múltipla. Sistema Nervoso. Genes.
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O câncer de pele é reconhecido como o mais comum no mundo e corresponde a um terço dos
casos de câncer. Só no Brasil a uma estimativa é de 200 mil novos casos por ano. O excesso
de exposição ao sol é seu principal fator desencadeante, sendo a população de pele clara, a de
maior risco. A maioria dos cânceres de pele são curáveis cirurgicamente quando precocemente
identificados e abordados. O objetivo deste trabalho é analisar com mais detalhes um dos
cânceres mais comuns do mundo, o de pele, e conhecer três dos vários genes que o apresentam.
O método de pesquisa foi através do portal NCBI (National Center for Biotechnology
Information), onde encontrou-se três genes, que estão relacionados com o câncer: TP53; MC1R;
IL6. O gene conhecido como TP53 localizado na 17p13.1 mostra sobre uma proteína supressora
de tumor contendo ativação transcricional, onde a mesma codificada responde a diversos
estresses celulares para regular a expressão de genes alvo, induzindo assim a parada do ciclo
celular, apoptose, senescência, reparo de DNA ou mudanças no metabolismo. O processamento
alternativo deste gene e o uso de promotores resultam em múltiplas variantes e isoformas do
transcrito. As mutações nesse gene estão associadas a uma variedade de cânceres humanos,
incluindo cânceres hereditários como a síndrome de Li-Fraumeni. No gene MC1R, localizado na
16q24.3, codifica a proteína receptora do hormônio estimulador de melanócito (MSH). Existem
dois tipos de melanina: a feomelanina vermelha e a eumelanina negra. Mutações genéticas que
levam a uma perda na função estão associadas ao aumento da produção de feomelanina, onde
o mesmo pode contribuir para os danos da pele induzidos por UV, gerando radicais livres sobre
a radiação UV. A ligação do MSH ao seu receptor ativa e estimula a síntese de eumelanina.
Este receptor é um importante fator determinante na sensibilidade ao sol e é um fator de risco
genético para o câncer de pele melanoma e não-melanoma. No terceiro gene, conhecido como
IL-6 e localizado na 7p15.3 codifica uma citocina que funciona na inflamação e na maturidade
das células B. Além disso, o funcionamento deste gene se encontra em uma ampla variedade de
estados patológicos associados à inflamação, inclusive na suspeita de diabetes mellitus e artrite
reumatóide juvenil sistêmica. A proteína codificada mostrou ser um pirogênio endógeno capaz
de induzir febre em pessoas com doenças autoimunes ou infecções.
Palavras-chave: Câncer de Pele. Radiação UV. Célula Cancerígena.

569

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

HÁBITOS DIÁRIOS E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A FORÇA MANUAL DE
MEMBROS SUPERIORES
Keila Cristina Longen
keila.longen@unidavi.edu.br
Juliana Berns
juliana.berns@unidavi.edu.br
Marcos Porfirio
marcos.porfirio@unidavi.edu.br
Este presente estudo foi realizado na turma de Fisioterapia sobre como os hábitos diários
influenciam ou não na força manual dos membros superiores e na quantidade de flexões/extensões
realizadas pelos membros superiores. O objetivo deste estudo foi determinar a influência dos
hábitos diários na força dos membros superiores. O método utilizado neste estudo transversal
realizado investigou-se 55 acadêmicos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário para
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), com idades entre 17 e 41 anos, de ambos
os sexos. Foi utilizado um questionário online via Google Formulários que abordou o estado
de saúde mental e sua influência na prática de atividades físicas, uso de drogas lícitas(cigarro
e álcool), o tipo de atividade física realizada no tempo livre. Foi realizado também testes na
Academia de força de preensão utilizando um dinamômetro da marca SAEHAN e teste de
flexão/extensão do cotovelo com halteres de 3 quilos por 30 segundos e, para realizar as análises
estatísticas e cruzamento de dados, foi utilizado o programa SPSS. Para os resultados este estudo
abordou 55 estudantes do curso de Fisioterapia, com maior número de mulheres, solteiro(a)/
separado(a)/divorciado(a); com saúde mental ótimo/bom; não influência da saúde mental nas
atividades físicas; não uso de cigarro (96,4%) e não consumo de bebida alcoólica (29,1%). A
prática de caminhada foi maioria entre os entrevistados (29,1%); força de preensão com média
de 40,73 KG força para homens e média de 27,74 KG força para mulheres e flexão/extensão
de cotovelo sendo a média geral de 16,15 repetições. A falta de realização de atividades físicas
(21,8%) pode ser um dos fatores para a pouca força de preensão e poucas repetições de flexão/
extensão. Concluiu-se então, que o estado de saúde dos estudantes e o uso de drogas lícitas não
influencia na força de preensão e nem no número de repetições de flexão/extensão.
Palavras-chave: Hábitos Diários. Membros Superiores. Força Manual.
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Doença infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, conhecida antigamente
por Lepra, é uma das mais antigas que já se tem registros, com cerca de quatro mil anos.
As formas de prevenir a doença são a alimentação adequada, praticar exercícios e evitar
consumo de bebida alcoólica. A doença tem cura, mas, se não tratada pode deixar sequelas.
É transmitida através de muito contato com uma pessoa contaminada, por meio da saliva e
de secreções do nariz, porém, tocar na pele da pessoa contaminada não transmite a doença.
Cerca de 90% da população possui defesa contraa doença. A Hanseníase é classificada em
duas formas: Paucibacilar, que é o estágio inicial da doença com manchas mal definidas e sem
comprometimento neural; Multibacilar, é o estágio mais avançado com manchas e placas com
bordas bem definidas, comprometendo alguns nervos, com mais dificuldade de separar a pele
normal da danificada, podendo comprometer o nariz, rins e órgãos reprodutivos masculinos.
Os sintomas de Hanseníase são manchas mais claras, vermelhas ou mais escuras, que são
pouco visíveis com alteração da sensibilidade no local associado à perda de pelos e ausência
de transpiração. A doença tem cura e, após o diagnóstico, deve periodicamente ser visto por
uma equipe de saúde. Logo no início do tratamento é interrompida a transmissão, sendo assim,
realizada de forma completa e correta garante-se a cura da doença. O objetivo do trabalho é
compreender e esclarecer sobre os quatros genes da Hanseníase e como prevenir e identificar a
doença. NOD2, membro da família NOD1/ Apaf-1 codificada de uma proteína de recrutamento,
tem a função de resposta à imunidade das bactérias intracelulares. Esse gene é uma mutação
associada à doença de Crohn e a Síndrome de Blau. TLR2, gene membro da família do receptor
tipo Toll, tem o papel de reconhecer causadores de doenças e ativa a imunidade inata. TNF,
gene que pertence à superfamília do fator de necrose tumoral. Ele regula um amplo espectro
de processos biológicos como a proliferação celular, diferenciação, apoptose, metabolismo
lipídico e coagulação.
Palavras-chave: NOD2. TLR2. TNF.
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O câncer de colo de útero, causado por alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV) é uma
doença de desenvolvimento lento. Pode não apresentar sintomas e, nos casos mais avançados,
pode gerar sangramento vaginal intermitente. O HPV (Papiloma Vírus Humano) é um DNA vírus
da família papopaviridade que infecta pele ou mucosa (oral, genital ou anal) em ambos os sexos.
Conforme identificação clínica, ao longo de 2000 anos, a verruga ou condiloma acuminado é
resultado da infecção por HPV; a partir do final da década de 1970 foram identificados diversos
tipos de HPV em várias lesões de pele e de mucosas. Atualmente, fortes evidências de estudos
epidemiológicos, clínicos e de biologia molecular permitem afirmar que, na maioria, os cânceres
genitais são doenças causadas por certos tipos de papilomavírus humanos. Seu processo de
transmissão ocorre por meio de relações sexuais e seu modo de tratamento pode ser químico,
cirúrgico ou por estimulação da imunidade e consiste na destruição das lesões. É a DST viral
mais frequente e o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que sejam diagnosticados cerca
de 16.000 novos casos a cada ano do biênio. O presente estudo teve como objetivo expor
características gerais do câncer de colo de útero, do HPV e os principais genes contidos no
papilomavírus humano. Trata-se de uma pesquisa produzida com levantamentos de conceitos
e dados válidos com base no site NCBI, com as palavras-chave: HPV, HLA-DQB1, TNF e
EGFR. Foram feitas revisões bibliográficas e de artigos utilizando-se como critério de inclusão
os artigos publicados no período de 2018 até primeiro semestre de 2019. A primeira análise foi
realizada a partir do gene HLA-DQB1: localizado no sexto cromossomo, tem função central no
sistema imunológico por prestar peptídicos derivados de proteínas extracelulares; o gene prediz
função tardia do enxerto renal nas biópsias de pré-implantação. O segundo gene analisado
foi o Tumor Necrosis Factor (TNF): localizado no sexto cromossomo, codifica uma citocina
pró-inflamatória multifuncional que pertence à superfamília do fator de necrose tumoral, o
polimorfismo TNF-a-308G\A está associado aos níveis de TNF-a na população indiana. O
gene Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) foi o último analisado: localizado no sétimo
cromossomo, é uma proteína da superfície celular que se liga ao fator de crescimento epidérmico,
a aplicação do miRNA-223 pode induzir a apoptose do CPNPC através da via PI3K\AKT pelo
EGFR.
Palavras-chave: HPV. Fator de Necrose Tumoral. DST.
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IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA MOTORA EM CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
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Larisse Dunke Pereira
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento associado
a déficits na interação sociocomunicativa e pela presença de padrões repetitivos, restritos
e estereotipados de comportamento e interesses. Essas alterações neuropsicomotoras se
manifestam no início da infância e o diagnóstico normalmente ocorre entre 3 ou 4 anos de
idade, dependendo do grau da doença. A Fisioterapia atua em indivíduos com Transtorno do
Espectro Autista, sendo importante ressaltar que as experiências motoras são decisivas em cada
fase do desenvolvimento da criança. Nesse aspecto, o presente artigo de revisão tem como
objetivo apresentar a importância da Fisioterapia Motora em crianças com Transtorno do
Espectro Autista. Este é um estudo de revisão bibliográfica, realizado nas bases de dados Google
Acadêmico, SciELO e PubMed, utilizando como descritores: fisioterapia motora em crianças and
autismo. Os artigos foram pesquisados manualmente, considerando como critério de inclusão
publicações entre os anos de 2015 e 2019; escritos em idioma português, espanhol e inglês;
com acesso online do texto completo. Foram selecionados nove artigos que corresponderam
aos critérios de inclusão. Estudos apontam que o atraso nas habilidades motoras, alteração no
tônus muscular, na marcha (utilização da ponta dos pés) e controle postural, atividade motora
reduzida, dificuldade para iniciar o movimento e posturas viciosas são comuns em crianças
com Transtorno do Espectro Autista. É possível observar que o autista apresenta dificuldade em
compreender os movimentos do corpo e também o corpo em sua globalidade, prejudicando o
equilíbrio, lateralidade, controle postural, entre outras coisas. Quanto mais cedo o tratamento
fisioterapêutico se iniciar, maiores são as chances de evolução. Dessa maneira, a Fisioterapia
Motora tem apresentado bons resultados ao intervir nessas condições, estimulando habilidades
já adquiridas e novas habilidades, propondo experiências sensório-motoras que podem gerar
efeitos positivos em autistas. O acompanhamento fisioterapêutico parece ser de extrema
importância em crianças autistas.
Palavras-chave: Autismo. Fisioterapia. Movimento.

573

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) E CONSUMO ALIMENTAR
Haron Carlos Angioletti Savi
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Giovane Pereira Balbé
gbalbe@unidavi.edu.br
Há necessidade de conhecer o estilo de vida, consumo alimentar e estado nutricional de
universitários, já que nesse nível de ensino parece haver uma dificuldade no cuidado com a saúde.
O estudo foi desenvolvido para determinar se os estudantes do curso superior de Fisioterapia
estão tendo o Consumo Alimentar, que refere-se aos costumes, hábitos de alimentação do
indivíduo e, a partir dos dados coletados verificar a qualidade da alimentação e o Índice de Massa
Corporal (IMC). Este é utilizado para verificar se o indivíduo está no peso ideal, sendo, esse
índice, calculado a partir de duas variáveis: o peso e a altura, e determinar se os universitários
com resultados obtidos estão tendo uma vida saudável. O objetivo deste estudo foi determinar
o variável nutricional e o consumo alimentar. Um questionário com questões relacionadas à
alimentação do dia-a-dia de cada participante foi o primeiro passo da pesquisa. Foram coletados
dados como sexo, ocupação atual, peso, altura, frequência com que pratica atividade física,
hábito alimentar, entre outras. A população entrevistada tem entre 17 e 41 anos de idade e
reside na microrregião do Alto Vale do Itajaí, no Estado de Santa Catarina, Brasil. Neste estudo,
foram utilizadas variáveis categóricas e numéricas, sendo analisado, as categóricas a partir da
frequência (F), obtida em percentual (%). Já as numéricas foram analisadas as médias dos dados
obtidos, o desvio padrão, a mediana, o mínimo e o máximo. Para calcular o IMC foi usado a
sua fórmula (dividindo o peso pela altura elevada ao quadrado). Dos 56 entrevistados 80,4%
são mulheres. A média de massa corporal é de 67,46 com um desvio padrão de 12,04. Ainda,
a pesquisa mostrou que 54,5% de homens estão com peso normal e as mulheres possuem uma
diferença de 62,22% abaixo do peso. Aproximadamente, 55,4% dos alunos dividem suas vidas
entre trabalho remunerado e estudo; 41,1% são estudantes e mesmo com sua rotina cheia, ainda
encontram tempo para praticar caminhadas, com uma variante de 30,4%. Com uma alimentação
saudável de 75,0% dos estudantes, tendo ingestão de frutas uma vez no dia e a ingestão de
legumes com o percentual de 80,4% uma vez ao dia no almoço, praticando esporte e regrando
os hábitos alimentares. Os dados apresentados demonstram que a maioria dos estudantes possui
uma rotina dividida e, mesmo assim mantém seu IMC normal e uma alimentação regrada e
saudável.
Palavras-chave: Alimentação. Consumo Alimentar. Índice de Massa Corporal.
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ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E CONSUMO ALIMENTAR: UMA PESQUISA
COM ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA
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O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma técnica utilizada para verificar se o indivíduo está
no seu peso ideal, sendo, esse índice, calculado a partir de duas variáveis numéricas: o peso e
a altura. A pesquisa tem como objetivo analisar o IMC e o consumo alimentar da população
estudada. Foi realizada uma pesquisa transversal, com os acadêmicos da primeira fase do curso
de Fisioterapia da Unidavi. Ocorreu no período de 08 à 15 de março de 2019, de modo que os
participantes preencheram um questionário referente às características gerais e de consumo
alimentar (questões sobre quantidade de refeições diárias e afins). O peso e a estatura foram
avaliados, mediante uma balança digital e estadiometro, de cada participante para o cálculo de
IMC (peso/estatura2). O procedimento de coleta ocorreu a partir de um questionário online,
sendo que todos responderam após serem avaliados quanto ao peso corporal e estatura. Para
a análise dos dados utilizou-se os softwares SPSS e Excel. Já para o tratamento de dados
adotou-se para as variáveis categóricas a distribuição de frequência e percentual e as numéricas
as medidas de média e desvio padrão. Os resultados obtidos foram que cerca de 80,4% dos
estudante são do sexo feminino; 55,4% estudam e trabalham; 44,6% possuem renda mensal
de R$954,00 a R$1908,00. Quanto à saúde, 55,4% julgam ter um bom estado; 30,4% possuem
a caminhada como principal atividade física; 67,9% ingerem alimentos fritos um ou dois dias
na semana; 75,0% ingerem frutas uma vez ao dia; 71,4% ingerem carne vermelha e gordura,
porém, tiram sempre o excesso de gordura visível e 80,4% ingerem verduras e legumes uma vez
ao dia (almoço). Ainda, observou-se que a idade média é de 19,6 anos (Desvio padrão = 4,54),
a mediana de peso é igual a 66,1kg. O IMC, em média, ambos os sexos está na faixa de IMC
normal (DP próximo a 4). Deste modo, conclui-se que o grupo pesquisado possui um consumo
alimentar balanceado o que parece refletir num IMC adequado, embora haja alta dispersão com
valores discrepantes neste índice. Tal resultado salienta a necessidade de uma atenção quanto
aos hábitos de vida desse grupo, já que o excesso de peso e obesidade são fatores de risco para
a saúde da população.
Palavras-chave: Massa Corporal. Acadêmicos de Fisioterapia. Alimentação.
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LEUCEMIA: RELAÇÕES GENÉTICAS
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A Leucemia é uma doença dos glóbulos brancos de origem não conhecida. É um tipo de câncer
maligno e sua principal característica é o acúmulo de células jovens anormais na medula
óssea. O objetivo deste estudo é esclarecer os genes da Leucemia e sintomas dos mesmos.
Foi realizada uma pesquisa no banco de dados NCBI e PubMed. O RUN 1, está localizado no
cromossomo 21, seu fator de ligação ao núcleo (CBF) é um fator de transição heterodimérico
que se liga ao elemento central de muitos intensificadores e promotores. Ele é o regulador chave
do processo de hematopoiese e é um alvo comum para múltiplas translocações cromossómicas
em Leucemia Aguda Humana. As mutações do RUNX1 podem levar à Leucemia Aguda e
afetar o prognóstico de pacientes com Leucemia Mieloide Aguda-LMA. A LMA é o tipo mais
comum de Leucemia em adultos. O EGFR, está localizado no cromossomo 7, essa proteína é
um receptor para membros da família do fator de crescimento epidérmico. O tratamento com
EGFR-TKI de pacientes com câncer de pulmão nas pequenas células resistentes à droga, 17
homens e 20 mulheres, com idade entre 40 e 83 anos. Antes do tratamento, as mutações sensíveis
ao gene EGFR foram detectadas em 37 pacientes em tecidos tumorais. Após o tratamento a taxa
positiva foi de 45,9% em pacientes de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) livre do gene de
mutação EGFR T790 e taxa positiva de 35,1%. O ERBB2, está localizado no cromossomo 17,
ele codifica um membro da família de receptores de tirosina quinases do receptor do fator de
crescimento epidérmico (EGF). O Trastuzumabe é um tratamento eficaz para o câncer de mama
com amplificação do receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (ERBB2/HER2).
Os resultados da análise de imagens do ERBB2 foram semelhantes aos obtidos pelo método de
pontuação manual, indicando que o uso da análise de imagens pode reduzir o tempo e o esforço
de avaliação.
Palavras-chave: RUN 1. EGFR. ERBB2.
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LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR: CONTRIBUIÇÃO DA FISIOTERAPIA
ESPORTIVA
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A lesão do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), é uma das lesões dos ligamentos do joelho
com uma elevada incidência em esportista amador e profissional. Neste aspecto, esta lesão
ocorre durante a realização de alguma atividade física que exige uma sobrecarga excessiva na
articulação do joelho. Este segmento corpóreo tem articulação complexa, sendo estabilizado
pelo Ligamento Cruzado Anterior (LCA), Ligamento Cruzado Posterior (LCP), Ligamento
Colateral Medial (LCM), Ligamento Colateral Lateral (LCL) e também pelos músculos e pela
cápsula articular. O objetivo deste estudo é apresentar a importância dos ligamentos e seus
componentes para manter os joelhos estabilizados com ou sem esforço físico, como também
apresentar a importância na prevenção desta lesão que possa ser incorporado ao treino de futebol
amador ou profissional, sendo assim, adquirir mais conhecimentos nas mais dimensões desta
patologia. A metodologia utilizada para este trabalho foi uma revisão de literatura utilizando as
seguintes bases de dados: Lilacs, Bireme, PubMed e Medline. Os resultados apontam que todos
os componentes trabalham em conjunto para manter a estabilidade dos joelhos. A lesão do LCA
ocorre quando o ligamento é forçado além da sua aptidão elástica, podendo ocorrer em muitos
casos, uma ruptura parcial ou total do ligamento, onde os indivíduos podem ser submetidos
ao tratamento através da cirurgia. As lesões ligamentares são classificadas em grau I, II e III
e a atuação fisioterapêutica, de acordo com os artigos, tem apresentado excelentes resultados
nos aspectos preventivos e curativos. Finalmente, os exercícios terapêuticos apresentam uma
excelente eficácia no retorno às atividades esportivas, diminuindo a reincidência de lesões.
Palavras-chave: Lesão de Ligamento Cruzado Anterior. Fisiopatologia. Reabilitação.
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O PAPEL DA FISIOTERAPIA NA FIBROSE CÍSTICA
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A doença Fibrose Cística, também chamada de doença do beijo salgado, é hereditária. O
paciente diagnosticado apresenta dois genes modificados, um do pai e outro da mãe. Esta
doença é mais comum afetar os caucasóides, dos quais aliena de um para cada 2000 ou 3000
nascimentos em inúmeros países. Alguns dos diagnósticos da doença são o Teste do Pezinho,
executado após sete dias do nascimento, teste do suor e teste genético. Embora a doença não
tenha cura os tratamentos oferecidos melhoram a qualidade de vida. O objetivo é conhecer
o trabalho do fisioterapeuta na doença de Fibrose Cística. Foi realizado um estudo teórico
baseado no banco de dados: Google Acadêmico e Google Livros, com as palavras-chaves:
Fibrose Cística, Tratamento, Fisioterapia. A Fibrose Cística afeta as células que geram muco,
suor e sucos digestivos, e se manifesta principalmente através de sintomas respiratórios
e gastrointestinais, além de uma presença excessiva de cloro no suor do paciente, com isso
esses fluidos se tornam espessos e pegajosos, onde aderem-se a tubos, dutos e passagens. Os
sintomas variam e podem incluir tosse, infecções pulmonares reincidentes, incapacidade de
ganhar peso e fezes gordurosas. Os tratamentos são os antibióticos para prevenir e tratar de
infecções nos pulmões; medicamentos inalados para ajudar a abrir as vias respiratória; terapia
de substituição de enzima para afinar o muco e facilitar a expectoração e alta concentração de
soluções salinas. A Fisioterapia é um dos tratamentos da doença, onde o paciente precisa ser
acompanhado diariamente, e deve ser iniciado logo após o diagnóstico. Tem como objetivo
a desobstrução e ventilação de todas as áreas dos pulmões. Os três focos para o tratamento
são fisioterapia respiratória, inaloterapia e exercício físico. A respiratória contribui com um
conjunto de exercícios com técnicas específicas, como ducha nasal, drenagem postural e
ciclo ativo das técnicas respiratórias, e o uso de aparelhos. Já a inaloterapia compreende as
medicações inalatórias usadas pelo paciente, a partir de nebulizador, “bombinha” e inalador
de pó seco. O exercício físico busca trabalhar a postura e prevenir a dor e complicações do
sistema musculoesquelético devido à doença pulmonar e óssea, além de melhorar a capacidade
física. É necessário para reduzir os efeitos deletérios da doença, preservar a função pulmonar,
encorajar a boa postura, prevenir as complicações musculoesqueléticas, manter resistência. A
adesão do paciente à Fisioterapia depende da capacidade do profissional em ajustar as técnicas
à necessidade do paciente.
Palavras-chave: Fibrose Cística. Fisioterapia. Tratamento.
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A profissão da Fisioterapia foi regulamentada no Brasil no ano de 1969, quando sua finalidade
consistia em restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do indivíduo. Após uma
década, suas circunstâncias de atuação ampliaram-se para os níveis de atenção básico, secundário
e terciário. Hoje, o profissional fisioterapeuta possui funções e atribuições constituídas por uma
série de ações de saúde, incluindo nesse contexto a prevenção, também como o diagnóstico
cinesiofuncional, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Assim sendo seu ofício, há
crescente participação do fisioterapeuta nos serviços associados à atenção primária, visto que é
nessa esfera que a prevenção de doenças recebe maior enfoque. O estudo tem como objetivos:
Identificar quais são as atribuições e ações do profissional fisioterapeuta no âmbito da atenção
primária. O presente estudo refere-se a uma revisão bibliográfica da literatura, seguindo o
objetivo apresentado, a partir de publicações científicas de Fisioterapia indexadas nas bases de
dados SciELO, PEDro e em bases de órgãos não governamentais, no período entre 2013 e 2018.
Foram aceitos artigos nos idiomas português e inglês. Para a busca utilizou-se os seguintes
termos: Fisioterapia; Atenção Primária em Saúde; Ações Privativas. Realizou-se a leitura do
título e do resumo, e os escritos que atenderam ao objetivo proposto foram recrutados, totalizando
seis artigos. Teses e dissertações foram excluídas. A atuação do fisioterapeuta na Rede Básica
de Saúde é sistematizada por sua participação na equipe multidisciplinar, operando condutas
de planejamento, programação, coordenação, execução e supervisão da aplicação de métodos
e técnicas direcionadas à promoção da saúde, seja ela no nível de atenção básica, secundária
ou terciária. A função deste profissional não está restringida apenas à reabilitação, amplamente,
mas também à promoção da saúde nas dinâmicas de assistência e acompanhamento do paciente,
conforme rege o Sistema Único de Saúde (SUS). O atendimento prestado pelo fisioterapeuta
na atenção primária resulta não somente na contribuição com o sistema, quando há redução da
sobrecarga nos níveis secundário e terciário de assistência, outrossim também viabiliza o acesso
da população à Fisioterapia, envolvendo-a integralmente em seus aspectos físicos, biológicos,
psíquicos, emocionais e culturais.
Palavras-chave: Fisioterapia. Atenção Primária em Saúde. Atribuições Privativas.
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O fumo é umas das principais causas de morte por doenças cardíacas e câncer de pulmão.
Mesmo sabendo que a incidência diminuiu relativamente no século XIX para os dias de
hoje, é importante entender algumas variáveis que influenciam ou não. Foi realizada uma
pesquisa para se ter mais informações referentes ao desfecho quanto ao hábito de fumar e
suas exposições: sexo e escolaridade. O objetivo foi descrever e analisar os dados referentes
ao fumo e características sociodemográficas. Trata-se de uma pesquisa transversal e descritiva
por meio de um questionário online, no período do primeiro semestre de 2019. Participaram 56
alunos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale
do Itajaí (Unidavi), de ambos os sexos, de 17 a 41 anos de idade. Os dados foram coletados no
Laboratório de Informática da Unidavi, entretanto, foi usado frequência e porcentagem para
análise, os quais foram organizados na planilha do Excel e analisados no programa estatístico
SPSS, com intervalo de confiança de 95%. Os dados apresentam predomínio do sexo feminino
(82%), com nível de escolaridade superior incompleto (80%), chamando-se a atenção que 20%
do grupo apresenta curso superior completo (11%) e/ou especialização (9%). Quanto a fumar a
grande maioria relatou não possuir esse tipo de hábito (não fuma 96%), bem como relatou nunca
ter fumado. Conclui-se que na turma de Fisioterapia existe predominância de mulheres, com
maior frequência de pessoas com ensino superior incompleto - embora chame a atenção o fato
de um quinto dos acadêmicos do curso já possuírem outra Graduação; e uma baixa prevalência
de fumantes. Estudos futuros devem explorar este aspecto para melhor compreender o perfil e
interesse dos referidos acadêmicos pelo curso.
Palavras-chave: Fisioterapia. Fumo. Hábito de Fumar.
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Dados socioeconômicos são responsáveis por descrever características sociais e econômicas de
uma determinada população, com o intuito de analisar algumas variáveis relacionadas à vida dos
entrevistados. Já o consumo alcoólico, nesse caso, é utilizado para ver qual é o padrão, se existe,
de consumo médio de bebidas alcoólicas na população em questão. O objetivo deste estudo é
observar e analisar o consumo alcóolico relacionado com as características socioeconômicas
da população. Foi realizada uma pesquisa transversal com os acadêmicos da 1ª fase do curso
de Fisioterapia da Unidavi (56 indivíduos), na qual foi aplicado um questionário online,
sendo levado em consideração as questões pertinentes ao tema em questão. Foram analisadas
variáveis categóricas, as quais expressam-se por meio da frequência e percentual, e variáveis
numéricas, analisadas a partir da média, mediana e desvio padrão. Visando uma maior rapidez e
eficiência para a análise dos dados, foi utilizado o software SPSS. Os indivíduos observados são
majoritariamente do sexo feminino (80,4%); na faixa de idade de 17 a 41 anos de idade, sendo
a idade média de aproximadamente 19,6 anos (desvio padrão = 4,5); empregados e estudantes
(55,4%); com uma renda média do grupo familiar de R$ 954,00 a R$ 3816,00 (78,5%); solteiros,
divorciados ou separados (83,9%); e com o nível superior incompleto (80,4%). Já referente ao
consumo alcoólico, 45% do sexo masculino consome de 2 a 4 vezes por semana, enquanto
33% do sexo feminino não consome bebidas alcoólicas; 35% das pessoas com até 18 anos
bebem mensalmente ou menos, enquanto 44% dos com mais de 18 anos não consomem álcool;
31,9% de quem é solteiro, divorciado ou casado não bebem, enquanto 66,7% dos casados ou
juntados bebem de 2 a 4 vezes na semana. Quem não possui o nível superior completo, 31,4%
não bebe; 66,6% de quem tem o superior completo não bebe ou bebe mensalmente, e 60% de
quem tem especialização consome de 2 a 4 vezes por semana. Pessoas que só estudam tendem
a não consumir (43,5%); quem estuda e trabalha, 70,9% bebem mensalmente (ou menos) até 4
vezes por semana; 34,5% das pessoas que possuem uma renda média familiar até R$ 1908,00
não bebem, enquanto quem tem uma renda média maior que esta, bebe mensalmente ou menos
(29,6%). Sendo assim, conclui-se que o sexo masculino, jovens e quem possui uma renda
familiar boa ou um trabalho, tendem a consumir mais bebidas alcoólicas que os outros grupos.
Palavras-chave: Sociodemográfico. Consumo de Álcool. Universitários.
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PILATES NO PERÍODO GESTACIONAL
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No período gestacional, o corpo da mulher sofre várias alterações como o crescimento do
útero, aumento dos seios, inchaço e mudança da postura. Em decorrência dessas alterações o
corpo da gestante fica mais sensível e vulnerável a distúrbios cinéticos e lesões. A prática de
atividade física, de maneira adequada e regular, é fundamental para a manutenção da forma
física, para a progressão do ciclo gravídico-puerperal e também o próprio trabalho de parto
será beneficiado. O objetivo deste trabalho é correlacionar a prática de atividade física com
a diminuição de disfunções e dores durante o período gestacional e apresentar os benefícios
físicos e psicológicos na fase gestacional. Foi realizada pesquisa, a partir de uma revisão de
artigos publicados nos sites SciELO, PubMed e Google Acadêmico, utilizando as palavraschaves: gestação, pilates, aspectos psicológicos, atividade física e postura. Os resultados foram
que no período gestacional o corpo da mulher se modifica por inteiro, e uma das principais
causas destas mudanças é o crescimento do útero. Sua posição anteriorizada dentro da cavidade
abdominal, contribui para o deslocamento do centro de gravidade da mulher podendo acentuar
a lordose lombar. Em média metade das gestantes tem dor nas costas, principalmente na parte
lombar. Essa dor pode ser considerada uma lombalgia e trazer muito desconforto, causando
incapacidade motora, insônia, depressão, dentre outros sintomas que podem impedir uma
gestação saudável. A ação de hormônios, principalmente da relaxina, provoca um relaxamento
crescente dos ligamentos, amolecimento cartilaginoso e um aumento do líquido sinovial. O
efeito disto é uma mobilidade articular aumentada e articulações mais instáveis, deixando a
gestante com maiores possibilidades de lesões. A retenção hídrica provoca edema gravitacional
em tornozelos, parestesias (formigamentos), fraquezas musculares e dores nos punhos. Os
benefícios do Pilates para as gestantes são diversos, pois o método ajuda em todas as fases da
gestação. E mais importante, as aulas nessa modalidade são adaptadas para a individualidade
de cada aluna. Os exercícios são executados de maneira controlada, visando os cuidados e
o que precisa ser beneficiado em cada um dos trimestres da gestação. A atividade física
promove o alívio dos desconfortos que possam surgir com a gestação e eleva a autoestima da
mulher grávida, possibilitando uma recuperação fervorosa e favorecendo um rápido retorno às
atividades do cotidiano.
Palavras-chave: Pilates. Gestação. Atividade Física.
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POLIOMIELITE E OS GENES ENVOLVIDOS
Amanda Nara Pedroso
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Josie Budag Matsuda
josie@unidavi.edu.br
A Poliomielite é uma doença infectocontagiosa causada pelo poliovírus, que afeta somente
os humanos, principalmente crianças. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em
2011 foram registrados somente 325 casos de Poliomielite por vírus selvagens (PVs) em todo o
mundo. A transmissão pode ocorrer de pessoa-a-pessoa, através de secreções nasofaríngeas, ou
de objetos, alimentos e água, contaminados com fezes de doentes ou portadores. Os sintomas
iniciais da Poliomielite são dores de cabeça, vômitos e constipação. Em muitos casos, esses
sintomas podem evoluir para lesões nos neurônios motores causando paralisia. Em casos
mais graves, em situações de epidemias produzidas por estirpes virais de maior virulência,
podem observar-se danos mais graves ao sistema nervoso central. No Brasil, atualmente os
casos em crianças estão erradicados, pois a doença é controlada com vacinas obrigatórias dadas
na infância. Entretanto, ainda existem casos isolados de pessoas mais velhas que na infância
contraíram a doença pois ela ainda não era controlada. O presente estudo tem como objetivo
descrever os principais genes envolvidos com a Poliomielite. Foi realizado uma busca no banco
de dados: NCBI, PubMED e Google Acadêmico com as palavra-chaves: encephalomyeliti, TNF,
IL6, IL10. O gene conhecido como TNF, localizado no cromossomo 6, codifica uma citocina
pró-inflamatória multifuncional pertencente à superfamília do fator de necrose tumoral (TNF).
Esta citocina é secretada principalmente por macrófagos. Está envolvida na regulação de um
amplo espectro de processos biológicos, incluindo proliferação celular, diferenciação apoptose,
metabolismo lipídico e coagulação. O gene conhecido como IL6, localizado no cromossomo
7, codifica uma citocina que funciona na inflamação e na maturação das células B. A proteína
codificada se mostrou capaz de induzir febre em pessoas com doenças autoimunes ou infecções.
Essa proteína é produzida principalmente em locais de inflamação aguda e crônica, onde é
secretada no soro e induz uma resposta inflamatória transcricional. O gene conhecido como IL10,
localizado no cromossomo 1, codifica uma citocina produzida principalmente por monócitos e,
em um menor grau, por linfócitos. Esta citocina tem efeitos pleiotrópicos na imunorregulação
e inflamação. Ela regula negativamente a expressão de citocinas Th1, Ag de classe || do MHC
e moléculas coestimulatórias em macrófagos. Também aumenta a sobrevivência, proliferação e
produção de anticorpos das células B. Esta citocina pode bloquear a atividade do NF-kappa B
e está envolvida na regulação da via de sinalização JAK-STAT. Ambos os genes estão ligados
com a Poliomielite, pois ela é uma doença infecciosa e os genes citados anteriormente estão
relacionados a infecções, inflamações e imunidade.
Palavras-chave: Poliomielite. IL-6. Genes.

583

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FÍSICA: CAMINHOS PARA AS
RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES?
Bruna Eduarda Christen
bruna.christen@unidavi.edu.br
Tatiane Muniz Barbosa
tatiane.barbosa@unidavi.edu.br
A Psicologia, a Fisioterapia e a Educação Física são campos de saber e fazer que consideram a
relação corpo-mente com desdobramentos para o processo terapêutico e para aspectos da vida
cotidiana e profissional das pessoas. Construir relações interdisciplinares na atuação dessas três
categorias profissionais se coloca como condição essencial para o olhar integral do ser humano.
Diante disso, essa pesquisa teve como objetivo conhecer como as relações entre Psicologia,
Fisioterapia e Educação Física são discutidas nas publicações da Revista Brasileira de Psicologia
do Esporte. Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, com artigos científicos publicados na
referida Revista, entre os anos de 2007 a 2018, utilizando os termos “psicologia and educação
física or fisioterapia”. Foram encontrados 10 artigos e se realizou análise bibliométrica, com
os dados organizados em quadro considerando as variáveis definidas pelas pesquisadoras. Os
resultados da pesquisa demonstram que 80% dos artigos foram publicados nos anos de 2017
e 2016, ou seja, indicando um significativo espaço temporal sem publicações. Em relação ao
método utilizado nos estudos, existe um equilíbrio entre pesquisa qualitativa e quantitativa. Ao
levar em conta os objetivos e os resultados dos estudos investigados, observa-se que, de modo
geral, os estudos concentram seu foco na análise de perfil ou características psicológicas como
fatores influenciadores do desempenho esportivo, principalmente em competições (individuais
ou coletivas). Somente em 30% dos estudos houve menção aos aspectos relacionados à qualidade
de vida das pessoas ou à possibilidade do esporte funcionar como canal de saúde, inclusão
social e avaliação de valores humanitários. Observa-se que as relações interdisciplinares entre
a Psicologia, a Fisioterapia e a Educação Física são pouco exploradas e se restringem a abordar
dimensões pontuais. Nesse sentido, salienta-se que os desafios postos se referem à ampliação
das relações interdisciplinares, sob a ótica de investimento em projetos sociais e ações de
prevenção e promoção da saúde; a fim de que o olhar ao ser humano se paute na integralidade
das pessoas, conectando, de fato, corpo e mente.
Palavras-chave: Educação Física. Psicologia. Fisioterapia.
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RELAÇÕES ANATÔMICAS E SUAS VARIAÇÕES ENTRE O NERVO CIÁTICO E O
MÚSCULO PIRIFORME
Bruna Larissa Muller Paulitsky
brunalarissa@unidavi.edu.br
Marisa Biesdorf
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Josie Budag Matsuda
josie@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como foco analisar as relações anatômicas e suas variações entre
o nervo ciático e o músculo piriforme. Entre essas duas estruturas, há muitas variações
anatômicas, alguns autores correlacionam essa condição como a Síndrome do Piriforme, ou
a Síndrome da Dor Glútea Profunda. Outros autores ainda, correlacionam como a origem dos
sinais e sintomas da Síndrome de Compressão Nervosa. O objetivo deste estudo foi analisar as
relações anatômicas e suas variações entre o nervo ciático e o músculo piriforme. Trata-se de
um ensaio teórico, buscando artigos científicos na base de dados SciELO e Google Acadêmico,
com as palavras-chave: síndrome do músculo piriforme, nervo ciático e variações anatômicas.
Foram encontrados nove artigos e selecionados para análise seis deles. A Síndrome do Músculo
Piriforme foi descrita inicialmente pelo autor Yeoman, como um tipo de dor ciática, relacionada
a uma condição anormal do músculo piriforme, com origem frequentemente traumática. No
entanto, não existe uma causa comum que determine o aparecimento dessa Síndrome. Uma das
causas pode-se descrever pela passagem anormal do nervo ciático através do músculo piriforme.
Alguns estudos mostram essa Síndrome como não variante e variante, em comparação à relação
da largura do nervo ciático junto à borda inferior do músculo piriforme. Essa variação entre
o nervo ciático e o músculo piriforme leva à isquialgia por compressão do nervo, causando a
Síndrome do Piriforme. A compressão nervosa não é uma entidade clínica presente somente
quando uma ou mais das porções do nervo ciático atravessam as fibras tendinosas do músculo,
mas também quando o nervo atravessa suas fibras musculares. A ressonância magnética é uma
excelente ferramenta para o diagnóstico dessa Síndrome. O diagnóstico desse exame pode
avaliar o ventre muscular e o acessório do piriforme. Se houver essas variações anatômicas
já citadas, o ramo fíbular do nervo ciático passa por entre as fibras desse ventre e o músculo
piriforme, ocorrendo uma compressão e tensionamento do nervo ciático causando dor, onde
o tendão do músculo piriforme age como um dardo, transfixando o nervo. Ao relacionar os
estudos pode-se analisar que a Síndrome do Piriforme é uma condição dolorosa rara, e apenas
estudos detalhados da anatomia do nervo ciático e de sua relação anatômica com o músculo
piriforme poderão esclarecer as questões relativas à essa Síndrome.
Palavras-chave: Síndrome do Músculo Piriforme. Nervo Ciático. Variações Anatômicas.
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SOCIODEMOGRÁFICO X CONDIÇÃO DE SAÚDE
Rodrigo de Souza
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O presente estudo tem como finalidade estudar as condições de saúde dos acadêmicos do curso
de Fsioterapia. Trata-se de um estudo transversal que observou os estudantes da primeira fase
do curso de Fisioterapia do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
(Unidavi). Foram avaliados estudantes entre 17 e 41 anos de idade, residentes nas cidades de
Rio do Sul, Ituporanga, Leoberto leal, Petrolândia, Trombudo Central, entre outras cidades da
região. O estudo ocorreu no primeiro semestre de 2019, possuindo como foco as condições de
saúde da população dos estudantes do curso de Fisioterapia, por meio de um questionário para
avaliar melhor. A coleta de dados foi realizada nos meses de março e abril e o questionário
foi respondido por um grupo de 56 alunos. As perguntas eram pré-codificadas e abordavam
características sociodemográficas. As variáveis sociodemográficas avaliadas foram sexo,
idade, endereço, estado civil, escolaridade, cor da pele autoescolhida, ocupação atual, renda
e perguntas relativas às condições de saúde. Essa avaliação foi realizada com as 56 pessoas,
sendo composta respectivamente por 80,4% do sexo feminino e, 19,6% do sexo masculino,
com idades entre 17 a 41 anos, tendo assim uma base de dados com o uso do programa SPSS e
com a ajuda de artigos. Dessa forma, através de uma pesquisa mais detalhada constatou-se que
a grande maioria das pessoas entrevistadas são brancas; que 64,3% dos entrevistados possuem
18 anos, logo, que porventura possuem ensino superior incompleto, são estudantes e exercem
trabalho remunerado, usufruindo de uma renda mensal que varia de 1 a 2 salários mínimos
por mês. Assim, estando relacionado às condições de saúde, tendo como base o critério etário
de 18 anos, é possível constatar que 60,8% dos entrevistados não fazem uso de nenhum tipo
de medicamento; 55,4% dos interrogados afirmaram possuir um estado de saúde ótimo/bom,
contudo, 44.6% do grupo de indivíduos analisado classificam sua saúde como regular. Em
virtude da citação favorável da saúde dos alunos do curso de Fisioterapia, não há dificuldades
na prática de exercícios, e 26,8% faziam uso de um único medicamento de uso prolongado.
Conclui-se que, os estudantes apresentam condições de saúde adequadas, embora um pequeno
percentual faça uso de medicamentos de uso contínuo.
Palavras-chave: Condiçao de Saúde. Fisioterapia. Sociodemográfico.
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DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS X CONDIÇÕES DE SAÚDE
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joao.henn@unidavi.edu.br
Eduardo Felipe Guse
eduardo.guse@unidavi.edu.br
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Dados sociodemográficos analisam uma série de questões sociais de um determinado local,
município, estado, país ou continente. A condição de saúde, por outro lado, analisa dados de
uma determinada população relacionando ao tema, para se ter uma percepção das condições de
saúde de algo. Para se comparar dados como estes é necessário primeiro obtê-los, neste trabalho
foi por meio de um questionário com uma série de perguntas, que após serem respondidas
geraram os dados e dessa forma levam os resultados a serem analisados e debatidos. O objetivo
deste estudo foi analisar os dados sociodemográficos e de condição de saúde em universitários.
Participaram do estudo transversal, 56 estudantes da primeira fase do curso de Fisioterapia do
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), com idades
entre 17 e 41 anos, de ambos os sexos, residentes na cidade de Rio do Sul e região. Os dados
foram obtidos mediante questionário que abordou características sociodemográficas, condição
de saúde, consumo alimentar, percepção do ambiente, avaliações de força entre outros. Dos
participantes 31 avaliaram sua saúde como bom/ótimo, enquanto o restante avaliou como
regular, ou seja, nenhuma pessoa avaliou sua saúde como ruim/muito ruim. Mas, ao mesmo
tempo, 16% dos analisados acham que sua condição de saúde atual influencia na prática de
atividades físicas, um número que demonstra que algumas condições de saúde são de um
grau mais crítico. Um pouco mais de 55% dos avaliados trabalham fora e estudam, levando
a um dia intensamente agitado. Assim, pode influenciar na condição de saúde, já que um dia
agitado leva a um estresse desnecessário e ao cansaço, o que piora a saúde das pessoas. Outro
fato observado na pesquisa é que 26,8% dos entrevistados utilizam um medicamentos de uso
contínuo; 12,4% utilizam mais do que um medicamento e 60,8% não utilizam. Foi observado
também que 39,2% fizeram uma ou mais consultas ao médico. Esses números relacionados a
medicamentos e médicos são baixos pois, 82,1% dos alunos possuem 18 anos e, com isso, uma
saúde melhor, por isso acabam precisando menos de medicamentos e visitas ao médico. A partir
dessas informações foi possível constatar que os estudantes estão tendo boas condições de vida,
e que, a saúde da maioria dos jovens que respondeu à pesquisa está totalmente em dia.
Palavras-chave: Sociodemográficos. Condição de Saúde. Ensino Superior.
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TRATAMENTOS NÃO FARMACOLÓGICOS PARA OS DISTÚRBIOS DO SONO: A
INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO
Natalie Morastoni
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O presente estudo se desenvolveu a partir do tema: Tratamentos não farmacológicos para os
distúrbios do sono: a influência do exercício físico. Neste contexto, buscou-se conceituar o sono
e seus distúrbios, bem como, as variações hormonais e fisiológicas que ocorrem, averiguando
quais os tratamentos possíveis para essa epidemiologia a fim de verificar a influência que o
exercício físico proporciona em relação aos distúrbios relatados. Notou-se que o interesse pelo
estudo do sono surgiu na antiguidade, sendo que este possui diversas funções importantes na
vida do ser humano. Dessa forma, torna-se relevante buscar respostas para os distúrbios que
podem ocorrer quanto ao sono. Este trabalho tem como objetivo demonstrar o impacto do
exercício físico na qualidade do sono. Para elaboração da presente pesquisa foi realizada uma
revisão bibliográfica através das bases de dados, SciELO, PubMed, NCBI, com as palavraschave: exercício físico, distúrbios do sono, qualidade do sono e tratamentos, tendo as respectivas
palavras na língua inglesa. Como critérios de inclusão foram escolhidos artigos publicados no
período de 2000 a 2017. Como resultados, é importante salientar que os tratamentos com fármacos
ainda demonstram maior utilização pela sociedade, porém devido aos seus efeitos colaterais na
saúde mental, tratamentos alternativos surgem como meios de melhorar não apenas o transtorno
do sono, mas também o bem-estar físico e psíquico do indivíduo. Contudo, os tratamentos nãomedicamentosos demonstram benefícios no tratamento inicial dos distúrbios do sono. Com os
levantamentos obtidos, pode-se notar que, de forma geral, o exercício físico proporciona, tanto
de forma aguda como de forma crônica, melhora em alguns aspectos relacionados ao sono
como a termoregulação, diminuição da gordura corporal, maior gasto energético na vigília e
regulação da função hormonal. Os exercícios terapêuticos, principalmente da cultura oriental,
surgem como uma nova alternativa para auxiliar no tratamento dos distúrbios do sono. Higiene
do sono, terapias cognitivas e outras terapias psicológicas também podem ser utilizadas como
tratamentos que, supostamente, melhoram a qualidade do sono dos indivíduos. Conclui-se que,
a literatura, principalmente a brasileira, é escassa quanto ao tema proposto. Porém, pode-se
notar que os estudos indicam melhora no tratamento inicial e prolongado dos distúrbios do sono
através dos exercícios físicos, todavia ainda há certa discordância e poucos dados quanto ao
tipo de exercício, intensidade e duração da sessão, o que indica ser um bom tema para estudos
futuros.
Palavras-chave: Exercício Físico. Distúrbios do Sono. Tratamentos.
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A APLICABILIDADE DO TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO
HEMATOPOIÉTICAS ALOGÊNICAS (TCTH) EM PACIENTES
ONCOHEMATOLÓGICOS E SUA RELAÇÃO COM A REMISSÃO DO HIV
Luiza Raquel Rufatto Koling
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Ângelo de Fáveri
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O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) é responsável por desencadear a AIDS (Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida Humana) doença que ataca o sistema imunológico especificamente
as células CD4+. Em 1981 foi descrito a primeira infeção por HIV pelo Centers for Disease
Control and Prevention (CDC). A partir de então, várias pesquisas buscaram alternativas de
tratamento, vacina e uma possível cura. Há muito, tem-se estudado sobre a mutação no gene
dos receptores CCR5 a partir da deleção de 32 pares de bases deste gene, condicionando o
indivíduo à resistência à infecção do vírus do HIV. Estudos indicam que indivíduos que possuem
essa mutação em heterozigose, parecem ser parcialmente resistentes à infecção, apresentando
progressão mais lenta para a AIDS, quando comparados aos indivíduos homozigotos tendo
a imunidade completa. Em 2009 um paciente com Leucemia Linfóide Aguda B recidivada,
HIV positivo, realizou transplante de células tronco hematopoiéticas alogênico (TCTH) de
um doador com a mutação em homozigose da CCR5, apresentando descontinuação do uso de
antirretrovirais, sendo o primeiro caso relatado de possível cura. A Universidade de Londres e
Cambridge, apresentaram um caso de um paciente com Linfoma de células T, HIV positivo,
receptor de um TCTH alogênico, cujo o doador apresentava a mutação do CCR5, mantendose com ambas doenças em remissão por um período de 18 meses, ou seja, carga viral do HIV
indetectável. Assim, o receptor do TCTH com genes mutantes passa, em tese, a produzir
linfócitos ‘T’ já providos da deleção das 32 bases do doador com a mutação CCR5, o que
impediria a fusão do vírus às células CD4 e inviabilizaria a replicação do HIV no organismo
humano. Dessa forma nesse trabalho buscamos analisar a viabilidade, riscos e benefícios
do TCTH alogênico de doadores que apresentem a mutação do CCR5 para receptores HIV
positivo. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em bases de dados da área da saúde, além de
revistas científicas (Nature, The New England Journal of Medicine, PubMed, QMJ) em busca
dessas respostas. Foi possível observar que o TCTH em casos seletos pode trazer benefício aos
pacientes com doença onco-hematológica e HIV+ em que os doadores apresentem a mutação
do CCR5. Mas os dados são insuficientes para se definir o real benefício dessa terapêutica em
pacientes sem doença onco-hematológica e apenas com HIV positivo visando uma possível
cura, devido a todos riscos envolvidos com o TCTH. Mas, com certeza a mutação do CCR5
aventa novas terapêuticas e um futuro promissor.
Palavras-chave: HIV. Mutação CCR5. Transplante de Células Tronco Hematopoíeticas.
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A EXPOSIÇÃO AOS AGROTÓXICOS E SUA RELAÇÃO COM O
DESENVOLVIMENTO DE NEOPLASIAS
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O termo agrotóxico é usado para denominar uma ampla variedade de produtos químicos
utilizados para destruir ervas daninhas (herbicidas), insetos (inseticidas) e fungos (fungicidas).
Esses produtos são amplamente usados na agricultura, horticultura, reflorestamento e no
processamento secundário destes produtos nas indústrias. As formulações dos agrotóxicos são
misturas complexas que incluem, além do ingrediente(s) ativo(s), vários outros componentes
como solventes, agentes umidificantes e emulsificantes e aditivos. Além disso, é comum na
agricultura que diferentes formulações sejam simultaneamente utilizadas com combinações
variadas dependendo da época e do tipo de cultura. Isto torna a exposição complexa, e o
biomonitoramento de compostos específicos para a avaliação da exposição se torna muito difícil.
Desse modo, o objetivo do trabalho consiste em analisar os possíveis efeitos neoplásicos de tais
exposições a esse conjunto de ingredientes tóxicos. Pois, estudos nacionais e internacionais
não deixam dúvidas sobre os danos causados por esses produtos na população, principalmente
nos trabalhadores, comunidades rurais, e no meio ambiente. Ainda, há também a contaminação
dos alimentos e das águas - que em algumas situações torna-se imprópria para o consumo
humano. A pesquisa contou com a leitura de artigos científicos para compreender a possível
relação dos agrotóxicos com o câncer. Foram selecionados apenas artigos que revelavam a
incidência de câncer devido ao uso dos agrotóxicos. Ao verificar essa relação, aprofundamos
nosso estudo com novos artigos para dar mais validade ao nosso tema. Portanto, nota-se que
existem inúmeros agrotóxicos com potencial carcinogênico e que são utilizados em larga escala
em nosso País, percebemos ainda que os agricultores de forma geral, não utilizam equipamentos
de proteção (EPI), e análise da carcinogenicidade química revelou que 87% dos agrotóxicos
possuem potencial carcinógeno. Sendo assim, existe portanto uma relação tênue entre o câncer
e o uso de agrotóxicos em nosso país mas, ainda há muito a se pesquisar.
Palavras-chave: Agrotóxico. Câncer. Carcinogênese.
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A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, COMO
DISCIPLINA NO ENSINO SUPERIOR: ENFOQUE NA FORMAÇÃO MÉDICA
Brenda Carolina Lorenzon
brenda.lorenzon@unidavi.edu.br
Bruna Didoné Pedrassani
bruna.pedrassani@unidavi.edu.br
Aline Martins Varela
alinevarelamayr@gmail.com
A inclusão tem sido muito discutida nos presentes dias, a inserção de pessoas com deficiências
na sociedade demanda uma preparação para evitar preconceitos e atitudes excludentes.
Considerando a Educação Inclusiva como aquela que atende às necessidades especiais de todos
os estudantes, observamos que a realidade educacional brasileira ainda deixa muito a desejar.
No que se refere à surdez, o cenário é ainda mais restrito. A Língua Brasileira de Sinais, foi
oficializada através da Lei Federal 10.436 em 2002, anos após a oficialização em outros países
presumindo certo retrocesso. O ensino do surdo deve ser pautado na Libras como sua primeira
língua, com finalidade de estabelecer comunicação, assim como qualquer outra idioma. No
âmbito profissional da área médica, uma alternativa seria a inclusão dessa abordagem em sua
matriz curricular já que as novas metodologias de formação são pautadas no perfil humanista
do acadêmico. Garantir a acessibilidade dos cidadãos aos seus direitos básicos é um dever
público, porém, estabelecer vínculos de cuidado e garantir atendimento humanitário é o
objetivo das novas Instituições de Ensino Médico na formação dos futuros profissionais da
saúde. Nosso objetivo é compreender a importância do ensino de Libras na formação médica.
Como metodologia utilizamos a pesquisa de literatura através de revisões bibliográficas no
acervo de documentos EBSCO e Google Acadêmico. Encontramos, entre os anos de 1988 a
2019, com os descritores “inclusão social”, “língua de sinais - Libras”, “deficiência auditiva”
e “formação médica”, 20 documentos, destes, escolhemos como aporte teórico principal Freire
(1996), Quadros (1997) e a Constituição Federal (1988). Quanto aos resultados alcançados
através da literatura descrita, foram analisados muitos relatos de estudantes da área médica
acerca do ensino de Libras, entre os benefícios citados aparecem, a ruptura da barreira
comunicativa entre os profissionais da saúde e os surdos, retratando uma maior proximidade
e inclusão. A partir dos resultados no presente estudo, observa-se que ainda há um contexto
retrógrado em relação ao ensino de Libras. O paradigma tradicional da educação médica tornou
o ensino muito restrito somente a teoria científica, porém, esse contexto vem sendo substituído
de acordo com a implantação de metodologias ativas, que ainda estão em processo de adaptação
e aceitação pelos seus usuários. Esse novo modelo de ensino no ínterim médico, visa romper
com o tradicionalismo do conhecimento mecânico e inerte a fim de desenvolver a capacidade
cognitiva de comunicação e as relações afetivas com o próximo. A surdez é uma condição em
que seus indivíduos consideram-se isolados já que a sociedade ainda não está preparada para se
comunicar e interagir com estes. A formação de médicos com conhecimento de Libras exprime
maior inclusão entre todos e impulsiona uma crescente onda inclusiva entre a comunidade
ouvinte e a comunidade surda.
Palavras-chave: Medicina/Humanidade. Educação. Libras.
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A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DEFICIÊNCIA DE
VITAMINA B12
Carolina Kamer
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Ângelo de Fáveri
adfaveri@unidavi.edu.br
A vitamina B12 (cobalamina), é responsável pela realização da eritropoiese, através da
estimulação da síntese de DNA durante a mitose da “stem cell” dentro da medula óssea. A
sua deficiência pode acarretar em um bloqueio no processo de divisão celular, levando a um
quadro de pancitopenia, ocasionando assim, uma doença chamada de anemia megaloblástica,
podendo levar o paciente a óbito por infecções, sangramentos ou falência orgânica. Por ser uma
patologia comum no cotidiano médico, ela deve ser diagnosticada e tratada o mais brevemente
possível. Buscamos no presente trabalho, apresentar os riscos da deficiência da vitamina B12
e os desfechos implicados no diagnósticos tardios destes pacientes através de uma revisão da
literatura. A cobalamina é uma vitamina hidrossolúvel armazenada no corpo, sendo a fonte
dietética a partir dos compostos de origem animal, como carnes, peixes e laticínios. Durante
a digestão devido ao pH ácido ocasionado pela produção de ácido clorídrico através células
parietais, a cobalamina desprende-se das proteínas alimentares e se liga à glicoproteína (ligante
R). No duodeno devido a ação das enzimas pancreáticas e o ambiente alcalino, a cobalamina
se dissocia do ligante R, sendo captada pelo fator intrínseco, que estabiliza a cobalamina,
transportando-a para o íleo terminal onde é absorvida e transportada para as células para a
síntese de DNA. Podemos definir como causas principais de deficiência, a menor ingestão
da vitamina B12, menor absorção intestinal, defeitos do transporte ou metabolismo, aumento
das necessidades fisiológicas, todos esses podendo ou não estar ligados a causas patológicas.
As manifestações clínicas, cursam desde anemia, glossite, úlceras na boca, queilite angularis,
hiporrexia, concomitantes ou não a alterações neurológicas. Não existe um exame “goldstandard” e o diagnóstico da deficiência de cobalamina pode ser realizado através da relação
clínico-laboratorial, sendo necessário hemograma, cobalamina sérica, homocisteína, ácido
metilmalônico, holotranscobalamina e biópsia de medula óssea. Deve-se afastar deficiência
de vitamina B12 de etiologia autoimune, com pesquisa do anticorpo anti-fator intrínseco e
anticorpo anti-células parietais. A hidroxocobalamina intramuscular instituída precocemente é o
tratamento de escolha até obter-se a normalização das alterações hematológicas e neurológicas,
a dose e resposta pode ser subjetiva de paciente para paciente, bem como a duração do
tratamento. Atenção especial deve ser dada nos casos que necessitem reposição profilática de
vitamina B12 (vegetarianos, recém-nascidos de mães deficientes em cobalamina, disabsorção
por gastrectomia, acloridria ou insuficiência pancreática). O prognóstico é favorável desde que
o diagnóstico e tratamento sejam precoces, permitindo uma excelente resposta e sobrevida
global.
Palavras-chave: Deficiência de Vitamina B12. Pancitopenia. Cirurgia Bariátrica.
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A INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
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Os números de casos de autismo têm crescido nos últimos tempos. Nesse sentido, sabe-se
que a alimentação possui influência sobre as funções neurológicas e comportamentais - como
em qualquer ser humano. Diante desse contexto, o estudo busca esclarecer a relação entre o
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a alimentação, a fim de conhecer possíveis formas de
tratamento que caminhe por essa vertente. O objetivo geral da investigação foi conhecer, de
forma aprofundada, se existem e quais são os hábitos alimentares que podem influenciar os
sintomas de pacientes com autismo, melhorando as questões comportamentais. Uma pesquisa
bibliográfica realizada no Google Acadêmico e nas bases de dados SciELO e PubMed foi
adotada como método de pesquisa. A investigação demonstrou que há intervenções possíveis
através de dietas capazes de atenuar sintomas característicos do Transtorno do Espectro Autista.
Foi possível reconhecer que há várias opções farmacológicas para problemas comportamentais
em pacientes com autismo e dentre elas estão os medicamentos antipsicóticos. Entretanto, esses
tratamentos acarretam riscos de efeitos adversos. Devido à escassez de tratamentos eficazes e
seguros para o autismo, há uma necessidade crescente de estudar novas intervenções. Diante
desse contexto, esta é uma pesquisa do tipo analítica, desenvolvida no primeiro semestre de
2019, no curso de Bacharelado em Medicina, do Centro Universitário para o Desenvolvimento
do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). Foi possível inferir que há possibilidade de melhoria nos
problemas comportamentais em crianças com TEA a partir de uma dieta livre de glúten. Concluise, porém, que pesquisas sistemáticas e contínuas são necessárias para elucidar essa relação.
Palavras-chave: Alimentação. Autismo. Intervenções.
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A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O SISTEMA LINFÁTICO PARA O
NÃO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS PATOLÓGICOS EM CADEIA
Lais Ferreira Farias
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João Vilson Claúdio Teixeira
joaoteixeira@unidavi.edu.br
O presente trabalho tem como objetivo a melhor compreensão da influência da atividade física
sobre o sistema linfático para o não desenvolvimento de processos patológicos em cadeia. O
estudo foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico em bases de dados e mecanismos
de busca como PubMed®, Scielo®, Google Acadêmico®, Google Livros® e EBSCO®. A
relevância da atividade física para o organismo humano e sua homeostasia é imensa, pois por
meio dela o indivíduo produz movimento e através deste torna-se possível interagir com o
meio, proporcionando mudanças não só geográficas, mas também fisiológicas. Uma vez que a
atividade física traz a movimentação dos músculos esqueléticos dispendendo gastos energéticos
e colaborando com o controle do peso corporal, prevenção de doenças cardiovasculares,
diabetes e benefícios psíquicos, pois há diminuição dos níveis de estresse e ansiedade. Assim,
observa-se a influência da atividade física sobre diversos sistemas do organismo humano,
principalmente sobre o sistema linfático, representante da via acessória por meio da qual o
líquido flui dos espaços intersticiais para o sangue. Ele também é o sistema responsável pela
defesa do corpo humano através dos órgãos linfáticos, baço, timo, tonsilas. Auxilia na remoção
de nutrientes e proteínas dos espaços intersticiais, como também na eliminação de líquidos e
toxinas que congestionam os tecidos e provocam edemas, estes muitas vezes ocasionados por
insuficiência cardíaca ou disfunções renais. Assim, para manter toda essa dinâmica dos fluidos
corporais relacionados aos vasos linfáticos, é necessário, além do bombeamento causado pela
contração intermitente das paredes de seus vasos, fatores externos que comprimam esses canais
de modo ininterrupto provocando seus bombeamento e circulação. Dessa forma, em ordem de
importância, tem-se principalmente a contração dos músculos esqueléticos circundantes e o
movimento de partes do corpo. Fica claro, portanto, que entender a significância da atividade
física para o melhor funcionamento do sistema linfático é imprescindível, pois é por meio
dela que a bomba linfática fica muito ativa, frequentemente aumentando seu fluxo de 10 a 30
vezes, ao contrário do que ocorre em períodos de repouso, onde o fluxo é extremamente lento,
quase nulo, levando a patologias em cadeia, como arteriosclerose, hipertensão arterial, edema
pulmonares, produzindo assim danos individuais, familiares e sociais.
Palavras-chave: Sistema Linfático. Atividade Física. Patologias Linfáticas.
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A Diabetes Mellitus (DM), uma das doenças crônicas mais prevalentes na população
mundial, caracteriza-se por hiperglicemia resultante da incapacidade da insulina em exercer
adequadamente seus efeitos. A longo prazo, conduz a danos em vários órgãos e tecidos,
com disfunção especialmente de nervos e vasos sanguíneos, além de depressão do sistema
imune, gerando maior vulnerabilidade a complicações de natureza metabólica e/ou de origem
infecciosa, como processos bacterianos, fúngicos e virais. Estas complicações incluem danos ao
sistema nervoso (neuropatia), sistema renal (nefropatia), lesões oculares (retinopatia), doença
cardiovascular, acidente vascular cerebral e doença vascular periférica. Esta última pode levar a
contusões ou lesões que não cicatrizam, necrose e, por fim, à amputação de membro. O objetivo
deste estudo foi compreender os mecanismos de formação do pé diabético e como a presença de
fungos agrava esse quadro, demonstrando sua importância nessa patogenia. O estudo utilizou
como metodologia a pesquisa bibliográfica, realizada no Google Acadêmico e na Base de
Dados SciELO, por meio dos descritores ‘diabetes’, ‘pé diabético’, ‘fungos’, além de livros e
sites oficiais da área da saúde. Os resultados do estudo apontam que complicações neurológicas
e vasculares são consideradas fatores predisponentes ao desenvolvimento de úlceras nos
pés, quadro conhecido como pé diabético, iniciado por calosidades e feridas por pressão. Na
neuropatia, há degeneração dos axônios iniciada pela parte terminal, processo que revela o
efeito da perda da função sensitiva e motora. O pé diabético neuropático não ulcera nem necrosa
espontaneamente e necessita de um trauma para tal, diferente do pé isquêmico, que resulta
de doença arterial obstrutiva dos grandes vasos da coxa, cujo diabetes é um fator agravante.
Quando a úlcera do pé é complicada por uma infecção, a combinação pode ser ameaçadora
para o membro. Diversas infecções superficiais causadas por fungos acometem frequentemente
a população com DM. Entre estas, destacam-se as infecções ungueais (onicomicoses), que
levam a alterações das unhas, frequentemente causadas por três classes de fungos: dermatófitos,
leveduras e fungos filamentosos não-dermatófitos, que podem favorecer o aparecimento de
infecções secundárias da pele ao redor da unha, como paroníquias. A infecção fúngica das unhas
promove o espessamento da lâmina ungueal, ocasionando aumento da pressão por calçados
mal ajustados e também inflamação da derme e camada subcutânea da pele, podendo levar à
osteomielite e à amputação. Infecções ungueais raramente causam sintomas ou desconforto o
que sugere que muitos pacientes com onicomicose sejam negligenciados e permaneçam sem
tratamento. A alta prevalência de infecções fúngicas em portadores de Diabetes, associada a um
número crescente de espécies resistentes a antifúngicos padrões, leva a considerar a introdução
do exame micológico nos métodos de avaliação da condição clínica de diabéticos, pois o
tratamento das infecções fúngicas nesses pacientes pode diminuir a ocorrência de amputações.
Palavras-chave: Diabetes. Pé Diabético. Fungos.
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No Brasil, em 2014, foi instituído pelo Ministério da Educação mudanças nas diretrizes
curriculares nacionais do curso de Graduação de Medicina visando a formação de um
profissional mais humanizado com responsabilidade social e compromisso com a defesa da
saúde integral do ser humano. Com base nessas diretrizes, atualmente, a Unidavi emprega na
Graduação de Medicina a Metodologia Ativa, a qual possibilita ao estudante uma visão mais
integral do paciente por meio do contato com a comunidade desde o início do curso. Este relato
de experiência busca compartilhar as impressões obtidas pelas alunas do segundo semestre.
A base para o aporte teórico da pesquisa partiu das suas reflexões do portfólio das disciplinas
Interação em Saúde na Comunidade (IESC) e Habilidades de Comunicação. As reflexões
ao longo do primeiro ano mostram um amadurecimento das estudantes na formação de um
profissional mais empático. Dentre todas as atividades exercidas no IESC, a visita domiciliar
foi a que mais agregou para essa construção até agora, pois possibilitou estabelecer um vínculo
forte entre elas e o paciente. Isso, deve-se ao fato de o paciente estar em um ambiente protegido
- sua casa - o que faz com que ele se sinta seguro, bem como único. Já para as estudantes é
importante porque conhecer a realidade social do paciente permite uma orientação adequada,
como também melhor adesão por ele. Logo, esse contato precocemente vem propiciando às
alunas uma consciência da importância e diferença que o médico formado nesses moldes pode
oferecer à comunidade.
Palavras-chave: Empatia. Humanização. Medicina Humana.
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Uma proposta identitária para a prevenção da diabetes gestacional descreve orientações à gestante
a partir de sua identidade social, como hábitos, costumes e cultura em que ela está inserida.
Atualmente, o Brasil ocupa o quarto lugar dentre os países com maiores taxas de Diabetes
Mellitus (DM) na população adulta, com um total de 14,3 (12,9-15,8) milhões de pessoas de 20
a 79 anos com DM. As estimativas populacionais de frequência de hiperglicemia na gestação
no país são conflitantes. Porém, estima-se que a prevalência de Diabetes Mellitus Gestacional
(DMG) no Sistema Único de Saúde (SUS) seja de aproximadamente 18%, utilizando-se os
critérios diagnósticos atualmente propostos na literatura. Então, se por um lado houve avanço
na produção de diagnóstico, ainda falta muito para a elaboração de manuais preventivos, com
novas orientações sobre os cuidados a serem tomados pela gestante. Especialmente, porque,
muitas vezes trazem recomendações distantes da realidade social e econômica da comunidade
a que uma determinada Unidade Básica de Saúde (UBS) está vinculada. Neste trabalho, tem-se
como objetivo a produção de um manual de orientação de natureza identitária para a prevenção
da diabetes gestacional em pacientes da UBS de Rio do Sul, apontando a importância de uma
alimentação saudável e de cultivo local, com base na agricultura da região, e com práticas
de atividades físicas viáveis à geografia da cidade. Para tanto, conta-se com a colaboração
dos acadêmicos do curso de Medicina da Unidavi, junto aos profissionais das multiáreas da
saúde e da educação física e mental. Os resultados, ainda que iniciais, já que o estudo está
em andamento, têm se mostrado positivos, no sentido de tais orientações estarem sendo bem
recebidas pelas pacientes envolvidas.
Palavras-chave: Diabetes Gestacional. Orientações Identitárias. Manual de Prevenção.
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As principais doenças crônicas enfrentadas pelos brasileiros emergem de maus hábitos
alimentares, a não leitura de tabelas nutricionais e até mesmo pela fabricação e manipulação
do alimento; dentre elas estão: hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol e desnutrição. A
produção dos alimentos corrobora para o desenvolvimento humano e tecnológico, visto que o
seu manejo incorpora saberes e fazeres de um determinado período. O primeiro contato com a
prática agrícola se consolidou durante o período Neolítico, devido a permanência fixa dos seres
humanos em um território onde as principais produções alternavam-se entre grãos e vegetais.
A partir do desenvolvimento e de trocas culturais durante as grandes navegações, a agricultura
tornou-se mais diversificada, estabelecendo-se como um dos principais pilares econômicos de
certos países, como a Índia e a região do Oriente Médio. Com a desenvoltura das técnicas
industriais durante os séculos XIX e XX, a área agrícola recebeu investimentos tecnológicos,
visto que após a Revolução Verde, momento posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial,
houve a maximização no campo, e a introdução de pacotes tecnológicos, abrangendo utensílios
como agrotóxicos, fertilizantes sintéticos e máquinas, aumentando a produtividade agrícola e
industrial. Entretanto, gerando problemas que envolvem questões de saúde pública (desnutrição
e obesidade), problemas ambientais (poluição e contaminação com agroquímicos) e a opulência
do consumo, resultando em desperdícios. Segundo estudos na virada para o terceiro milênio,
um terço das espécies vivas terão desaparecido; repercutindo negativamente aos agricultores
e às indústrias alimentícias. Nesta perspectiva é necessário a procura de práticas sustentáveis
que minimizem problemas e que conectem meio ambiente, agricultor e consumidor, de modo
que ambos relacionem-se positivamente. Abordada uma técnica de manejo descrita no livro
“Pães de Pedra” de Julius Hensel, em 1898, a mesma apresenta uma condição de “fertilizante
natural” de baixa solubilidade, sendo denominada rochagem. De forma direta, esta técnica
prevê a remineralização de solos lixiviados por meio da deposição de rochas moídas ricas em
macro e micronutrientes que de tal forma disponibilizam nutrientes assegurando o equilíbrio
químico e biológico do solo. O presente estudo objetiva-se em dados adquiridos através de
análises experimentais de alimentos, os quais foram cultivados com a técnica da rochagem e
comparações de informações provenientes de outras pesquisas. Alguns resultados propuseram
o uso do pó de rocha de suma importância, pois foram constatados aumentos significativos em
nutrientes como: Cálcio, Magnésio e Potássio e o declínio na quantidade de Sódio, portanto
disponibilizando maiores parcelas de nutrientes biodisponíveis, melhorando a qualidade do
alimento ingerido e resultando na eficiência da homeostase do organismo. Assim, sendo notável
a utilização e procura por métodos de manejo alternativos, convergindo melhorias à saúde
humana e ao meio ambiente, simultaneamente.
Palavras-chave: Prevenção. Doenças Crônicas. Enriquecimento Nutricional.
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A QUALIDADE DE VIDA DE QUEM ESTUDA PARA CUIDAR: O QUE DIZEM
AS PESQUISAS REALIZADAS COM ESTUDANTES DE MEDICINA SOBRE SUA
SAÚDE?
Gabriela Bernardino Fey
gabriela.fey@unidavi.edu.br
Maria Luiza Amorim
maria.amorim@unidavi.edu.br
Tatiane Muniz Barbosa
tatiane.barbosa@unidavi.edu.br
O curso de Medicina da Unidavi oportuniza relações mais próximas entre professores e
estudantes e assume a importância do cuidado à saúde no ambiente acadêmico. Estudos
indicam que relações de proximidade professor-estudante e estudante-estudante são fator
protetivo no processo saúde doença, por outro lado, o cenário atual demonstra significativos
índices de adoecimento estudantil. Além disso, a questão sobre a saúde dos estudantes deve ser
entendida sob a ótica das dimensões educacionais, sociais, econômicas, culturais, subjetivas e
éticas. Assim, o objetivo desta pesquisa foi identificar produções científicas sobre a saúde dos
estudantes de Graduação de Medicina no Brasil. O método utilizado foi análise bibliométrica de
nove artigos publicados na base de dados SciELO, entre os anos de 2006 a 2018, utilizando na
busca por todos os índices os termos “saúde and qualidade de vida and estudantes de medicina”.
A análise de dados considerou as seguintes variáveis: objetivos, métodos e resultados da
pesquisa; formação e filiação dos autores e revista, ano e idioma de publicação. Os dados
indicam que 33% dos estudos foram publicados no ano de 2013 e 22% em 2010. Em relação
ao idioma, 89% foi na Língua Portuguesa e 11% na Inglesa, sendo que 89% foi publicado na
Revista Brasileira de Educação Médica e 11% na Revista da Associação Médica. Acerca dos
autores, 38% têm graduação em Medicina e os demais em áreas diversas, a filiação desses é de
64% em IES pública, 56% da IES se situam na região Sudeste. Sobre o método de pesquisa,
67% foi de cunho quantitativo e, de modo geral, buscava em seus objetivos analisar e avaliar
aspectos relacionados à qualidade de vida e saúde mental de estudantes de Medicina, desde o
1º ao 6º ano. Os resultados desses artigos apontam que a qualidade de vida dos estudantes é
positiva, entretanto esses relatam cansaço físico e emocional, dificuldades de adaptação à vida
universitária e sintomas de ansiedade e estresse. Observam-se diferenças na qualidade de vida
e na saúde ao se considerar aspectos de gênero, de fase da Graduação e da presença, ou não, de
suporte social. Os estudos chamam a atenção para a escassez de pesquisas qualitativas e para a
importância de apoio institucional referente ao cuidado psicológico e pedagógico. Observa-se
que os resultados dos nove artigos analisados corroboram a importância de práticas voltadas
à saúde do estudante, sobretudo na lógica da prevenção e da promoção em saúde. Ademais,
considera-se que haja mais pesquisas direcionadas à essa temática, a fim de compreender não
só a percepção dos estudantes, mas também de professores, sobre a relação entre saúde e vida
universitária, com vistas a implementar estratégias resolutivas e integrais que contribuam para
a formação técnica e humana nos cursos de Medicina.
Palavras-chave: Saúde. Qualidade de Vida. Estudantes de Medicina.
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A RELAÇÃO DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GROWTH HORMONE-GH)
COM O CRESCIMENTO MUSCULAR ACELERADO
André Luiz Cezar
andre.cezar@unidavi.edu.br
Ranieri Alvin Stroher Junior
ranieri.junior98@unidavi.edu.br
Itairan da Silva Terres
itairan.terres@unidavi.edu.br
Através de estímulos diários, a mídia parece demonstrar que um corpo perfeito dificilmente
será alcançado pelo indivíduo de forma natural. Tal pressão midiática pode levar pessoas a
buscarem de maneira rápida esse corpo, considerado ‘perfeito’. Assim, alguns indivíduos
utilizam substâncias ergogênicas (dentre elas, o Growth Hormone - GH), a fim de melhorar seu
desempenho na academia. Formado por 191 aminoácidos e com um peso de 22 kilodaltons, o
hormônio somatotropina ou hormônio de crescimento é liberado naturalmente pelo organismo
humano, durante o sono ou durante uma atividade física intensa. Essa secreção de GH liberado
pela adeno-hipófise, promove o crescimento celular, facilita a queima de ácidos graxos livres
(gordura), e aumenta a liberação de IGF-1 (que estimula o processo de hipertrofia muscular) e,
por conseguinte, o aumento de massa muscular. Liberado de maneira contínua e ininterrupta,
este hormônio atua de forma intensa durante o estirão do crescimento, que ocorre na puberdade
e diminui no organismo com o passar do tempo. O presente estudo visa relacionar a utilização
do GH com o crescimento muscular. Uma pesquisa bibliográfica foi conduzida em artigos
científicos e livros da área da saúde para coletar dados sobre esta relação. Foi possível inferir
que muitas das substâncias ingeridas por indivíduos que buscam o tal ‘corpo perfeito’ incluem
substâncias ergogênicas que acarretam danos ao organismo. Dentre os danos causados pelo
GH, por exemplo, o mais perceptível é a acromegalia (crescimento anormal das extremidades
do corpo). De acordo com a Associação Brasileira de Academias, em 2017, havia nove milhões
de brasileiros praticando musculação. Dessa forma, muitas academias a fim de lucrarem através
desse sonho do corpo idealizado, e, consequentemente aceito pela sociedade, podem fazer a
comercialização indiscriminada e ilegal destes produtos, sem a prescrição e o acompanhamento
médicos.
Palavras-chave: Growth Hormone. Musculação. Corpo Idealizado.
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A RELAÇÃO ENTRE SARCOPENIA E FRAGILIDADE ÓSSEA
Vitória Figueiredo Meneghetti
vitoria.meneghetti@unidavi.edu.br
Bruna Strube Lima
bruna.strube@unidavi.edu.br
Elaine Cristina Neves
elaine.neves@unidavi.edu.br
Considerada um problema de saúde pública, a sarcopenia associada ao envelhecimento reflete a
diminuição ou até perda da capacidade para a atividade diária e algumas alterações na composição
corporal, como, por exemplo, ampliação do tecido adiposo e diminuição generalizada e
progressiva dos índices de massa muscular esquelética. Nessa condição crônica, o músculo
perde a capacidade de desenvolver suas funções tradicionais e sintomas como rigidez ou peso
nos membros, redução da velocidade de caminhada e dificuldade no alcance de escadas passam
a participar do dia a dia da população acometida. A partir dessa relação e na busca do seu bem
estar biopsicossocial, o principal objetivo do projeto é esclarecer a afinidade de sarcopenia
e a fragilidade nos idosos e apontar as consequências mais dignas de interesse. Almeja-se,
inclusive, através da explanação da morbidade, reforçar a necessidade de atenção no cuidado
ao idoso, bem como do tratamento holístico na busca do bem-estar biopsicossocial do paciente
agredido. A pesquisa se trata de uma revisão narrativa dos sinais e sintomas da sarcopenia em
idosos, das fragilidades a eles impostas e a relação entre a sarcopenia com a fragilidade óssea
nesta população. Foi feita seleção de trabalhos científicos relacionados à temática nas bases de
dados Bireme, PubMED e SciELO, utilizando-se as seguintes palavras-chave: idoso, sarcopenia
e fragilidade. Os seguintes foram usados como critérios de inclusão e exclusão: inclusão: todos
os estudos, em língua portuguesa e inglesa, datados dos últimos dez anos; exclusão: pesquisas
com elementos repetidos ou pouco ressaltantes. As implicações da sarcopenia no paciente
geriátrico estão diretamente ligadas à funcionalidade e qualidade de vida dele, ecoando nos
âmbitos sociais, econômicos e de bem-estar. O trabalho observa que o acometimento muscular
é mais evidente a partir da sexta década de vida e corrobora que à redução de fibras musculares
resultante da morbidade se associam fraqueza muscular, força específica e resistência muscular
diminuídas. A incapacidade mecânica, adjunta às limitações funcionais próprias da idade, além
de refletir maior número de injúrias físicas na população sarcopênica, ainda age como fator
no desenvolvimento de morbidades sistêmicas, como maior resistência periférica à insulina e,
consequentemente, um plausível desenvolvimento de Diabetes Mellitus 2.
Palavras-chave: Idoso. Sarcopenia. Fragilidade.
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A SEGURANÇA DO USO DA DIPIRONA
Gustavo Berns dos Santos
gustavo.berns@unidavi.edu.br
Thiago Henrique Mees Muller
thiago.mulller@unidavi.edu.br
Mark William Lopes
lopesmw@unidavi.edu.br
Conhecido por Dipirona, ou Metamizol, é um dos analgésicos mais utilizados no Brasil (31,8%
do uso de analgésicos) e tem diversos nomes comerciais conhecidos como Novalgina e Anador,
também está presente em composições de medicamentos muito utilizados no dia a dia, entre
os quais destaca-se o Buscopan Composto. Foi patenteado pela primeira vez em 1922, na
Alemanha, mesmo ano em que chegou ao Brasil pela Hoechst AG, com o nome Novalgina.
Sua venda é proibida em grande parte da Europa e nos Estados Unidos e, para tal proibição
é apresentado o acometimento de agranulocitose nos pacientes. Este artigo tem por objetivo
qualificar a segurança da administração de Dipirona. A metodologia utilizada foi pesquisa
no PubMED no qual as palavras-chaves utilizadas foram: “metamizol” OR “dipyrone” AND
“safety” na data de 18 de abril de 2019, às 14 horas. A busca resultou em 20 artigos e dentre
todos foram selecionados sete. Os critérios de inclusão foram artigos publicados no período
entre 18 de abril de 2014 e 18 de abril de 2019, no idioma inglês e sobre a espécie humana. Os
critérios de exclusão foram artigos que não se adequam aos critérios de inclusão, e resultados
em que o Metamizol não era o alvo de pesquisa. Para analisar qualitativamente os artigos foram
classificados em, contra, a favor, a favor com restrição ou inconclusivo quanto à ministração
de Dipirona, ser segura. Cada autor utiliza metodologias diferentes, abrangendo principalmente
o custo benefício da utilização, sendo a mais comum para fim de analgesia. Ao classificar, foi
elaborada uma tabela, na qual cada artigo é citado através de seu tema e expõe suas conclusões.
Conclui-se então, que é necessário um maior estudo para decretar sua inviabilidade, e que seu
uso deve ser restrito.
Palavras-chave: Dipirona. Segurança. Agranulocitose.
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A SÍNDROME DO ENCARCERAMENTO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
EM DANOS NEUROLÓGICOS
Gabriela Kitzberger
gabriela.kitzberger@unidavi.edu.br
Ana Clara Merkle Fuck
ana.merkle@unidavi.edu.br
Paulo Sérgio Deschamps
psminas@gmail.com
A Síndrome do Encarceramento (Locked-In Syndrome ou LIS) é uma rara condição neurológica
caracterizada por um estado de tetraplegia e paralisia dos nervos cranianos inferiores, com
estado de consciência preservado, resultando em uma incapacidade para exibir expressões
faciais, movimentação e comunicação verbal. Na maioria dos casos é resultado de hemorragia
ou infarto pontino, onde a função cognitiva dos pacientes se encontra intacta, com abertura
ocular e ciclos de sono-vigília normais, além da visão e audição. O objetivo principal deste
trabalho é descrever a fisiopatologia da LIS, tal como também seu diagnóstico, prognóstico e
reabilitação. Foi realizada uma pesquisa da literatura na base de dados PubMed no idioma inglês,
compreendendo o período de 2014 a 2019 (últimos cinco anos) e com as seguintes palavras:
locked-in syndrome e incarceration syndrome. Todos os estudos foram considerados, dando-se
ênfase aos de maior impacto e relevância científica de acordo com os níveis de evidência. Foram
excluídos estudos com informações redundantes e repetidas. Foram encontrados 150 artigos na
pesquisa inicial pelas palavras-chave, dos quais oito artigos foram selecionados após análise
e aplicação dos critérios de exclusão. Observou-se predominantemente nos estudos lesão no
tronco cerebral, ocasionando interrupção para os tratos piramidais. No geral está relacionada
a um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico devido à artéria basilar, mas há relatos de relação
com hemorragias, traumas e tumores. O diagnóstico depende de exame físico, melhor sucedido
por um neurologista. Se houver suspeita de LIS, um exame de coma completo incluindo
nervos cranianos e movimentos voluntários dos olhos/pálpebras deve ser feito. A imaginologia
craniana é tipicamente realizada para elucidar o diagnóstico, tendo-se a ressonância magnética
como a modalidade preferida. As decisões de cuidados comuns na LIS estão relacionadas às
consequências do comprometimento grave dos músculos que controlam a alimentação e a
respiração. Assim, decisões sobre o uso de ventilação mecânica, nutrição e hidratação artificiais
e cuidados de enfermagem são fundamentais. Os pacientes com LIS possuem altas taxas de
mortalidade dentro dos primeiros meses, entretanto, os que sobrevivem a esse período possuem
boa expectativa de vida. Contudo, o quadro neurológico resulta em uma baixa qualidade de vida
posterior devido às limitações na recuperação motora.
Palavras-chave: Síndrome do Encarceramento. LIS. Condição Neurológica.
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ACIDENTES VASCULAR CEREBRAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Gabriela Oliveira Machado
gabriela.machado@unidavi.edu.br
Manuella Capistrano
manuella.capistrano@unidavi.edu.br
Christiano Berleze
christiano.berleze@unidavi.edu.br
O Acidente Vascular Cerebral (AVC), considerado a segunda causa de mortes em adultos no
Brasil, também acomete crianças e adolescentes. Apesar de ser extremamente raro na infância,
é uma das principais causas de sequelas permanentes como a hemiparesia e a paralisia cerebral
hemiparética. Pesquisar o AVC nessa faixa de idade é difícil e, por isso, os estudos são escassos.
A pesquisa do AVC infantil impõe diversos desafios metodológicos: a documentação existente
sobre o início da doença geralmente é incerta, pois não há dados dos pacientes anteriores ao
ocorrido. Outro desafio é caracterizar a causa do AVC e, assim, indicar que tipo de sequelas
a criança pode apresentar. Com isso, há necessidade de aprofundar as pesquisas e estudos
acerca da ocorrência do AVC neste intervalo etário (0 a 18 anos), onde há boas chances de
recuperação, se diagnosticado precoce e corretamente. No entanto, está bem estabelecido que a
estimulação precoce por uma equipe multiprofissional, nos casos de AVC, gera retorno imediato
ao bem-estar da criança e seus familiares. Nesse sentido, o Brasil e mais 11 países da América
Latina assumiram um compromisso conjunto de reduzir a mortalidade por Acidente Vascular
Cerebral (AVC). As nações assinaram, a Carta de Gramado, em 2018, documento no qual se
comprometem a promover a saúde mental e o bem-estar das populações até 2030. Atualmente,
o Brasil é referência no tratamento do AVC para os demais países da América Latina e já dispõe
de Linha de Cuidados em AVC estabelecida como política pública de saúde. Para este estudo,
foi conduzida uma pesquisa bibliográfica no Google Acadêmico em artigos, dissertações e
publicações em revistas científicas entre março e abril de 2019. Os descritores utilizados foram
‘AVC infantil’, ‘PC Infantil’ e ‘Incidência + AVC + crianças’. Foram selecionados somente artigos
em Língua Portuguesa. Foi possível inferir que o AVC infanto-juvenil é uma área de desatenção
dos profissionais da saúde e do público em geral, principalmente pelo desconhecimento do
problema e suas possíveis consequências. Visto isso, é de extrema importância que os sintomas
e sinais sejam identificados na fase aguda, para possibilitar que os profissionais confirmem
o diagnóstico com precisão. É relevante o acompanhamento ambulatorial, apontando as
anormalidades no sistema nervoso e neuromotor na evolução da doença para promover, então,
o tratamento adequado para uma melhor qualidade de vida das crianças e dos pais, igualmente.
Contudo, as causas do AVC infantil não estão completamente esclarecidas, são necessárias
mais investigações e estudos de caso acerca do tema para auxílio no diagnóstico e tratamento
da doença.
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Crianças e Adolescentes. Incidência.
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ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO: UMA VISÃO GERAL
Luiz Fernando Matias
luiz.matias@unidavi.edu.br
O câncer de pâncreas é uma das principais causas de mortalidade por câncer em países
desenvolvidos e uma das neoplasias malignas mais letais em todo o mundo. O tipo mais comum
é o adenocarcinoma (que se origina no tecido glandular exócrino), correspondendo a 90% dos
casos diagnosticados. No Brasil, é responsável por cerca de 2% de todos os tipos de câncer
diagnosticados e por 4% do total de mortes causadas pela doença. Embora não esteja entre os
dez principais tipos de câncer no Brasil, ele figura como a oitava causa de morte por câncer, uma
vez que a maioria dos pacientes tem diagnóstico em fase localmente avançada ou metastática da
doença. Ocorre em todas as idades, mas o pico de incidência é entre 60 e 80 anos de idade. Os
objetivos são: Identificar aspectos fisiopatológicos da doença; compreender a evolução dessa
neoplasia; entender os tratamentos antigos e mais recentes; compreender o quadro clínico e
sobrevida. Realizou-se um levantamento do material bibliográfico publicado no período entre
2014 e 2019 nas bases de dados PubMED e Google Acadêmico. Os termos em português e
inglês utilizados foram: “Pancreatic Adenocarcinoma” , “treatment” e “prognostic”. Do
material encontrado, foi selecionado 10 artigos para fundamentação teórica. Certas lesões
precursoras têm sido associadas ao desenvolvimento de câncer pancreático, incluindo Neoplasia
Intraepitelial Pancreática (Nipan), Neoplasia Mucinosa Papilar Intraductal (NMPI) e Neoplasia
Cística Mucinosa (NCM). O câncer de pâncreas progride de lesões precursoras não invasivas
para câncer invasivo ao longo de um período de tempo variável. Demora em média 10 anos
a partir de quando uma mutação ocorre até que um tumor primário se forme e, outra década
antes que o paciente morra da doença. Os sintomas do câncer de pâncreas são insidiosos no
início e progridem gradualmente ao longo do tempo, incluindo dor epigástrica média às vezes
irradiando para as costas, perda de peso, mal-estar, náusea e fadiga. A icterícia é um sinal
característico de câncer na cabeça do pâncreas devido à compressão do ducto biliar comum. No
momento do diagnóstico, aproximadamente 20% dos pacientes apresentam doença ressecável
pela duodenopancreatectomia, 20-25% têm doença localmente avançada e 50% a 55% têm
metástases à distância. Há a possibilidade de se fazer a terapia adjuvante com quimioterápicos,
mas apesar dos avanços na cirurgia e no tratamento oncológico do câncer de pâncreas, poucos
pacientes conseguem uma cura. Atualmente, a maioria dos pacientes com câncer de pâncreas
são diagnosticados com metástases à distância e tem uma taxa de sobrevida ruim em cinco anos.
A taxa de sobrevida em cinco anos de câncer de pâncreas localizado é de cerca de 25%, sendo
10% para doença regional e 2% para doença à distância. O mau prognóstico está relacionado
com a detecção clínica tardia, na maioria das vezes.
Palavras-chave: Adenocarcinoma Pancreático. Prognóstico. Sobrevida.
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AMILOIDOSE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA APLICAÇÃO DO “FREE
LIGHT CHAIN - FLC” PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE E USO DO PROTOCOLO
“CYBORD” PARA TRATAMENTO
Ângelo de Fáveri
adfaveri@hotmail.com
Amiloidose é uma rara doença, na qual ocorre produção de imunoglobulinas tóxicas e proteína
monoclonal de cadeia leve. Essas paraproteínas se depositam em órgãos alvo, gerando disfunções
potencialmente fatais. O diagnóstico é feito através do marcador vermelho do congo, no
material obtido através de biopsias teciduais em órgãos disfuncionais ou gordura visceral, onde
observamos dicroísmo verde-maçã sob a luz polarizada, mostrando que o exame é positivo.
Esse trabalho visa estimular os médicos para o diagnóstico precoce e instituir a terapêutica
adequada para evitar a lesão em órgãos alvos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Nesta
revisão bibliográfica os estudos avaliados mostram que mesmo antes das manifestações clínicas
a presença do FLC precocemente pode indicar a possibilidade do surgimento da amiloidose
décadas antes das manifestações clínicas da doença. Dentre as manifestações clínicas, disfunções
orgânicas inexplicadas como cardíaca, renal, neurológica requerem atenção para a possibilidade
de amiloidose, especialmente se esses pacientes já apresentarem discrasias plasmocitárias,
desde a gamopatia monoclonal de significado indeterminado até o mieloma múltiplo ou linfoma
plasmocitário. Sendo assim, o diagnóstico é a soma de achados clínicos, laboratoriais com
a presença ou não de monoclonalidade na eletroforese/imunofixação de proteínas séricas e
urinárias e, como já citado, o FLC alterado, mas é indispensável a biopsia da gordura visceral
ou lesão em órgão alvo e a presença do vermelho do congo que é patognomônico da amiloidose.
A biópsia de medula óssea pode ser um grande auxiliar ao diagnóstico onde será observado
a presença de cadeia Lambda e Kappa e vermelho do congo positiva. Podemos observar na
metodologia FISH a presença de células CD138 ou alterações citogenéticas no cariótipo. O
subtipo da proteína amiloide pode ser definido pela microdissecção a laser por espectrometria
de massa. Por se tratar de uma doença incurável os estudos mostram que protocolos intensivos
que obtenham uma resposta profunda e duradora devem ser a primeira escolha e podemos
utilizar para isso protocolos como o “CyBorD” e melfalana seguido de transplante autólogo
de células tronco hematopoiéticas, objetivando uma resposta completa, assim, prolongando a
sobrevida com o máximo de qualidade da mesma. Nos casos recidivados ou refratários alguns
protocolos com imunomoduladores, inibidores de proteassoma potentes e drogas alvo CD138
podem ser uma boa alternativa terapêutica no futuro.
Palavras-chave: Amiloidose. Free Light Chain. Cybord.
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A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma circunstância clínica proveniente de vários
mecanismos e caracteriza-se por níveis elevados e sustentados de Pressão Arterial (PA).
Atualmente é considerado hipertensão para a Sociedade Brasileira de Cardiologia os valores
iguais ou acima de 140 mmHg para sistólica e 90 mmHg para diastólica enquanto a American
Hart Association define para valores acima de 130 mmHg sistólica ou 80 mmHg diastólica.
Constantemente é associada a alterações estruturais e funcionais de órgãos alvo como o coração,
rins e o sistema circulatório, além de alterações metabólicas que elevam o risco de eventos
cardiovasculares que podem levar a uma redução na qualidade de vida, aumento da morbidade e
morte prematura. Sendo assim um importante problema de saúde pública. A HAS é uma doença
que possui altas taxas de prevalência sendo inversamente proporcional o tratamento e controle
desta. Os níveis pressóricos tendem a elevar-se com a idade além de ser menor entre aqueles
com maior escolaridade. As mulheres possuem maior prevalência de diagnóstico médico de
hipertensão arterial quando comparado aos homens, tendo registrado 26,4% contra 21,7%
para eles. Por ser considerada como um fator de risco modificável revela-se a necessidade de
intervenções precoces e individuais a fim de evitar dentre outras doenças o desenvolvimento
da doença cardiovascular, que podem levar à incapacidade e a morte. São diversas as classes
e os subtipos de medicamentos anti-hipertensivos utilizados no tratamento da HAS, estes
têm por objetivo reduzir os níveis pressóricos respeitando-se as características individuais, a
comorbidade e a qualidade de vida dos pacientes. Assim o tratamento adequado diminuirá a
morbimortalidade cardiovascular. Didaticamente podem-se dividir os anti-hipertensivos em
diuréticos, simpaticolíticos, vasodilatadores, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da
enzima conversora de angiotensina e antagonistas dos receptores de angiotensina II. A maioria
dos medicamentos anti-hipertensivos atua no sistema renina-angiotensina-aldosterona inibindo
a reabsorção de sais e água pelo néfron, assim como os que atuam sobre os receptores do
endotélio capilar que visam diminuir a resistência vascular periférica, diminuindo a pressão
arterial sistêmica. Dessa forma, torna-se necessário a apresentação e o aprofundamento no
conhecimento das diversas classes anti-hipertensivas juntamente com seus mecanismos de
ação. O objetivo deste estudo é apresentar as classes medicamentosas e os mecanismos de ação
das classes anti-hipertensivos. Como metodologia foi realizada revisão de artigos científicos e
da 7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial.
Palavras-chave: Hipertensão. Anti-hipertensivos. Alterações.
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APLICAÇÃO DA ERITROPOETINA RECOMBINANTE HUMANA NO
TRATAMENTO DA ANEMIA EM DOENTES RENAIS CRÔNICOS
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A doença renal crônica é “sine qua non” uma das principais causas de anemia, sendo esta causa
de grande morbidade e mortalidade, tornando-se imperativo na formação médica o correto
diagnóstico e instituição da terapêutica adequada, visto que a anemia ocorre em 9 de cada 10
pacientes em terapia de substituição renal. Buscamos através de atualizadas fontes bibliográficas
descrever a anemia da doença renal crônica e a possibilidade de tratamento. A anemia da doença
renal crônica é tipicamente originada por uma diminuição da secreção de eritropoetina (EPO),
hormônio sintetizado no rim. Isso ocorre devido uma falha do funcionamento renal, observada
por uma queda na taxa de filtração glomerular (<30 mL/min), devido a uma sobrecarga no
sistema glomerular levando a sua esclerose, e consequentemente à perda progressiva de função
ou no número de nefróns, que são unidades funcionais dos rins, responsáveis pela eliminação da
escorias nitrogenadas, através da formação da urina. Essa condição pode se desenvolver devido
uma doença de base como o diabetes mellitus, a hipertensão arterial entre outras, podendo
também ser idiopática. Consideramos como anemia a redução da massa eritrocitária, observada
na dosagem de hemoglobina inferior a 13 g/dL (em homens) e 12 g/dL (em mulheres). A
hemoglobina é constituída por duas subunidades alfa e beta. Podemos encontrá-las no interior
dos eritrócitos, ela é responsável pela oxigenação dos tecidos, ligando-se ao oxigênio. Sua
produção ocorre pela eritropoiese, estimulada pela EPO que, por sua vez, será regulada
mediante a situações de hipóxia. Em 1989, observou-se que o uso da EPO como forma de
suplementação hormonal, para tratar anemia tornou-se uma realidade, inovando o tratamento
da anemia nos pacientes com doença renal crônica. Esse hormônio sintetizado no rim atua na
medula óssea, aumentando a eritropoiese (formação do sangue), especialmente no aumento
da massa eritrocitária. Podemos observar que o uso da eritropoietina recombinante humana
mostrou benefícios em cardiopatas, com regressão da hipertrofia ventricular esquerda, com isso,
menor número de hospitalizações e redução da mortalidade por causas cardiovasculares. Em
2006, estimou-se que cerca de 90% dos pacientes submetidos a diálise faziam uso da EPO. O
tratamento da anemia a base da EPO pode ser independente da terapia (ou não) de substituição
renal (diálise), sendo sua posologia adequada caso a caso. Dessa forma não podemos falar de
anemia na doença renal crônica, sem considerar a terapêutica a base de eritropoietina como
alternativa, visando incremento não só na qualidade de vida como na sobrevida global.
Palavras-chave: Anemia. Doença Renal Crônica. Eritropoetina.
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AVALIAÇÃO DO PROTOCOLO PRECOCE DA ECOCARDIOGRAFIA DE
ESTRESSE COM DOBUTAMINA NA DETECÇÃO DE DOENÇA ARTERIAL
CORONARIANA NO ALTO VALE DO ITAJAÍ - SC
Patricia Sens de Oliveira
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A Doença Arterial Coronariana (DAC) é a maior causa de morbi-mortalidade no mundo
moderno. Nesse contexto, a Ecocardiografia com Estresse Farmacológico (EEF) torna-se um
método diagnóstico não invasivo de papel primordial na estratificação de risco desses pacientes,
visto que a investigação da isquemia coronariana é essencial na prevenção e no tratamento de
DAC grave. O objetivo deste estudo foi identificar o Valor Preditivo Positivo (VPP) do protocolo
precoce do EEF com Dobutamina (Dbt) em exames realizados na região do Alto Vale do Itajaí.
Após a aprovação do projeto pelo CEP sob o número CAEE: 9103718.8.0000.5676, foram
avaliados retrospectivamente 250 exames isquêmicos positivos realizados em uma clínica de
diagnósticos, feitos entre o período de janeiro de 2012 a março de 2018. Neste protocolo, iniciase a utilização do esforço físico isométrico precocemente, com o intuito de tornar o exame o
mais factível, fisiológico e de fácil aceitabilidade pelo paciente, pois o uso da Dbt apresenta
maior incidência de complicações quando comparado ao estresse físico. Os exames de EEF
foram registrados através de um protocolo preenchido pelo cardiologista responsável durante a
realização do exame. Posteriormente, foram avaliados os prontuários do hospital de referência
da região, a fim de localizar os exames dos pacientes que realizaram cateterismo (CAT) após
a EEF, além de observar a conduta médica adotada. Foram excluídos do estudo 62 pacientes
que não realizaram o CAT no hospital de referência. Dos 188 pacientes que realizaram o CAT,
158 (84,0% do total) apresentavam DAC, entre esses, 133 (84,2%) tinham lesão grave (lesões
>70%) em um ou mais territórios arteriais e em 25 (15,9%) foram detectados DAC moderada
(lesões entre 50% a 70%). Na conduta médica escolhida dentre os pacientes com DAC grave, 49
(36,8%) foram submetidos à revascularização do miocárdio; 68 (51.1%) realizaram angioplastia
coronariana; e 16 (12,0%) receberam tratamento clínico. Em 28 pacientes (14,9%) o CAT não
demonstrou lesão coronariana. O VPP para o EEF-dobutamina foi calculado em 85%. Concluise que o valor preditivo positivo desta metodologia é alto, portanto, de grande valor na decisão
da conduta com portadores de DAC grave, podendo predizer eventos em pacientes com DAC
estabelecida ou suspeita. Considera-se importante a continuidade desse estudo, visando ampliar
esta pesquisa, a fim de analisar mais especificamente os dados coletados nos prontuários,
cruzando fatores de importância, bem como estimar o cálculo de sensibilidade e especificidade
do exame.
Palavras-chave: Estresse. Ecocardiografia. Dobutamina.
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O trabalho visa identificar as vertentes que estão relacionadas ao câncer que mais afeta as
mulheres: o Câncer de Mama. Essa importante neoplasia exige do meio médico um olhar
especial e conhecimento, para que seja feito o acompanhamento e diagnóstico precoce e assim
objetivar resultados promissores de recuperação. Nesse trabalho, foram contemplados os fatores
de risco para a patologia, formas de prevenção e tratamento e sintomas apresentados pelas
mulheres portadoras. Tem como objetivos repassar para o público feminino que as condições
e hábitos de vida são importantes na prevenção do Câncer de Mama; identificar os fatores
genéticos e ambientais que estão envolvidos; alertar a necessidade da mulher autoconhecer
seu corpo. O projeto é desenvolvido dentro da disciplina de Habilidades de Informática II e
ocorre em três passos. A primeira etapa envolve a escolha do tema, junto com a escolha do(a)
orientador(a). O segundo passo é a realização da pesquisa para levantamento de dados. Propõem
uma compreensão mais aprofundada do determinado tema ‘’Câncer de Mama’’. Artigos, sites
brasileiros e americanos foram utilizados para um melhor embasamento e compreensão do tema.
Após a pesquisa pronta, a professora orientadora fez a correção para a continuação do projeto.
O terceiro passo foi a formulação baseada no projeto de pesquisa relacionado com os cuidados
a se ter para evitar os riscos de Câncer de Mama. Diante de estudos foi possível concluir uma
possível redução de 40% nos riscos de Câncer de Mama através de uma boa condição de vida.
O projeto destaca a importância da prevenção primária para o auxílio na detecção precoce da
doença, aumentando as chances de tratamento e cura. A importância da mulher se conhecer é
fundamental pois muitas descobertas do câncer são feitas a partir do autoexame.
Palavras-chave: Neoplasia. Mama. Profilaxia.
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CARACTERÍSTICAS E POTENCIALIDADES DOS ENXERTOS SINTÉTICOS NOS
PROCEDIMENTOS CARDIOLÓGICOS
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Doenças coronarianas ateroscleróticas vêm atingido cada vez mais indivíduos nos últimos
anos. Para tratar dessa problemática de saúde, a Medicina tem utilizado, em uma boa parcela
das vezes, procedimentos cirúrgicos que utilizam enxertos vasculares para promover uma
melhor sobrevida e melhor qualidade de vida ao paciente. Os enxertos, em geral, são autólogos;
entretanto, nem todos os sujeitos possuem vasos sanguíneos adequados ou suficientemente
qualificados para a realização desse procedimento cirúrgico. A partir deste contexto, surge a
discussão sobre a aplicação de enxertos artificiais, desenvolvidos para o público em geral ou, de
maneira mais individualizada, especificamente para o paciente, em laboratório ou por meio de
impressão 3D. Os estudos são recentes e ainda não se possui um método único ou específico que
seja suficientemente evidenciado de tal forma que possa ser padronizado para aplicação na área
médica. Ainda há dificuldades na elaboração dessa ferramenta. Compreende-se que existem
pontos positivos e negativos na utilização dos vasos autólogos, bem como, nos artificiais, onde
há dificuldade para a formação do tecido artificialmente e de materiais biocompatíveis. O estudo
tem por objetivo conhecer os enxertos autólogos e, principalmente, os artificiais. Ainda, objetiva
entender como os enxertos de vasos sanguíneos sintéticos podem auxiliar, potencialmente,
de maneira mais eficiente e qualificada, os problemas de saúde de determinados pacientes
impossibilitados do emprego dos vasos autólogos. A pesquisa bibliográfica foi empregada como
o método de pesquisa do estudo. Foi possível inferir que a utilização de enxertos autólogos é
atualmente mais utilizada por ter bom índice de patência em relação à experiência com vasos
artificiais. Porém, entende-se que o desenvolvimento de materiais sintéticos para essa aplicação
cardiológica é essencial para estabelecer melhores resultados nos processos cirúrgicos. Verificase também que a possibilidade de aplicação desses biomateriais torna possível a resolução dos
problemas coronarianos arteroscleróticos em indivíduos que não possuem condições clínicas
suficientes para a utilização dos próprios vasos sanguíneos. Finalmente, isto poderia melhorar a
qualidade de vida desses indivíduos que, por causa de limitações, não teriam opções qualificadas
para a solução do problema.
Palavras-chave: Aterosclerose. Enxertos. Cardiologia.
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O Carcinoma Adenóide Cístico (CAC) é um tumor incomum, responsável por cerca de 10% de
todos os tumores das glândulas salivares. Ocorre com mais frequência entre a quarta e a sexta
décadas de vida, com predileção pelo sexo feminino. Além disso, há forte associação com o uso
de álcool e tabaco. É também um dos cânceres mais comuns nas glândulas salivares maiores
(parótida, submandibular e sublingual). Caracteriza-se por crescimento indolente, invasão
perineural e múltiplas recidivas locais. O tratamento de escolha para o CAC, sempre que
possível, é a ressecção cirúrgica completa. No entanto, o CAC é recorrente e frequentemente
caracterizado por metástases à distância. O diagnóstico tardio de recorrência local está associado
a baixas taxas de sobrevivência a longo prazo. Um total de 40-60% dos pacientes com CAC
sofrem metástase à distância, mesmo quando tratados com ressecção cirúrgica e radioterapia
intensiva. O pulmão é o local mais comum de metástases, seguido por tecido ósseo, fígado
e cérebro. A radioterapia pode reduzir a taxa de recidiva local, mas não melhora a sobrevida
global. Os tumores não ressecáveis, recorrentes ou doenças metastáticas são tratados com
quimioterapia; entretanto, eficácia limitada tem sido demonstrada. Os principais objetivos do
presente trabalho são: ampliar o conhecimento sobre o Carcinoma Adenóide Cístico e avaliar
o impacto do diagnóstico precoce no prognóstico e sobrevida do paciente. A metodologia
utilizada foi a pesquisa bibliográfica, utilizando algumas bases de dados como PubMED, BVS,
SciELO e livros da área da saúde. Foi possível enfatizar a importância do diagnóstico precoce
e sua repercussão no prognóstico. Estima-se que a sobrevida global em 10 anos para o CAC
seja de aproximadamente 50%, visto que a recidiva locorregional e a distância são comuns após
um intervalo livre de doença. Observa-se a necessidade de ampliar as estratégias de prevenção
e identificação de lesões iniciais, com a finalidade de garantir que os pacientes tenham um
diagnóstico rápido, preciso e uma melhor sobrevida.
Palavras-chave: Carcinoma Adenoide Cístico. Neoplasia Maligna. Neoplasia de Glândula
Salivar.
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As neoplasias malignas da tireoide podem ter origem nas células foliculares, células C
parafoliculares ou em ambas. Histologicamente, o Carcinoma Papilar de Tireóide (CPT) é o
que tem maior incidência e prevalência (cerca de 85% dos casos). Geralmente, apresenta um
bom prognóstico e uma elevada taxa de sobrevivência a longo prazo. Em toda a literatura, a
idade de início aparece com a maior incidência na segunda, terceira e quarta décadas de vida.
A maioria desses pacientes, com CPT, não apresenta sintomas no momento do diagnóstico
inicial. Quando os sintomas surgem, eles geralmente são causados pela invasão de uma
estrutura adjacente pelo tumor primário ou pela progressão metastática para um linfonodo
cervical lateral. Ocasionalmente, os pacientes apresentam rouquidão causada pela paralisia das
pregas vocais resultante da invasão do nervo laríngeo recorrente. São objetivos: entender os
aspectos epidemiológicos e histopatológicos do Carcinoma Papilífero de Tireóide; identificar
os métodos diagnósticos da doença; caracterizar as formas de tratamento. Realizou-se uma
busca de material bibliográfico publicado no período entre 2013 e 2019 nas bases de dados
PubMED e Google Acadêmico. Os termos em português e inglês utilizados foram: “Thyroid
Carcinoma”, “Thyroid Pappilary Carcinoma” e “Treatment”. A partir da busca, selecionou-se
nove estudos para embasamento teórico. Além disso, utilizou-se também os livros “RobbinsPatologia Básica” e “O Essencial da Endocrinologia”. Sabendo-se que o surgimento do câncer
está relacionado com o acúmulo de alterações genéticas e epigenéticas, diversas mutações e
rearranjos foram descritos na patogênese dos tumores da tireoide. No Carcinoma Papilífero da
Tireóide, são comumente encontradas modificações que promovem a hiperativação da via das
proteína-quinases ativadas por mitógenos (MAPK). Mutações nos genes BRAF e RAS, assim
como rearranjos RET/PTC são os principais eventos genéticos nestes tumores. A hiperativação
da via responsável pela sinalização da proliferação celular (MAPK) tem uma perda de controle
e as células passam a se proliferar de maneira desequilibrada. O diagnóstico da doença é
embasado, primariamente na identificação de nódulos palpáveis na região da tireoide, seguidos
de exame de imagem (geralmente Ultrassonografia e Cintilografia) com achados radiológicos
suspeitos e indicação de Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF). Uma vez feito o
diagnóstico do CPT, o tratamento inicial englobará a tireoidectomia total. Ela é importante para
que se possa retirar não só todo o tecido cancerígeno, mas também para que se possa retirar
a maior quantidade possível de tecido tireoidiano normal para que esse resquício celular não
atrapalhe a interpretação de testes. Aliado a tireoidectomia total, utiliza-se a radioablação com
iodo, visando a destruição do parênquima remanescente. Além disso, a aplicação da terapia
supressiva com Levotiroxina busca suprimir a produção de TSH, tendo em vista que os tumores
são responsivos a esse hormônio.
Palavras-chave: Carcinoma Papilífero de Tireoide. Tireoidectomia Total. Diagnóstico.
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A Cetamina é uma droga que foi desenvolvida em 1965 por um laboratório norte-americano
com o objetivo de ser utilizado como anestesia humana e veterinária. Sua ação farmacológica
se dá promovendo o bloqueio dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos do tipo N-metil-Daspartato (NMDA) e antagonizando os receptores de acetilcolina nicotínicos e muscarínicos
como os receptores monoaminérgicos e os opióides. Também chamada de Ketamina, este
fármaco ficou conhecido na década de 90 quando passou a ser utilizado como droga recreativa
devido ao seu potencial alucinógeno de acordo com a quantidade consumida. Este estudo busca
compreender as vantagens do uso da Ketamina como remédio psiquiátrico e os motivos pelo
qual seu uso ainda não foi autorizado por vários países. A metodologia utilizada foi a pesquisa
bibliográfica nas bases de dados como PubMed, SciELO e Medline, além de publicações em
periódicos de universidades norte-americanas. Atualmente, seu uso vem sendo discutido e
popularizado em virtude de estudos apontarem a Cetamina como uma alternativa eficaz no
tratamento da depressão, de pacientes com intenção suicida, transtorno bipolar e depressão pósparto. Este fármaco se apresenta como uma molécula quiral com duas formas enantioméricas
(R) e (S), sendo que a (S) apresentou três vezes mais eficácia que a (R), conforme apresentam os
estudos. A Cetamina se destaca, pois apresenta resultados em cerca de 40 a 80 minutos de uso, e
precisa ser reaplicada somente uma vez por semana. Sua aplicação intranasal demonstrou melhor
eficácia que a aplicação intravenosa, proporcionando menos alucinações e menor dependência
do usuário. No Brasil, a Cetamina possui seu registro para comercialização como anestésico,
assim, seu uso é considerado off-label, ou seja, fora do recomendado pela bula. Mesmo sem
a aprovação das autoridades de saúde, a administração da droga como antidepressivo já vem
sendo adotada por diversos médicos nos Estados Unidos, Europa e até no Brasil. Ao receitar um
remédio com finalidade distinta da citada na bula, o médico assume todos os possíveis riscos
decorrentes do uso considerado inadequado do fármaco, que, nesse caso, incluem dependência
e aumento temporário da pressão arterial. Os rápidos efeitos antidepressivos da droga foram
comprovados em todos os estudos analisados, porém inúmeras são as dúvidas ainda não
esclarecidas como, por exemplo, a dosagem adequada e tempo de administração. Outra grande
preocupação é o fato do uso do fármaco não estar restrito à prática clínica e pesquisa; seu uso
abusivo que pode levar à dependência. É de suma importância que se mantenham os estudos
acerca do tema para que as dúvidas ainda em pauta sejam sanadas e se torne viável o uso da
Cetamina como remédio psiquiátrico.
Palavras-chave: Cetamina. Depressão. Inovação.
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CHOQUE ANAFILÁTICO: MECANISMO DE AÇÃO E TRATAMENTO
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A prevalência das doenças alérgicas está crescendo mundialmente. O aumento é atribuído
principalmente à maior exposição ambiental a alérgenos e poluentes. Entre as doenças alérgicas
destaca-se a anafilaxia, uma reação de hipersensibilidade sistêmica, severa e com ameaça à vida.
O choque anafilático constitui uma reação potencialmente grave, mediada por imunoglobulinas E
(IgE), que ocorre após exposição a um antígeno em pessoas previamente sensibilizadas. As suas
manifestações clínicas são multissistêmicas, de instalação aguda, envolvendo pele, mucosas,
vias aéreas, sistemas cardiovascular e gastrintestinal. Já no que diz respeito ao tratamento
farmacológico, a adrenalina (epinefrina) é a principal substância administrada. Além disso, são
usados adjuvantes como, principalmente, anti-histamínicos e corticoides. O objetivos geral é
compreender o mecanismo de ação do choque anafilático. E, específico, analisar as principais
terapias farmacológicas que influenciam no tratamento do choque anafilático. Realizou-se um
levantamento do material bibliográfico publicado no período entre 2012 e 2019 nas bases de
dados SciELO, BVS e Google Acadêmico. Os termos em português utilizados foram: “Choque
anafilático”, “Doença alérgica” e “Tratamento”. Do material encontrado, foi selecionado quatro
artigos para fundamentação teórica. Após o estudo, infere-se que o principal mecanismo de
ação do choque anafilático envolve a produção de anticorpos IgE contra alérgenos do ambiente.
A ligação de IgE a mastócitos e basófilos é responsável pela ativação destas células após novo
contato com o antígeno específico. A manifestação clínica (urticária, angioedema, eritema
difuso, prurido, dificuldade respiratória, cólicas abdominais, hipotensão, broncoespasmo,
e síncope) é decorrente dos mediadores liberados por estas células. A efetivação da resposta
imune dependente do IgE ocorre em três padrões que diferem quanto ao alérgeno, o intervalo
entre a exposição e os sintomas e aos tipos celulares envolvidos. Sendo assim, os principais
desencadeantes entre as crianças são alimentos. Já nos adultos os mais relevantes são fármacos
(anti-inflamatórios e antibióticos), seguidos por alimentos e envenenamento por insetos, com
grande variação entre os estudos e a geografia. O choque anafilático pode se dividir em reação
aguda ou unifásica, que ocorre segundos a minutos após a exposição, decorrente da ação de
mediadores pré-formados, e em reação tardia ou bifásica que surge horas depois, mesmo sem
reexposição, quando as manifestações da fase aguda já diminuíram ou desapareceram. Em
relação ao tratamento, a abordagem inicia-se pela sequência de suporte à vida. A primeira linha
de tratamento é a utilização de epinefrina após o reconhecimento do potencial de anafilaxia.
Além disso, outros fármacos, são elementos secundários, sendo os principais anti-histamínicos,
corticoides, broncodilatadores, glucagon e vasopressores. O choque anafilático é uma realidade
recorrente na emergência. Os dados de referência mundial mostram ocorrência de 154 reações
anafiláticas fatais a cada milhão de pacientes internados. Diante disso, faz-se necessário a
compreensão das condutas para resolução do problema.
Palavras-chave: Choque Anafilático. Doença Alérgica. Tratamento.
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CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: ANATOMIA, TÉCNICA
OPERATÓRIA E REVISÃO QUANTITATIVA DE SÉRIE DE RELATOS DE CASOS
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Marcelo Vier Gambetta
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A Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (CRM) é um procedimento de restauração do
suprimento sanguíneo para o músculo do coração através de enxertos, conhecidas como pontes.
No Brasil, nos anos de 2005, 2006 e 2007, foram realizadas pelo SUS 63.529 CRMs isoladas,
colocando esse procedimento, como a cirurgia cardíaca mais frequentemente praticada no país.
Dessa forma, através desse estudo buscou-se compreender a anatomia coronariana, a anatomia
dos enxertos coronarianos; entender a técnica cirúrgica de revascularização do miocárdio;
identificar o sexo mais submetido à cirurgia de revascularização, a média de idade dos pacientes
submetidos a cirurgia de revascularização, a quantidade de pontes que mais é realizada na
cirurgia de revascularização, os enxertos coronarianos mais utilizados, e as artérias coronárias
mais submetidas as pontes. A metodologia estruturou-se no estudo literário da anatomia e técnica
operatória da cirurgia de revascularização, e posterior revisão bibliográfica quantitativa de 52
relatos de casos encontrados na base de dados SciELO. O resultado identificou que apenas 36
artigos eram viáveis para a revisão, sendo encontrados 39 relatos de casos, desses, 36% dos
pacientes eram mulheres e 64% homens; a média de idade dos pacientes foi de 51 anos e 11
meses. Em um total de 39 cirurgias, 10 realizaram uma ponte; 10 realizaram duas pontes; 16
realizaram três pontes; dois realizaram quatro pontes e uma realizou uma ponte. No total foram
feitas 91 pontes, sendo 28 delas da artéria torácica interna esquerda, seis da artéria torácica
interna direita, três da artéria radial, 54 da veia safena, e nenhuma da artéria gastroepiploica.
Dessas 91 pontes, tirou-se os dados, também, que a artéria coronária descente anterior foi
submetida à revascularização 32 vezes; a artéria coronária circunflexa duas vezes; a artéria
coronária esquerda nenhuma vez; os ramos marginais da circunflexa 20 vezes; o ramo diagonal
12 vezes; a artéria coronária direita 15 vezes; o ramo marginal da coronária direita nenhuma vez;
a artéria coronária descendente posterior sete vezes e a veia cardíaca duas vezes. Através dos
resultados concluiu-se que os homens foram os mais submetidos à cirurgia de revascularização;
a média de idade dos pacientes submetidos à cirurgia foi de 51 anos e 11 meses; a quantidade
de pontes mais realizada foi de três por cirurgia; o enxerto mais utilizado foi a veia safena, e
em seguida a artéria torácica interna esquerda. A artéria coronária descendente anterior foi a
artéria coronária mais submetida ao processo de revascularização, seguida dos ramos marginais
da artéria coronária circunflexa.
Palavras-chave: Revascularização Miocárdica. Enxertos. Anastomoses.
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CONTRACEPTIVOS HORMONAIS E SUA ASSOCIAÇÃO COM DEPRESSÃO
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A crescente epidemia de depressão está presente na sociedade por algum tempo. Além disso, a
sua ocorrência tende a ser maior no sexo feminino comparado ao masculino. Apesar de ser um
tema que abrange vários fatores, acredita-se que contraceptivos hormonais possam influenciar
nessa preocupante problemática. O presente estudo estuda um assunto pouco explorado
e, por vezes, negligenciado por profissionais da saúde: a associação do uso prolongado de
contraceptivos hormonais com a depressão e, ainda, sua possível relação com o suicídio. Os
objetivos da pesquisa foram: a) investigar se na literatura há relatos de consequências para
as quais as usuárias não são alertadas pelos médicos; b) incentivar a pesquisa de um tema
pouco abordado, tendo em vista a influência dos métodos contraceptivos na vida das mulheres.
Foi feito um levantamento do material bibliográfico de material publicado entre o período de
2000 a 2019 no Google Acadêmico, SciELO, PubMed, The American Journal of Psychiatry
e a JAMA Psychiatry. Foram utilizados termos em português e inglês: ‘Antidepressivos’,
‘Contraceptivos Hormonais’ e ‘Progesterona’. Dos resultados, foram selecionados oito materiais
para embasamento teórico. Foi possível inferir que há uma relação entre a progesterona,
administrada como anticoncepcional, e sua atuação em áreas associadas a reações emocionais,
comportamento, aprendizado e regulação endócrina. Isto, por sua vez, produz efeitos depressores
sobre essas funções, diminui os níveis de serotonina, promovendo um efeito depressivo. A partir
deste estudo inicial, foi possível perceber que os métodos de contracepção hormonal talvez não
sejam causadores diretos da doença. Não há indícios suficientes para afirmar que isto ocorra,
entretanto, foi observada a existência de uma ligação entre os dois.
Palavras-chave: Antidepressivos. Contraceptivos Hormonais. Progesterona.
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O exercício físico é conceituado como atividade física repetida, planejada e estruturada, o qual tem
como objetivo a melhoria da saúde, do condicionamento, da estética corporal ou do desempenho
competitivo. Uma vez que incluso de forma rotineira a realização deste existe uma sujeição do
praticante a sofrer alterações cardíacas, sendo estas, fisiológicas, clínicas, eletrocardiográficas
e ecocardiográficas, todas com caráter adaptativo a modalidade exercitada, dando origem ao
termo “coração de atleta”. Dentre as alterações, as mais relevantes são: o alargamento das
cavidades cardíacas, a hipertrofia miocárdica (principalmente ventrículo esquerdo) e o aumento
da massa cardíaca, que podem ter intensidades diferentes entre os vários atletas. A fisiopatologia
é explicada partindo da divisão entre os dois tipos de exercício, o exercício isotônico e o
isométrico; o primeiro pode ser traduzido como sendo de esforço prolongado (maratonas), o
segundo é o de curta duração halterofilismo. No primeiro tipo o atleta necessita maior oferta de
oxigênio e as principais adaptações são: aumento da cavidade intracardíaca e espessamento do
miocárdio, as duas alterações devem-se respectivamente ao maior volume sanguíneo circulante
e à necessidade de contração ventricular mais intensa objetivando a oferta de oxigênio para
músculos periféricos. No segundo tipo o atleta necessita menor oferta de oxigênio, porém mais
rápida, e a principal adaptação é o espessamento do miocárdio (hipertrofia) devido a necessidade
de contração mais intensa explicada pela constrição dos vasos decorrente da contração dos
músculos periféricos. Diante dessas situações, o diagnóstico pode ser feito através da anamnese,
exame físico e exames complementares, sendo o eletrocardiograma (ECG) e o ecocardiograma
os exames mais usados para detecção e diagnóstico diferencial da condição de coração de atleta
de outras patologias miocárdicas. No caso do ECG, os traçados alterados mais comuns são o
aumento da voltagem do QRS, os padrões de repolarização precoce e as ondas Q profundas. Já
em um ecocardiograma, a refletividade miocárdica ultrassônica e a amplitude ecocardiográfica
situam-se dentro da normalidade, evidenciando que a hipertrofia do atleta não possui fibrose ou
qualquer outra alteração estrutural compatível com patologias cardíacas. Visto que a condição
de coração de atleta trata-se de uma resposta fisiológica, para revertê-la basta o afastamento ou
a redução de frequência e/ou intensidade das atividades físicas. Existem diversas protocolos/
recomendações para avaliação de atletas, apesar de muitas vezes controversos, porém o mais
importante é identificar o momento em que tais alterações existentes no coração dos atletas
deixam de ser apenas alterações fisiológicas e passam a ser condição de risco de lesão e até
mesmo risco de morte.
Palavras-chave: Atleta. Coração. Adaptação Fisiológica.
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Anencefalia é uma malformação congênita do sistema nervoso central do embrião, decorrente
do não fechamento do neuróporo anterior do tubo neural. A anomalia resulta na ausência ou
na formação defeituosa dos hemisférios cerebrais. O período de gestação em que pode ocorrer
a deformação acontece em torno do 21º ao 26º dias. O feto pode ter ausência parcial ou total
da calota craniana, tecidos cranianos, tronco cerebral, diencéfalo e cerebelo. Em relação ao
âmbito judicial, a partir de 1984, o aborto foi considerado crime, conforme o Código Penal.
O primeiro caso de autorização judicial para a prática de interrupção de gravidez de feto
anencefálico ocorreu em 1991, no Mato Grosso do Sul. Desde então, a realização do aborto em
casos de anencefalia começou a ser discutida com mais ênfase. Em 2012, conforme decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF), obrigar a mulher manter a gravidez diante do diagnóstico de
anencefalia implica em risco à sua saúde física e psicológica. Aliado ao sofrimento da gestante,
o principal argumento para permitir a interrupção da gestação nesses casos foi a impossibilidade
de sobrevida do feto fora do útero. Essa decisão dá aos pais a possibilidade de escolher ou não
pelo aborto em casos de feto anencéfalo. O aborto, mesmo nestes casos, comporta um drama
psicológico significativo para a mulher que sente ter eliminado injustamente uma vida. Além
disso, existe um peso moral e religioso com o qual a mãe precisa lidar. O diagnóstico dessa
malformação fetal pode ter grande impacto na autoestima dos pais, que podem se sentir incapazes
de gerar um filho saudável. Diante disso, a equipe de saúde deve ser instrumento de auxílio e
apoio para essas famílias. O presente estudo tem por objetivo compreender a problemática
do aborto em fetos anencéfalos. Foi conduzida uma pesquisa bibliográfica de forma a obter
dados que se dirijam à pergunta de pesquisa. As pesquisas foram realizadas, primordialmente,
no Google Acadêmico, porém sites que contêm legislação relacionada e portais de notícias
foram consultados. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o quarto país
do mundo com maior incidência de anencefalia e mesmo após a legalização do aborto, muitas
polêmicas ainda repercutem, discutindo os prós e contras sobre o assunto. Percebe-se, através
do estudo, que a anencefalia necessita ser mais conhecida e estudada entre médicos, visto que
ainda sua causa é desconhecida.
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Os Distúrbios do Espectro Autístico (DEA) são considerados hoje como um subgrupo de
doenças comportamentais da psiquiatria. Trata-se de uma situação de difícil diagnóstico,
por ser meramente clínico: não há marcadores biológicos que, por meio de testes, possam
ser confirmados. Para um diagnóstico clínico mais exato, o paciente deve ser examinado
minuciosamente psico-neurologicamente; deve-se incluir contato com pais, familiares, ou
indivíduos que estejam conectados com a criança autista. Há também a análise precisa da
anamnese, exame físico, psicomental e, em alguns casos, exames complementares para serem
descartadas outras síndromes com uma clínica similar. Neste sentido, o trabalho “Distúrbios
do espectro autístico em Unidades Básicas de Saúde do Rio do Sul/SC: parceria e ações
com acadêmicos de Medicina da UNIDAVI” tem como propósito ampliar o diálogo entre
pacientes autistas e profissionais de Unidades Básicas de Saúde, em Rio do Sul/SC, com o
objetivo de melhor otimizar (e didatizar) ações de intervenção, diagnóstico e encaminhamentos
a multiprofissionais da saúde, especializados no município. Os fundamentos metodológicos
partem, inicialmente, da elaboração de um questionário, dirigido aos pacientes e a seus pais
e cuidadores, adotado como instrumento investigativo nessa pesquisa de campo, previamente
elaborado pelos profissionais da Unidade, em parceria com os acadêmicos do curso de Medicina
da Unidavi, na mediação com os profissionais da psiquiatria, neurologia e psicopedagogia.
Ainda com o trabalho em andamento, os resultados que estamos obtendo evidenciam que
poderemos alcançar, em nossa Unidade, parte dos resultados que outros trabalhos científicos já
obtiveram, como os relatados pela Associação Psiquiátrica Americana (1994). Nestes, chega-se
a um roteiro (quase padrão) de análise, considerando que as crianças autistas, geralmente partem
de quatro manifestações principais: (1) déficits qualitativos na interação social; (2) déficits na
comunicação; (3) padrões de comportamento repetitivos e estereotipados; e (4) um repertório
restrito de interesses e atividades. De acordo com essas quatro características citadas, foram
desenvolvidos roteiros de atendimento a pacientes pediátricos da UBS de nosso município.
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A doença de Fahr é de rara ocorrência, gerando calcificações simétricas e bilaterais no cérebro,
mais especificamente nos núcleos da base (pálido e estriado) e núcleos denteados do cerebelo.
Podendo ocorrer mais raramente no tálamo, putâmen, substância branca, núcleo caudado e
tronco cerebral. Além de calcificações, podem ocorrer depósitos de mucopolissacarídeos, traços
de alumínio, cobre, ferro, entre outros. A etiologia é variada, podendo ser originada de distúrbios
metabólicos fosfo-cálcico, hereditários, infecções, associadas a disfunções paratireoideanas
(hipoparatireoidismo primário, pós-cirúrgico, idiopático, pseudo-hipoparatireoidismo,
hiperparatireoidismo). Além disso, a doença pode se relacionar com a miopatia mitocondrial,
a doença de Wilson, o lúpus eritematoso, a síndrome de Down e a neurobrucelose ou, ainda,
ser idiopática. O presente trabalho busca conhecer a doença de Fahr e realizar uma revisão de
literatura dos trabalhos, identificando os principais sinais e sintomas que caracterizam a doença.
Assim, a pesquisa foi realizada no Portal Regional da BVS, selecionando artigos dos últimos 10
anos, na Língua Portuguesa, através do termo de pesquisa “fahr”. Como resultado, localizaramse seis artigos que se encaixavam nos parâmetros definidos, evidenciando a prevalência de
relatos de caso sobre a doença. Dessa forma, no decorrer do trabalho, foi possível compreender
características da doença como a sintomatologia que é variada e pode apresentar comprometimento
cognitivo, transtornos psicológicos e do comportamento, alterações da personalidade, distúrbio
obsessivo-compulsivo, déficit cognitivo, psicoses, convulsões, alterações da motricidade e da
fala, podendo ocorrer, também, sintomas cerebelares. O diagnóstico é feito através da tomografia
computadorizada, porém com necessária complementação com exames laboratoriais incluindo
cálcio sérico total e ionizado, fósforo, magnésio, cobre, ceruloplasmina, calciúria, TSH, T4,
paratormônio, função renal e hepática, hemossedimentação, CPK, FAN, VDRL e outros, a
fim de identificar, quando possível, a etiologia das calcificações e eventuais comorbidades. O
tratamento deve ser direcionado ao controle dos sintomas, recuperação funcional, melhora da
qualidade de vida e prevenção de complicações e, quando possível, da progressão da doença.
Portanto, pode-se perceber a importância de se conhecer sobre a doença de Fahr, pois apesar
de rara, traz inúmeras consequências negativas ao paciente acometido. Assim, é necessário que
se realize um diagnóstico preciso e diferenciado das demais comorbidades com características
de calcificações cerebrais, já que a sintomatologia não é específica. Com isso, um correto e
precoce diagnóstico, descobrindo-se a etiologia pode melhorar a qualidade de vida do paciente
e retardar a progressão da doença.
Palavras-chave: Fahr. Calcificações. Núcleos da Base.
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O termo Anti-Inflamatório Não Esteroidal (AINE) é utilizado para um grupo de medicamentos
que possui ação anti-inflamatória, antitrombótica e analgésica. Esses efeitos acontecem devido
a inibição da cascata inflamatória por meio do bloqueio das enzimas ciclooxigenases (COXs)
e, consequentemente, da produção de prostaglandinas (PGs). Essa classe de medicamento
é uma das mais usadas no mundo, frequentemente usada para alívio de dores. Por não
necessitar de prescrição médica para aquisição é amplamente usada na automedicação. As
COXs (enzimas bloqueadas pelos AINEs) atuam tanto no processo inflamatório quanto em
processos constitutivos do organismo, portanto seu bloqueio pode causar falha na homeostase
do organismo. Para entender o funcionamento dos AINEs e seus possíveis efeitos colaterais
esse estudo embasou-se em uma pesquisa bibliográfica na base de dados Google Acadêmico
utilizando os termos de busca: AINEs, mecanismo de ação e efeitos colaterais. Entre os
remédios comercializados pertencentes ao grupo dos AINEs estão: ácido acetilsalicílico (AAS),
diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, ácido mefenâmico, piroxicam, meloxicam e
celecoxib. O uso desses medicamentos podem resultar em efeitos colaterais como: alterações
cardiovasculares (trombose, acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio) devido
ao desbalanço entre prostaciclinas e tromboxano resultante da inibição das prostaglandinas;
isquemia renal, pois nos rins as PGs auxiliam na manutenção do fluxo de filtração glomerular
e também aumentam o fluxo sanguíneo para a medula e papila renal quando necessário; e
por fim, distúrbios gastrointestinais (diarreia, dispepsia, úlceras, dor abdominal, hemorragias
gastrointestinais e perfuração), uma vez que no trato digestório as PGs atuam na redução da
secreção ácida, aumento da secreção de muco e aumento da secreção de bicarbonato, mecanismos
esses que protegem a mucosa. Com isso posto fica evidente os riscos e os cuidados que devem
ser tomados quanto ao uso dessa classe de medicamento, uma vez que sua falta de controle e
uso indiscriminado potencializa os possíveis danos ao organismo.
Palavras-chave: AINE. Mecanismos de Ação. Efeitos Colaterais.
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A eletrocardiografia desenvolveu-se graças a pesquisadores que uniram a eletrofisiologia
à prática médica. Einthoven, considerado o pai da eletrocardiografia, desenvolveu o
galvanômetro de corda, o qual permitiu registros fidedignos e a padronização empregada até
hoje. O objetivo do estudo é abordar o histórico e compreender os princípios do funcionamento
do eletrocardiograma (ECG), associando-os à prática médica. Foi realizada uma pesquisa
bibliográfica de conteúdos relevantes. O ECG permitiu o primeiro registro eletrocardiográfico,
sem a necessidade de correção matemática. Este fornece um permanente registro da atividade
cardíaca, relatando-os em uma fita de papel milimetrado. Esse é o resultado final de processos
fisiológicos e tecnológicos, marcando impulsos elétricos que são responsáveis pela contração
cardíaca. Além de ser um exame útil para vários diagnósticos, o ECG possui outra grande
vantagem: o baixo custo, tanto do exame para os pacientes quanto do próprio eletrocardiógrafo
para as instituições, considerando o alto valor dos instrumentos da área médica. Outro recurso
ligado ao ECG é a telemedicina, que compreende a oferta de serviços ligados aos cuidados com
a saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico, ampliando a assistência médica e a
cobertura. Tais serviços são fornecidos por profissionais da área da saúde, usando tecnologias
de informação e de comunicação para o intercâmbio de informações válidas para promoção,
proteção, redução do risco da doença e outros agravos e recuperação. O sistema de telemedicina
tem como vantagens a redução de custos e a ampliação da atuação médica, sendo importante
para o acompanhamento de exames e discussões técnicas. Tem como objetivo a educação
continuada de médicos e auxílio na tomada de decisões na atenção básica de saúde. Apesar
das facilidades que a telemedicina trouxe para o médico, é preciso ressaltar que a mesma não
substitui o conhecimento que o médico deve possuir sobre o ECG, já que há situações que são
imediatas e em que não se dispõe do tempo necessário para a telemedicina. Finalmente, aventase a possibilidade de que o conhecimento médico sobre ECG está aquém do ideal. Para que
isto seja aferido, pretende-se formular um projeto que avaliará o nível de conhecimento dos
médicos da rede básica de saúde e de serviços de emergências sobre o ECG em comparação
com um grupo de médicos especialistas da área cardiológica, por meio de um questionário
eletrônico e análise de traçados de ECG. Acredita-se, assim, que esta pode ser uma forma de
incentivo à busca de conhecimento, por parte dos médicos, deste método que é acessível e que
pode ser útil no diagnóstico de uma série de doenças.
Palavras-chave: Eletrocardiograma. Telemedicina. Fundamentos.
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A Eletroconvulsoterapia (ECT), antes conhecida como ‘Eletrochoque’, foi desenvolvida em
1938 e possui como princípio o uso de estímulos elétricos na região do crânio com o objetivo
de normalizar a atividade cerebral. Apesar de antiga, a técnica ainda é vista com ‘maus olhos’
por muitas pessoas, em grande parte por influência da mídia ao relatar cenas em que o ECT
é utilizado em cenas de tortura, por exemplo. O principal objetivo do estudo é esclarecer à
população referente ao uso da Eletroconvulsoterapia no tratamento da depressão. O conteúdo
apresentado é pautado, principalmente, pelo livro ‘Fundamentos da Eletroconvulsoterapia’
de Moacyr Alexandro Rosa e Mariana Odebrecht Rosa, lançado em 2014. Um dos motivos
que tornam o ECT polêmico está relacionado ao seu mecanismo de ação pouco esclarecido.
A Associação Americana de Psiquiatria considera o ECT como a primeira alternativa no
tratamento de ‘depressão maior’, com risco de suicídio, devido a sua eficácia e, na maioria dos
casos, efeitos colaterais leves. Essa decisão se baseia nas diversas pesquisas que apresentaram
excelentes resultados referentes ao uso do ECT. Um exemplo é o estudo publicado pelo grupo
americano McCall (2011, Estados Unidos) em que 74 pessoas submetidas ao procedimento
apresentaram melhora no quadro depressivo em 91,8% dos casos. Foi conduzida uma pesquisa
bibliográfica, através de artigos mais recentes, utilizados como fonte de informação para
apresentar os resultados da técnica a fim de analisar a sua eficácia. É válido ressaltar, ainda, que
apesar dos bons resultados apresentados pelas pesquisas estrangeiras e brasileiras, o Ministério
da Saúde enfrenta muita resistência para aprovar o uso do procedimento no Sistema Único de
Saúde (SUS). Neste contexto, percebe-se a necessidade do aprofundamento das pesquisas sobre
a eletroconvulsoterapia e sua aplicabilidade no tratamento de transtornos psiquiátricos, além do
esclarecimento à população em geral sobre seus benefícios e consequências da sua utilização
no SUS.
Palavras-chave: Eletroconvulsoterapia. Depressão. Tratamento.
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A endometriose é uma enfermidade caracterizada pela presença do endométrio fora da cavidade
uterina, podendo se instalar em diversos locais. Suas apresentações clínicas mais comuns são
infertilidade e dor pélvica. O objetivo desse presente trabalho foi identificar a epidemiologia da
endometriose, sua fisiopatologia, relação com a infertilidade, bem como, seu principal tratamento.
Trata-se de uma revisão de literatura atualizada, baseada em artigos científicos nas bases de
dados Google Acadêmico, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Possuindo impacto
na esfera biopsicossocial das pacientes e considerada um atual problema de saúde pública, a
endometriose é uma enfermidade ginecológica frequente, estimando-se que 2 a 10% das mulheres
em geral apresentam, podendo atingir 50% das mulheres com diagnóstico de infertilidade.
Considerando ser uma doença estrogênio-dependente, manifesta-se predominantemente no
período reprodutivo feminino, com média de idade de 34 anos, sendo que somente 2 a 4%
das pós-menopáusicas possuem a doença. A fisiopatologia da endometriose é explicada por
algumas teorias que apontam causas multifatoriais como genéticas, imunológicas e disfunções
endometriais. Por meio da menstruação retrógrada, isto é, quando o sangue menstrual, ao
invés de seguir pela vagina, atinge a cavidade pélvica ao redor do útero, o tecido endometrial
teria acesso às tubas uterinas, implantando-se na superfície peritoneal e estabelecendo fluxo
sanguíneo. Assim, há o desenvolvimento e o crescimento de estroma e glândulas endometriais
fora da cavidade uterina, o que resulta em uma reação inflamatória crônica. A infertilidade
devido a endometriose, é causada por vários mecanismos, como alterações imunológicas,
influências hormonais na ovulação e implantação do embrião, diminuição de oócitos e, em
casos mais avançados da doença, observam-se a distorção anatômica pélvica, aderências e
oclusão tubária. Além disso, a endometriose produz uma fibrose que pode envolver os ovários
e impedir a liberação do óvulo. Dessa maneira, os tratamentos cirúrgicos, principalmente pela
técnica de laparoscopia, possuem grande importância clínica. Em um estudo que avaliou 241
mulheres inférteis com endometriose mostrou taxas de gravidez significantemente mais altas no
grupo em que foi realizada a laparoscopia com ressecção/ablação dos focos de endometriose.
Em conjunto, o tratamento com técnicas de reprodução assistida, principalmente a fertilização
in vitro, é o mais utilizado com as pacientes com infertilidade por endometriose, pois demonstra
grandes taxas de sucesso. Para a submissão desse tratamento, são levados em consideração, o
nível que se encontra a patologia, o tempo de infertilidade, a idade e o envolvimento das tubas.
Palavras-chave: Endometriose. Infertilidade. Fertilização in vitro.
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A Epidermólise Bolhosa (EB) dita um grupo de desordens adquiridas caracterizadas pela
formação de bolhas cutâneas em resposta a trauma mecânico. Historicamente, os subtipos da EB
estão classificados conforme a morfologia da pele. Estudos recentes mostram um grande avanço
no tratamento dessa condição, os quais minimizam o sofrimento dos portadores e lhes conferem
uma maior expectativa e qualidade de vida. O principal objetivo do projeto é esclarecer a EB e
apresentar técnicas de tratamento que visam a um melhor manejo dos sintomas e maior conforto
do paciente. Intenciona-se trazer à luz uma doença negligenciada e ressaltar a importância do
seu contínuo estudo e da busca de novos métodos de tratamento. A pesquisa consiste em uma
revisão narrativa dos sintomas e tratamentos da EB. Foi feita triagem de artigos relacionados à
temática nas bases de dados PubMED, SciELO e Bireme utilizando-se as seguintes palavraschave: dermatoses raras, epidermólise bolhosa, epidermolysis bullosa. Foram usados como
critérios de inclusão e exclusão os seguintes: Inclusão - todos os estudos, em língua portuguesa
e inglesa, datados dos últimos dez anos. Exclusão - pesquisas com informações pouco relevantes
ou repisadas. A EB, como um grupo de doenças hereditárias, advém de mutações em proteínas
estruturais da pele. A categorização dessa doença de acordo com o defeito específico na estrutura
de adesão do epitélio, com o nível de formação de vesículas e com o tipo de mutação envolvida,
é apresentada como: Epidermólise Bolhosa Simples (EBS), Epidermólise Bolhosa Juncional
(EBJ), Epidermólise Bolhosa Distrófica (EBD) e Síndrome de Kindler. Sendo uma condição
ainda sem cura, a EB tem seu tratamento pautado no manejo dos sintomas e da qualidade de
vida do portador. A terapêutica não farmacológica se utiliza de coadjuvantes de reepitelização,
malhas não aderentes, fibras retentoras de exsudato, espumas não adesivas, espumas com
microaderência seletiva e espumas carregadas de antibacterianos e anti-inflamatórios. Quanto
às opções farmacológicas, podem ser empregados antibióticos tópicos ou sistêmicos para evitar
persistência bacteriana e sensibilização; analgésicos como Paracetamol ou Ibuprofeno para as
algesias; Dexametasona ou Sulfaziadina de Prata para cuidados gerais cutâneos; e Dextrana
para cuidados gerais em mucosas.
Palavras-chave: Dermatoses Raras. Epidermólise Bolhosa. Epidermolysis Bullosa.
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A Esclerose Lateral Amiotrófica também é conhecida como ELA. É uma doença rara e sem
cura que atinge o sistema nervoso, resultando no enfraquecimento dos músculos o que afeta
as funções físicas; pode ser hereditária ou desenvolvida. Essa doença despertou o interesse de
investigação por estudantes, participantes de um grupo de Iniciação Científica, de uma escola
da rede privada, situada no município de Rio do Sul - Santa Catarina. Como é uma doença
rara, com média de dois novos casos a cada cem mil pessoas por ano, as pesquisadoras se
perguntaram se as pessoas a conheciam, uma vez que existiu um famoso astrofísico chamado
Stephen Hawking (1942 - 2018) que foi portador da referida doença, informando que a ELA
era complicada e “devastadora” porém, são sabedores de sua causa e desenvolvimento? Desse
contexto, resultou o objetivo do presente trabalho que busca entender e aprender sobre a doença
para depois divulgá-la de forma qualificada. Foram realizadas pesquisas bibliográficas a partir
do nome da doença enquanto descritor, de modo a caracterizá-la. Os resultados implementaram
um cronograma de ações que prevê pesquisa de opinião e entrevistas com profissionais da área
da saúde para gerar dados. As etapas seguintes coletarão dados que indicarão estratégias de
divulgação qualificadas a cada contexto social em que ocorrerá a intervenção das pesquisadoras
por meio de materiais informativos a serem distribuídos em ações comunitárias. A Esclerose
Lateral Amiotrófica é uma doença séria que pode afetar não só quem a tem mas, também, os que
lhe são próximos devido à dependência gerada.
Palavras-chave: Doença Neurológica. Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA. Iniciação
Científica.
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A Esclerose Múltipla (EM) é caracterizada por uma disfunção neurológica desmielinizante
inflamatória degenerativa. O termo refere-se às múltiplas cicatrizes na bainha de mielina. A
EM é decorrente de um arranjo entre a predisposição genética, a qual tem relação com as
células T autorreativas que tem um grande potencial de latência, com cerca de dez a vinte
anos, e um fator ambiental desconhecido, atrelados, desenvolvem uma ação autolesiva contra
a substância branca, acarretando em perda de oligodendrócitos e mielina, deste modo ocasiona
um defeito na condução dos impulsos nervosos. Ao serem ativadas, as células T atravessam
a barreira hematoencefálica, com repetidas exposições ao auto-antígeno, por intermédio das
células Th-1, reações inflamatórias são provocadas desencadeando o aparecimento de diversos
sintomas, desde a falta de coordenação até paralisia espástica. Há três classificações para a EM:
forma remitente-recorrente (RR), primária (PP) e secundariamente progressiva (SP), podem
manifestar de modo e evolução distintos para cada indivíduo, sendo prevalente em jovens.
O diagnóstico é realizado por meio da exclusão de sintomas, através de evidências clínicas,
anamnese, exames neurológicos e complementares. Por isso, o tratamento é baseado em uma
abordagem multidisciplinar com terapia imunomodulatória, corticoide e interferon. Diante
do contexto, esta é uma pesquisa do tipo bibliográfica, desenvolvida no primeiro semestre de
2019, à linha de pesquisa Saúde e suas Tecnologias do curso de Bacharelado em Medicina, do
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). O objetivo geral
desta pesquisa foi realizar uma investigação acerca dos diversos aspectos que compreendem
a Esclerose Múltipla. Buscou-se através do presente trabalho, conceituar, definir e entender o
mecanismo da fisiopatologia da doença, além de verificar suas repercussões no organismo. A
base para o aporte teórico da pesquisa de ensino partiu da base de dados do Google Acadêmico,
PubMED e MedLine. Os artigos utilizados foram publicados entre os anos de 2000 e 2014,
sendo dois artigos brasileiros e um artigo norte-americano. Foram utilizados os seguintes
descritores: Esclerose Múltipla, neurodegeneração, fisiopatologia da Esclerose Múltipla. Em
suma, é imprescindível que novas pesquisas sejam realizadas em virtude da insólita quantidade
de informações no ramo imunológico da fisiopatologia neurológica.
Palavras-chave: Esclerose Múltipla. Doenças Neurodegenerativas. Desmielinzação.
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O estigma referente às doenças mentais é o principal fator de impedimento para a busca do
tratamento pelo paciente e pelos familiares. Assim, constitui-se fundamental o esclarecimento
dos principais sintomas da doença bem como de sua manifestação. É de extrema importância
explanar que a esquizofrenia indica uma psicose crônica idiopática em que há presença de
sintomas variados, que normalmente têm início na adolescência ou no começo da fase adulta.
Os conceitos de Kraepelin, Bleuler e Schneider formam a base para se compreender tais sinais
apresentados pela esquizofrenia antes e durante a doença. Dentre os sintomas precoces da
enfermidade propriamente dita, destacam-se a negligência com a aparência e higiene pessoal, o
isolamento social, o humor depressivo e a falta de iniciativa. Passadas algumas semanas ou até
meses, os sintomas fundamentais da esquizofrenia conhecidos como ‘6As’, citados por Bleuler,
aparecem: distúrbios das associações do pensamento, autismo, dificuldade na expressão do
afeto, ambivalência, distúrbios de atenção e avolição. Bleuler (1908) também classificou os
sintomas em primários - os que expressam as modificações cerebrais da doença - e, secundários
ou acessórios - que representam a reação da personalidade frente às manifestações orgânicas
tais como delírios e alucinações. Kurt Schneider (1948) designou os ‘sintomas de primeira
ordem’ (SPOs), que embora não sejam exclusivos da esquizofrenia, exercem grande influência
para o diagnóstico da mesma. Esses sintomas são: ouvir os próprios pensamentos soando
alto, escutar vozes sob a forma de argumento e contra-argumento, escutar com comentários
vozes que acompanham as próprias atividades, ter vivências de influência corporal, ter roubo
do pensamento e outras formas de influência do pensamento, sentir tudo como sendo feito
ou influenciado pelos outros no campo dos sentimentos, pulsões e vontade, e por fim, ter
percepção delirante. Essa doença está presente em todas as partes do mundo, em todas as
classes sociais e etnias. O presente trabalho pretende, com uma pesquisa bibliográfica sobre
a temática esquizofrenia, descrever esta doença multifatorial. Foram realizadas buscas nas
bases de dados EBSCO e Google Acadêmico, à procura da descrição integralizada da doença.
Depois de realizada a pesquisa, verificam-se as dificuldades a serem enfrentadas pelos pacientes
esquizofrênicos que têm de lidar com os sintomas e incapacidades consequentes da doença,
conjuntamente o estigma e os estereótipos gerados pela falta de informação da população. O
presente estudo pretende ser um passo inicial em enfatizar a importância de se conhecer e
desmistificar os aspectos da esquizofrenia e chamar a atenção da sociedade como um todo para
esta problemática.
Palavras-chave: Esquizofrenia. Psicose. Doença Mental.
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David A. Kolb é responsável pelos escritos sobre o Sistema de Aprendizagem Baseado em
Experiências. Segundo ele, é possível mapear o processo de aprendizagem por meio de eixos para
identificar o estilo de cada indivíduo, potencializando o aprendizado. Iniciou seus estudos acerca
dos estilos de aprendizagem em 1971, seu público-alvo eram estudantes universitários, no qual
ele descreve que estão inseridos num mundo de constantes mudanças em que as exigências são
grandes e que, para ele, parecia que a capacidade de aprender estava limitada. O que ele fez foi
analisar como se aprende e assimila a informação, como se solucionam problemas e tomam-se
decisões. Nos seus estudos ele propõe que a aprendizagem é obtida através de experiências. Na
sua primeira publicação Kolb propõe quatro dimensões de aprendizagem: experiência concreta
(agir), observação reflexiva (refletir), conceituação abstrata (conceitualizar) e experimentação
ativa (aplicar). O instrumento de medida, que havia sido desenvolvido em 1976, denominado de
Inventário dos Estilos de Aprendizagem, que tinha como base teórica a aprendizagem centrada
na pessoa era constituído de nove itens, porém, em 1985 o mesmo foi reavaliado e passou a ter
doze itens, em que cada item é composto por uma série de ações que devem ser pontuadas de
1 a 4, conforme a preferência do indivíduo em relação ao momento em que está aprendendo
algo novo. Cada um dos quatro modos de aprendizagem no final terão uma pontuação
e matematicamente serão subtraídos dois a dois e se obterá um resultado de qual estilo de
aprendizagem o indivíduo pertence. Dessa maneira foi possível identificar quatro formas de
aprendizagem: divergência (sentir e observar), assimilação (observar e pensar), convergência
(fazer e pensar) e acomodação (fazer e sentir). No decorrer do tempo o modelo de Kolb foi
sofrendo mudanças, sendo que em 2011, com intuito de contemplar aquelas pessoas que ficavam
em áreas intermediárias entre dois estilos de aprendizagem daqueles quatro iniciais, ocorreu a
sua terceira e maior transformação, passando de quatro Estilos de Aprendizagem para nove,
que são: iniciando, experimentando, imaginando, refletindo, analisando, pensando, decidindo,
atuando e equilibrando. Em última análise, a identificação das características individuais de
cada um no processo de aprendizagem permite um melhor enquadramento dentro das diversas
metodologias, o que levará, em tese, a um melhor resultado final.
Palavras-chave: Aprendizagem. Estilos de Kolb. Ensino.
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CARDIOVASCULARES DURANTE A FORMAÇÃO ACADÊMICA DE MEDICINA
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Na contemporaneidade, as Doenças Cardiovasculares (DCV) são as causas mais comuns de
morbimortalidade no mundo e, no Brasil, contribuem diretamente para dispendiosos gastos
hospitalares do Sistema Único de Saúde. No ano de 2017, a cardiopatia isquêmica, acidentes
vasculares cerebrais, hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, foram responsáveis
pela morte de 383.961 brasileiros. Neste contexto, tem sido alarmante o aumento da prevalência
de jovens acadêmicos de Medicina expostos a fatores agravantes de risco cardiovascular. A
maioria dos indivíduos, que adquire esses fatores na juventude, não terá um estilo de vida
saudável na idade adulta. O presente trabalho pretende determinar quais são os principais fatores
de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, assim como sua frequência de
manifestação no cotidiano dos acadêmicos de Medicina. Ainda, objetiva identificar quais são os
fatores de risco modificáveis (relacionados aos hábitos de vida) e não modificáveis (relacionados
à idade, ao gênero e à genética), presentes na vida dos estudantes durante sua formação
universitária, além de explicitar como esses fatores facilitam o desenvolvimento das DCV e da
hipertensão arterial (HA). Trata-se de uma pesquisa bibliográfica no Google Acadêmico e nas
bases de dados Medline e SciELO, em sites de órgãos públicos como o Ministério da Saúde
e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em sites oficiais internacionais como a Organização
Mundial da Saúde (OMS) assim como em livros didáticos. Os artigos foram selecionados de
acordo com o seu grau de relevância, considerando o período de publicação entre os anos de
2005 e 2019. Foram agrupados para análise, considerando os enfoques em: ‘Doenças Crônicas
Não Transmissíveis’, ‘Doenças Cardiovasculares’ e ‘Fatores de Risco’. Os resultados deste
estudo apontam no sentido de que os fatores que mais acometem os estudantes de Medicina, em
relação a outros cursos, são o estresse, o etilismo, o tabagismo, a drogadição, o sedentarismo e
a má alimentação.
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares. Fatores de Risco. Acadêmicos de Medicina.
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FATORES QUE LEVAM A NÃO ADERÊNCIA AO TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO RELACIONADO À EFICÁCIA DO CONTROLE DE
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS)
Talita Reis
talita.reis@unidavi.edu.br
Henrique Krichenko Ledra
henrique.ledra@unidavi.edu.br
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença considerada um dos principais fatores
de risco para que se desenvolvam problemas cardiovasculares. Ela sofre influência de diversos
outros fatores, com destaque ao estilo de vida do indivíduo e a sua aderência à terapêutica
prescrita. Conhecer as causas de não aderência é importante para que os profissionais de
saúde possam conscientizar os pacientes sobre a necessidade do seguimento correto da terapia
prescrita, condição necessária para obtenção do benefício esperado, revelando a necessidade de
constantes estudos. Sendo assim, esse trabalho tem por objetivo analisar quais são os principais
fatores que levam à não adesão do tratamento, bem como, os principais efeitos causados nos
pacientes, através de revisão bibliográfica realizada no Google Acadêmico. Há inúmeras
variáveis para a não aderência ao tratamento, levando em consideração fatores relacionados
ao perfil sociodemográfico, ao profissional de saúde, ao tratamento, ao serviço de saúde e a
problemas sociais, não incluindo somente a não administração do medicamento, mas também
o ato de não cumprimento dos horários e o erro na dose terapêutica, com a carência ou excesso
da quantidade de medicamento administrado. A adesão pode ser quantificada utilizando-se a
Escala de Adesão Terapêutica de Morisky de oito itens (MMAS-8), sendo o grau de aderência ao
tratamento medicamentoso determinado de acordo com a pontuação do paciente: alta aderência
(oito pontos), média aderência (6 a < 8 pontos) e baixa aderência (< 6 pontos). De acordo com
a literatura, pacientes com baixa adesão ao tratamento têm prejuízo na sua evolução clínica
e também na sua qualidade de vida, gerando assim aumento da morbimortalidade e também
dos gastos em saúde, sendo a falha do controle da PA o primeiro resultado, já que os pacientes
com alta adesão cursam com valores significativamente menores de pressão arterial sistólica e
diastólica. Além da má administração terapêutica, estudos apontam falha na prescrição da mesma
e, de acordo com Gontijo (2012, p. 1337), é observável que, nas associações medicamentosas,
encontram-se medicamentos redundantes ou inadequados, indicando uma necessidade do
seguimento dos protocolos terapêuticos, além de maior atenção à saúde de pacientes idosos
e hipertensos. O instrumento de pesquisa, como parte da metodologia adotada no presente
estudo, parte, inicialmente, da premissa da identificação de fatores de não adesão ao tratamento
da HAS, podendo corrigi-los e assim, evidenciam a necessidade de que sejam desenvolvidas
políticas específicas de atenção aos grupos de risco, no que tange aderência ao tratamento, tanto
para a evolução clínica dos pacientes quanto para melhora da qualidade de vida, bem como
constantes estudos acerca do tema que sirvam de base teórica e prática para que as referidas
políticas públicas tenham notável impacto social.
Palavras-chave: Fatores de Não Adesão. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Tratamento
Medicamentoso.
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FIBRILAÇÃO ATRIAL EM IDOSOS
Monireh Zimmermann Ramezanali
monireh@unidavi.edu.br
Isabela Venturi
isabela.venturi@unidavi.edu.br
Marcelo Vier Gambetta
marcelogambetta@unidavi.edu.br
A Fibrilação Atrial (FA) é uma arritmia caracterizada pela desorganização da atividade elétrica
atrial, onde acentua-se a quantidade de estímulos elétricos que chegam ao nó atrioventricular,
desencadeando uma arritmia supraventricular de frequência irregular. É uma arritmia com
prevalência proporcionalmente relacionada à idade, sendo frequentemente associada com
doenças estruturais cardíacas e manifestando-se clinicamente por algumas queixas como
sensação de palpitações, dispneia, dor torácica e fadiga, afetando a qualidade de vida do
paciente. Considerando que a população idosa é a mais afetada pela doença, este trabalho
visa analisar os aspectos da FA nesta faixa etária, assim como suas formas de tratamento. Foi
realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto, focando na relação entre a Fibrilação
Atrial e a faixa etária idosa. Atualmente, o principal tratamento para FA, cuja reversão não foi
possível, consiste no controle da frequência cardíaca e uso de anticoagulantes, medicamentos
que irão, de maneira geral, interromper o processo fisiológico de formação de coágulos intraatriais, bem como dissolver aqueles que, por ventura, já tenham se formado. De maneira geral,
todo paciente com FA deve ser anticoagulado, com exceção dos casos em que são considerados
de baixo risco identificados pelo Escore CHA2DS2-VASc, em que é proporcionada pontuação
pela avaliação do risco de desenvolvimento de eventos tromboembólicos, considerando sete
fatores de risco. Em se falando da faixa etária senil, apesar de também ser uma faixa etária
mais suscetível a desenvolver hemorragias, a população idosa têm indicação para tratamento de
anticoagulação, mas levando em consideração o perfil e os riscos individuais de cada paciente.
Deve ser feita avaliação do risco de hemorragia por meio do Escore HAS-BLED, que é um
sistema de pontuação que avalia o risco de sangramento em um ano dos pacientes que fazem
uso de anticoagulação e tem Fibrilação Atrial, levando em consideração sete fatores de risco
e somando um ponto à cada um. Escores maiores ou iguais a três são considerados de alto
risco de sangramento. Dessa maneira, o tratamento do paciente idoso com Fibrilação Atrial
deve ser feito mediante avaliação de suas características individuais, analisando, por meio do
Escore de Risco para Hemorragias (HAS-BLED) e do Escore CHA2DS2-VASc, a relação risco
e benefício de anticoagular esses pacientes.
Palavras-chave: Fibrilação Atrial. Idosos. Tratamento.
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FISIOPATOLOGIA DO PARKINSON
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Considerado a segunda moléstia neurodegenerativa mais comum, a doença de Parkinson era
considerada uma punição àqueles que pecavam durante a Antiguidade. E apenas no ano de 1817
que a enfermidade começou a ter um cunho mais científico, quando o médico Inglês James
Parkinson publicou um artigo no qual descreveu e a definiu a partir de observações de casos
clínicos. Ademais, outros neurologistas publicaram mais pesquisas sobre a paralisia agitante,
porém, apenas Charcot contribuiu de modo significativo. Ele foi o primeiro neurologista
a sugerir uma terapêutica para a doença de Parkinson, além de ter acrescentado várias
contribuições pessoais na descrição do quadro clínico, definindo a presença dos chamados
quatro sinais cardinais da doença, quais sejam tremor, lentidão do movimento (bradicinesia),
rigidez e dificuldades do equilíbrio. Atualmente a fisiopatologia do Parkinson é baseada na tese
de Tretiakoff e é definida como uma doença neurodegenerativa caracterizada pela degeneração
dos nigroestriatais dopaminérgicas. O objetivo deste trabalho é entender a origem e o motivo
da ocorrência da doença de Parkinson. Esta é uma pesquisa do tipo bibliográfica, com busca em
artigos nos sites BVMS, Pubmed, Lilacs, Bireme e Google Acadêmico. As palavras pesquisadas
foram: doença de Parkinson, história do Parkinson e paralisia agitante. Cerca de 95% dos casos
de Doença de Parkinson são idiopáticos e 5% multifatoriais, ou seja, possuem origem ambiental
e genética. Essa enfermidade é caracterizada pela degeneração de neurônios dopaminérgicos
presentes na Substância Negra, parte compacta situada no mesencéfalo e, também, associada
a presença de inclusões citoplasmáticas, formadas pelo acúmulo de proteínas chamadas de
corpúsculos de Lewy. Os primeiros sintomas aparecem após a destruição de aproximadamente
70% do neurônios, manifestando problemas como bradicinesia, rigidez, comprometimento do
equilíbrio e tremor. Consequência da diminuição de dopamina no núcleo estriado e a inativação
da via nigroestriatal direta que funciona apenas na presença de dopamina, acarretando o cérebro
utilizar a via indireta e isso resultando na redução do movimento. Em suma, apesar de existirem
diferentes e numerosos mecanismos propostos para a morte neuronal dopaminérgica, ainda
não se sabe exatamente os motivos que levam essa perda exagerada e progressiva de células
nervosas. Entretanto, sabe-se que mais de um fator pode estar envolvido no desencadeamento
da doença, podendo apresentar origem genética ou ambiental.
Palavras-chave: Doença de Parkinson. História do Parkinson. Paralisia Agitante.
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O Glioblastoma Multiforme (GBM) é uma neoplasia primária do sistema nervoso central
que tem suas origens nas células gliais (astrócitos), sendo considerado o tipo de tumor mais
agressivo, invasivo e indiferenciado. Classificado como Grau IV (nível de malignidade) pela
Organização Mundial da Saúde, o GBM é responsável por 12-15% de todos os tumores cerebrais,
mostrando ser o mais comum dos gliomas (cerca de 60%). Outrossim, apresenta um desfecho
ruim com taxa de sobrevida de aproximadamente um ano a partir do diagnóstico, podendo
variar sob influência dos tratamentos propostos. A base da terapia consiste em cirurgia, radiação
e quimioterapia. Apesar do benefício comprovado da ressecção cirúrgica e do tratamento
agressivo com quimioterapia e radioterapia, o prognóstico permanece muito ruim. O objetivo
é analisar como as principais terapias influenciam na taxa de sobrevida do paciente com GBM.
Realizou-se um levantamento do material bibliográfico publicado no período entre 2011 e 2018
nas bases de dados PubMED e Google Acadêmico. Os termos em português e inglês utilizados
foram: “Glioblastoma Multiforme” , “treatment” e “survival”. Do material encontrado foram
selecionados seis artigos para fundamentação teórica. Apesar da busca por novas terapêuticas
para o GBM, o tratamento ainda é a tarefa mais desafiadora em oncologia clínica. Levando-se
em conta a sobrevida, evidenciou-se que a terapêutica com ressecção cirúrgica, radioterapia
e quimioterapia demonstraram maior eficácia no prolongamento da taxa de sobrevida. Yang,
Zhou e Lin (2014) realizaram uma revisão sistemática avaliando a eficácia de radioterapia com
temozolomida (TMZ) vs radioterapia para o tratamento de GBM. A sobrevida mediana variou
de 9,4 a 19,0 meses ( radioterapia e TMZ) vs. 7,3-17,1 meses (radioterapia). A sobrevida de seis
meses variou de 80,2% a 95,0% (radioterapia e TMZ) vs. 8,3-84,2% (radioterapia) e de 20,0% a
61,1% (radioterapia e TMZ) vs. 5,0-50,6% ( radioterapia ) em um ano. Em outro estudo clínico,
Ewelt et al(2011) avaliaram a sobrevida de 103 idosos (>65 anos) com GBM, dividindo-os em
três grupos: um recebeu somente tratamento cirúrgico (ressecção); outro grupo com cirurgia
associada à radioterapia; e o último grupo em que foi associado a cirurgia, radioterapia e
quimioterapia (TMZ). A sobrevida livre de progressão da doença e a sobrevida global foram,
respectivamente, de 1,8/3,2/6,4 meses (P = 0,000) e 2,2/4,4/15 meses (P = 0,000). O GBM é a
neoplasia com malignidade mais comum e mais letal do sistema nervoso central. O principal
quimioterápico utilizado é a Temozolomida (TMZ), um agente quimioterápico alquilante oral
que causa danos no DNA e desencadeia uma cascata de eventos que levam à apoptose das
células tumorais. Outras terapias vêm sendo testadas nos últimos anos, como é o caso dos
antiangiogênicos (Bevacizumab). Apesar dos resultados promissores em ensaios pré-clínicos,
muitas dessas terapias forneceram pouca ou nenhuma eficácia terapêutica em ensaios clínicos
em humanos.
Palavras-chave: Glioblastoma Multirforme. Tratamento. Temozolomida.
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IDENTIDADE DE GÊNERO: CONHECIMENTO EM BUSCA DA HUMANIZAÇÃO
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O Transsexualismo ou Transtorno de Identidade de Gênero (TIG) caracteriza-se por um
desconforto persistente com o sexo recebido no nascimento, sentimento de inadequação no
papel social e uma forte identificação com o gênero oposto. E, a percepção do indivíduo se
identificar e ser identificado, gera sofrimento psicológico, social e um déficit considerável na
vida pessoal. O transexual vive em dissonância entre quem é, acredita ser e sua aparência externa.
O termo transexual trata-se da identidade de gênero, já orientação sexual é a atração libidinosa,
podendo ser homossexual, heterossexual, bissexual ou assexual. O travesti se veste como o
sexo oposto, porém não apresenta dúvida quanto à sua identidade sexual. E o homossexual
não possui desconforto com seu sexo de origem, apesar de sentir atração pelo mesmo sexo. A
transformação cirúrgica é apenas um meio para um processo que objetiva uma mudança de vida
e de suas relações sociais. Nesse seguimento e para a realização de um diagnóstico é preciso
distinguir algumas definições como: transexual, orientação sexual, travesti e homossexual. A
primeira cirurgia de transgenitalização, em 1952, abriu portas para ajudar aqueles que tinham
TIG. No Brasil, tal procedimento foi regulamentado por uma Resolução do Conselho Federal
de Medicina. Este artigo tem como objetivo informar a viabilidade e pré-requisitos cirúrgicos
de transgenitalização por meio do Sistema Único de Saúde, bem como a importância do
acolhimento e valorização da diversidade. A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica,
tendo como referencial teórico que embasou o estudo aqui proposto construído a partir da leitura
de artigos nacionais, publicados em sites científicos como Bireme, Medline, SciELO, Lilacs,
usando como palavras-chave: identidade de gênero, sexualidade e transgenitalização. A análise
dos estudos permite concluir que o TIG ainda é pouco conhecido pela maioria da sociedade,
incluindo os profissionais de saúde, gerando preconceitos e atendimentos estigmatizados e
condenatórios. Diante disso, é preciso capacitar os profissionais para um atendimento integral
e humanizado. Os processos assistenciais nos serviços de saúde pública possuem as seguintes
etapas: confirmação do diagnóstico transexual; psicoterapia; hormonioterapia; tratamento
cirúrgico e acompanhamento pós-cirúrgico. Deve-se obedecer a critérios como acompanhamento
de equipe multidisciplinar por no mínimo dois anos e ser maior de 21 anos. Após as etapas, o
transgenitalizado consegue retificar seu nome e sexo no registro civil, assim como conquistar
outros direitos decorrentes dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.
Sendo assim, é seu direito também, em qualquer procedimento diagnóstico, consulta, cirurgia,
terapêutica e internação o usuário goze de privacidade, acolhimento e confidencialidade de suas
informações pessoais.
Palavras-chave: Identidade de Gênero. Sexualidade. Transgenitalização.
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O Câncer de Colo Uterino é, atualmente, o quarto tipo de câncer mais comum entre mulheres,
sendo responsável por aproximadamente 265 mil óbitos anuais. A doença desenvolvese lentamente, podendo cursar sem sintomas em fases iniciais, evoluindo para casos de
difícil tratamento. A História Natural do Câncer de Colo do Útero apresenta um período de
lesões precursoras curáveis quando tratadas adequadamente, sendo, atualmente, o Exame
Citopatológico a estratégia mais adotada para o rastreamento precoce dessa neoplasia, ajudando
assim a reduzir a mortalidade feminina. Considerando a realização do Exame Citopatológico,
este estudo busca identificar e refletir a importância da prática do mesmo como método de
rastreamento do Câncer de Colo do Útero e lesões precursoras, incluindo o modo de realização
do exame, sua periodicidade e o público-alvo envolvido. Para elucidar essas questões, foi
realizada uma pesquisa bibliográfica com base em artigos científicos e protocolos do Ministério
da Saúde que abordam a temática. O exame citopatológico é padronizado e obtido através de
esfregaços da ectocérvice vaginal, por meio da Espátula de Ayre e do escovado da endocérvice,
por meio da escova endocervical. O material é espalhado em lâminas de vidro, fixado em etanol
95% e enviado à análise. Esse exame deve ser feito uma vez por ano e, após dois exames anuais
consecutivos negativos, efetuar a cada três anos. As coletas começam a ser procedidas a partir
dos 25 anos para as mulheres que já tiveram atividade sexual e devem ser realizadas até os 64
anos, sendo interrompidos após essa idade somente quando for obtido pelo menos dois exames
negativos consecutivos no período de cinco anos. Em recente estudo da Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) em 2018, foi recomendado que para
mulheres de 30 a 64 anos, o teste preconizado deve ser o teste de genotipagem para o HPV,
em que, caso negativo, deve ser repetido em cinco anos, porém se positivo, a paciente deve ser
encaminhada para a colposcopia e outros tipos de citologia para o acompanhamento. Segundo
um inquérito realizado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) em 16 capitais brasileiras,
entre 2002 e 2003, a cobertura do rastreamento foi superior a 79%, sendo que, de acordo com
os indicadores e dados de 2006, a taxa de mortalidade por neoplasia do Colo Uterino teve queda
em grande parte das capitais do país. É verificado, então, que as medidas de saúde pública
em relação ao Câncer de Colo de Útero apresentam grande impacto sobre a saúde feminina,
propiciando assim um melhor tratamento e maior sobrevida, expandindo a segurança das
mulheres de todo o país.
Palavras-chave: Exame Citopatológico. Câncer de Colo do Útero. Prevenção.
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Sabe-se que, atualmente, o estresse influencia o desencadeamento de alguns distúrbios no
organismo. O cortisol, conhecido como hormônio do estresse, é liberado pela suprarrenal em
resposta a estímulos ambientais como medo, emoções e traumas. Apresenta-se diretamente
ligado a diversas atividades regulatórias de sistemas importantes do corpo. Estimula respostas
adaptativas mediante a ativação da divisão simpática do Sistema Nervoso Autônomo, o que
gera uma resposta de luta ou fuga. Entretanto, o estresse crônico é altamente tóxico e pode
acarretar estados de depressão, edema, depósitos de gordura, infertilidade, letargia, hipertensão
arterial, diabetes, dentre outros. Este estudo objetivou mostrar a influência do estresse no
organismo, com enfoque no desenvolvimento da diabetes. O estudo utilizou como metodologia
a pesquisa bibliográfica, realizada no Google Acadêmico e na Base de Dados SciELO, por
meio dos descritores ‘estresse’, ‘cortisol’, ‘insulina’ e ‘diabetes’, além de livros e sites oficiais
da área da saúde. Os resultados apontam que o estresse inicia um processo psicofisiológico
de excitação, através da ativação do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHA), onde há
uma liberação de cortisol. Este hormônio possui a capacidade de estimular a gliconeogênese
e também é responsável pela redução moderada da utilização de glicose na maior parte das
células do organismo, o que provoca a elevação da concentração sanguínea da mesma, tendo
por efeito a geração de energia para o corpo executar a ação de luta ou fuga. A elevação da
concentração da glicose estimula a secreção de insulina. No estresse crônico, há uma ativação
continuada do eixo HHA, com hipersecreção de cortisol. O cortisol, em quantidade elevada
no organismo, resulta em uma maior resistência à insulina, que não consegue levar a glicose
extra para dentro das células, tendo efeito hiperglicemiante, o que obriga o pâncreas a produzir
mais desse hormônio para obter uma resposta. Entretanto, os maiores níveis plasmáticos de
insulina não são eficazes na manutenção de níveis normais da glicose plasmática, o que traz
como consequência um quadro de Diabetes Mellitus. Estudos apontam ainda que existe uma
clara relação entre o estresse emocional e hábitos de vida inadequados como alimentação errada
(mais comida ou comida de qualidade ruim), sedentarismo, cigarro e alcoolismo, ou seja,
pessoas com altos níveis de estresse também desenvolvem hábitos comportamentais danosos
que, somados, aumentam o risco de uma pessoa desenvolver diabetes.
Palavras-chave: Estresse. Insulina. Diabetes Mellitus.
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INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS: EFEITOS ADVERSOS DECORRENTES
DO USO PROLONGADO
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Os Inibidores da Bomba de Prótons (IBPs) são drogas altamente eficazes que revolucionaram o
tratamento de distúrbios do ácido péptico nas últimas duas décadas. Estas drogas estão entre os
fármacos mais prescritos no mundo. São medicamentos que inibem a enzima H+ /K+ -ATPase
no estômago, responsável pela secreção de ácido clorídrico no lúmen estomacal, diminuindo
a secreção gástrica. Os IBPs são empregados no tratamento de doenças gástricas, nas quais se
destacam a cicatrização de úlceras gástricas e duodenais, doença do refluxo gastroesofágico e
esofagite erosiva. Desse modo, com o decorrer dos anos, essa inovação ´´milagrosa´´ passou a ser
indiscriminadamente utilizada, sobretudo com a prescrição para tratamentos fora do indicado,
período de uso além do recomendado ou pela automedicação. Além disso, muitas vezes sua
utilização ocorre para tratamentos de manifestações digestivas ou na prevenção do surgimento
de sintomas, principalmente derivados da utilização de outros medicamentos. Por este motivo,
várias análises estão sendo realizadas para abordar os efeitos resultantes do uso prolongado
dos IBPs e suas implicações. Neste viés, o objetivo deste estudo consiste em esclarecer a
repercussão do uso indevido dessa classe medicamentosa. A partir disto, foi efetuada uma
revisão bibliográfica de trabalhos já publicados que apresentassem temas como Inibidores da
Bomba de Prótons e sua relação com o uso crônico e prolongado envolvendo a automedicação.
A pesquisa foi realizada na plataforma Bireme, Lilacs e utilizou as palavras “Inibidores da
bomba de prótons”, “uso crônico” e “câncer”. para a apuração do tema proposto. No total, foram
elencados 12 artigos de diferentes nacionalidades e também divergentes quanto ao resultado de
suas pesquisas. Apesar de algumas distinções, nota-se que o consumo por mais de um ano dessa
classe pode predispor a uma maior recorrência de deficiência de vitamina B12, diarreia por
Clostridium difficile, pneumonia adquirida na comunidade, fratura óssea e desenvolvimento
de gastrite atrófica, que predispõe ao desenvolvimento do câncer gástrico. A prescrição desses
medicamentos fora das indicações estabelecidas constitui um erro de prescrição, e seu uso deve
estar limitado às durações de tratamento definidas para determinadas condições clínicas, de
acordo com diretrizes e guidelines, evitando assim, possíveis complicações que em alguns casos,
podem ser irreversíveis. Cabe ao médico e ao próprio paciente se informar e ter conhecimento
sobre essa classe medicamentosa e as consequências de seu uso indiscriminado atualmente.
Palavras-chave: Inibidores da Bomba de Prótons. Efeitos. Prolongado.
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MEDIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HIPERTENSÃO
ARTERIAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM UBS DE RIO DO SUL/SC
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Embora a hipertensão arterial sistêmica predomine em adultos, os índices em crianças e
adolescentes (de 01 a 17 anos, de ambos os sexos) não são desprezíveis. De acordo com a
Sociedade Brasileira de Hipertensão (2006), eles atingem 5% a 11% dos casos, tendo a
prevalência da obesidade severa nessa faixa etária como fator predominante. Sendo assim, esse
trabalho tem como objetivo analisar qual é a metodologia (sinais de alarme) mais adequada
a se seguir na atenção primária para a identificação de crianças e adolescentes hipertensos
em Unidades Básicas de Saúde de Rio do Sul/SC. A partir de revisão bibliográfica realizada
no Google Acadêmico, tem-se variáveis fundamentais para a identificação desses pacientes,
decorrentes de fatores, como (1) peso, (2) altura (3) estágio de maturação sexual, (4) atividades
físicas, (5) estresse e (6) alterações emocionais. Os fundamentos metodológicos do estudo partem
de tratamentos e intervenções que abordam a participação de uma equipe multidisciplinar, com
psicólogos, nutrólogos, profissionais de Educação Física e acadêmicos do curso de Medicina da
Unidavi, inseridos à equipe médica da Unidade. Embora o estudo ainda esteja em andamento,
os primeiros resultados têm apontado que os fatores predominantes da hipertensão arterial em
crianças e adolescentes nas Unidades Básicas de Saúde de Rio do Sul/SC também decorrem
da correlação assimétrica entre o aumento de peso e a altura desses pacientes, estando sempre
coligados entre si e entre todos os demais fatores. Neste sentido, entendemos que a continuidade
dos trabalhos está exigindo, de fato, o emprego de uma metodologia mais oportuna e adequada,
para que os diagnósticos (nas Unidades) sejam mais promissores e os resultados ainda mais
satisfatórios.
Palavras-chave: Crianças/Adolescentes. Hipertensão Arterial Sistêmica. Unidades Básicas de
Saúde.
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NANOTECNOLOGIA APLICADA À DERMATOLOGIA
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A nanotecnologia foi introduzida nas áreas farmacêutica e cosmética, com o propósito de
possibilitar o desenvolvimento de sistemas de veiculação de substâncias e para a otimização
das formulações já existentes. Definem-se como nanocosméticos todos os produtos que se
destinam a limpar, perfumar e corrigir odores corporais, formulados em nanopartículas (NP).
Ainda existem muitas lacunas legislativas relativas a produtos cosméticos como, por exemplo,
a falta de informação na rotulagem. Esta ausência de informação, além de muitas outras
consequências, dificulta a previsão do número real de produtos baseados em nanotecnologia.
É importante ressaltar que algumas impurezas, resultantes da síntese de NP, podem revelarse nocivas. Com este trabalho, pretende-se estudar a nanotecnologia, a anatomia da pele, os
tipos de fotoprotetores e seu funcionamento, bem como, relacionar a nanotecnologia com a
fotoproteção. O método utilizado para o estudo foi a pesquisa bibliográfica, analisando as
publicações disponíveis nas bases PubMed e SciELO, bem como, teses e livros didáticos com
conteúdo pertinente ao assunto abordado. Os artigos foram selecionados de acordo com o
seu grau de relevância, sendo publicados nos últimos 10 anos. Foram utilizadas as seguintes
palavras-chave: ‘nanotecnologia’, ‘pele’, ‘radiação solar’, ‘protetores solares’ e ‘fotoproteção’.
Observou-se que a empregabilidade da nanotecnologia na Medicina permite manipular
substâncias e estruturas biológicas, introduzindo as alterações desejáveis para obtenção do
efeito pretendido. Contudo, o manuseamento e utilização de partículas invisíveis suscitam
algumas questões no que se referem aos impactos ambiental, ético e econômico, que pode se
revelar negativos. No âmbito do desenvolvimento tecnológico, as nanopartículas demonstraram
por inúmeras vezes serem bastante eficazes, nomeadamente, na cosmetologia e dermatologia.
Entretanto, os resultados encontrados mostram que há necessidade de esclarecer alguns aspectos
relacionados a substâncias nocivas presentes nas nanopartículas.
Palavras-chave: Nanotecnologia. Dermatologia. Fotoproteção.
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NOVAS PERSPECTIVAS MÉDICAS ATRAVÉS DA ENGENHARIA GENÉTICA: O
USO DAS “CAR-T CELL’S”
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A Terapia de Receptor Quimérico de Antígeno (CAR-T) é um tipo recente de tratamento no qual
as células T do paciente são retiradas do sangue periférico através da leucaférese. Após a coleta,
as células são geneticamente alteradas em laboratório para incluir um novo gene que contém
uma proteína específica (um receptor de antígeno quimérico ou CAR) que direciona as células
T para atingir e destruir células que expressam o antígeno CD19 na superfície. Após passarem
por expansão e testes de qualidade, as células T são administradas ao paciente doente, onde
espera-se que possam atuar nas células tumorais. Os princípios da biologia sintética, avanços
na imunologia e engenharia genética são os responsáveis por essa geração de células T humanas
com especificidades desejadas e funcionalidades aprimoradas. Sua aplicabilidade na atualidade
destaca-se na área onco hematológica, na qual mostra resultados promissores em leucemias
e linfomas. Contudo, a consequência mais relatada é a Síndrome de Liberação de Citocinas
(CRS), correlacionada com a atividade antitumoral, onde os pacientes exibem sintomas que vão
desde febre alta, hipóxia e hipotensão até sintomas leves de gripe. Visto a importância da sua
aplicação em doenças onco hematológicas, este trabalho busca entender o mecanismo de ação
da células CAR-T, bem como seus avanços e desafios na Medicina. Foi realizada uma revisão
bibliográfica com base em artigos científicos dos dois últimos anos. Estudos em pacientes com
doença de células B refratária, após tratamento quimioterápico, mostraram interessantes taxas
de resposta completa e de sobrevivência livre de recaída. Nos casos de recaída avaliados no
estudo, 94% resultaram em perda do antígeno, a qual ocorre mais comumente como resultado
de mutações genéticas e/ou enriquecimento dos variantes de expressão do CD19, ocasionando
resistência à terapia.
Palavras-chave: Terapia Genética. Célula CAR-T. Doenças Onco Hematológicas.
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NUTRIGENOMICA E NUTRIGENÉTICA: INFLUÊNCIAS NO TRATAMENTO E
PREVENÇÃO DA OBESIDADE
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Algumas doenças, entre elas a obesidade, tem sua patogênese diretamente relacionada a
fatores genéticos. Os nutrientes e compostos bioativos dos alimentos interagem e participam
no processo de expressão gênica, na síntese de proteínas e influenciam no metabolismo. Dessa
forma, poderá contribuir para o desenvolvimento da obesidade, já que a mesma esta fortemente
relacionada com esses fatores. Os exames genéticos abordam a relação entre a saúde e genes,
individual e específicos, possibilitando a máxima personalização da alimentação e hábitos de
saúde com a finalidade de garantir o bem-estar e ajudar na modificação dos fatores ambientais,
adequando-os para as especificidades de cada individuo e proporcionando assim, a prevenção
de doenças, como as relacionadas a obesidade. O principal objetivo desse projeto é estudar
a eficácia dos tratamentos nutrigenômicos, relacionados ao meio terapêutico e prevenção à
obesidade. Os objetivos específicos são: interpretar a funcionalidade dessa inovadora terapia
nutrigenética e instigar mais informações acerca do tema. Revisou-se a literatura, de natureza
descritiva, através das publicações das bases de dados EBSCO e Scientific Library Online
(SciELO) e Google Acadêmico, utilizando descritores como: “nutrigenômica e obesidade”,
“dieta do DNA”, “nutrigenômica impactos” e “saúde exames do DNA”, de 2013 a 2018.
Quatro publicações foram incluídas e seis excluídas por não contemplar os critérios de
inclusão. Os resultados visam analisar os fatores de agravo da obesidade e discutir o principio
da nutrigenômica nesse processo de tratamento. Os fatores de risco analisados foram perimetro
abdominal, pressão arterial, taxa lipidica e glicemia. Já a base do tratamento nutrigenômico
visa analisar o perfil genético e metabólico do paciente, associando com a sua alimentação
e capacidade de degradação e absorção, para que assim possa se adequar uma dieta para a
estrutura do seu organismo e modificar o fenotipo apresentado.
Palavras-chave: Nutrigenômica. Obesidade. Medicina Nutricional.
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O AFASTAMENTO DA COMUNIDADE LGBT DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE DECORRENTE DA FALTA DE PREPARO DOS PROFISSIONAIS
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A discussão da homossexualidade no campo médico não é fato recente, ocorre desde o século
XIX na Europa, quando a Medicina e a Psicologia definiram relações sexuais entre pessoas
do mesmo gênero como uma perversão e patologia. Entretanto, no ano de 1985, o Conselho
Federal de Medicina retirou a homossexualidade da categoria patológica, porém o preconceito
continuou. No Brasil, apesar de na década de 1980 o Ministério da Saúde ter dado visibilidade
ao tema em decorrência da epidemia do HIV/AIDS, somente em 1° de dezembro de 2011
foi instituída pela Portaria nº 2.936 a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) com o objetivo geral de promover a saúde integral
da população LGBT, eliminar a discriminação e o preconceito e, desta forma, contribuir para
a redução das desigualdades, garantindo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). O
objetivo deste trabalho é discutir a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, o preconceito
e desconhecimento dos profissionais acerca da população LGBT, o que segue ocultando esse
grupo minoritário. Para o estudo, foi realizada, no primeiro semestre de 2019, uma pesquisa
bibliográfica em artigos científicos que abordam a temática. Foi possível inferir que o público
LGBT não possui suas necessidades assistidas em decorrência de uma lacuna na formação
acadêmica, pois as escolas médicas não apresentam em seus conteúdos curriculares unidades
voltadas ao tema. Esse assunto é tratado de forma superficial e insuficiente em outras
disciplinas. Mesmo após 34 anos da despatologização da homossexualidade, ainda é possível
encontrar profissionais despreparados e/ou preconceituosos que encaram essa condição como
uma anomalia ou perversidade. Assim, a população LGBT tem medo de revelar sua orientação
sexual ou identidade de gênero nos serviços de saúde, o que deixa essa população cada vez
mais desamparada e suscetível em questões relacionadas à saúde. Mudar esse cenário vai muito
além de melhorar o atendimento e criar diretrizes, é preciso transformar o agir dos profissionais
envolvidos nesse processo, pois seu modo de atuar baseado no modelo heteronormativo
acaba por influenciar a atenção à saúde da população LGBT. Para mudar é necessário ensinar
e compreender as especificidades desta população, mas acima de tudo, é preciso aprender a
respeitar.
Palavras-chave: Lacuna de Conhecimento. Saúde. LGBT.

645

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

O IMPACTO DA FIBROMIALGIA NA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA: UMA
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
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A Fibromialgia (FM) é considerada uma síndrome reumática, com fatores desencadeantes
desconhecidos, que afeta predominantemente mulheres. É caracterizada como uma dor
musculoesquelética que acomete o corpo todo e, é crônica. A depressão é um sintoma importante
e com frequência significativa em pacientes com Fibromialgia. Esses pacientes possuem uma
qualidade de vida piorada comparados com pessoas saudáveis e essa piora pode ter relação
com o desencadeamento da depressão nesses pacientes. Além da depressão, a Fibromialgia
inclui sintomas como: fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal de curta duração, sensação
de edema e parestesias. Associados a estes, o paciente pode queixar-se de ansiedade, cefaléia
crônica e síndrome do cólon irritável. A Fibromialgia afeta de forma significativa a qualidade
de vida das pessoas que sofrem dessa doença. Essa deterioração da qualidade de vida se dá
a partir da má qualidade de sono, diminuição da capacidade funcional e da libido e envolve
aspectos profissionais também. Quanto mais afetado o paciente pelos sintomas da Fibromialgia,
mais fortemente será afetada a sua qualidade de vida. Assim, a síndrome necessita de um olhar
global. Especialistas desenvolveram o que hoje se chama de ‘Grupo de Suporte’, que tem como
intenção a diminuição dos sintomas por meio do compartilhamento de experiências e vivências
entre os doentes. Os fatores biopsicossociais que podem ser alcançados com o trabalho grupal
se relacionam à aceitação da doença, à participação no mercado de trabalho, ao relacionamento
familiar, à socialização, à melhoria em fatores psicológicos associados, como a depressão.
Destaca-se a importância de uma assistência integral aos pacientes portadores de Fibromialgia,
considerando os aspectos multicausais dessa forma de adoecimento. O Grupo de Suporte é
caracterizado pelo enfoque na pessoa, com o propósito de falar e pensar a partir da situação
vivenciada; valorização do sintoma físico como foco de atenção e, em contrapartida, a não
valorização dos dados históricos referentes à doença; busca da percepção das inter-relações do
sofrimento comum; e suporte ao paciente da correlação vida-doença. Além do tratamento social,
pessoas com Fibromialgia são tratadas por meio de exercícios físicos. Esses exercícios podem e
têm uma resposta bastante significativa, pois proporcionam uma melhoria no condicionamento
cardiorrespiratório, do perfil lipídico, aumento de força e flexibilidade. Contudo, a principal
consequência do exercício físico é sua capacidade de diminuir as dores difusas nos pacientes,
auxiliando assim, de forma ímpar, o tratamento medicamentoso. A explicação para tais efeitos
benéficos do exercício físico encontram respaldo em duas teorias. A primeira está relacionada
ao fato de que a prática regular de exercícios físicos eleva os níveis de serotonina e endorfina,
os quais se encontram diminuídos em pacientes com FM. Já a segunda, sugere que a elevação
da temperatura corporal tenha efeito tranquilizante.
Palavras-chave: Fibromialgia. Impactos. Tratamento.
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O USO INDISCRIMINADO DE BENZODIAZEPÍNICOS
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Diante de uma sociedade que requer cada dia mais tempo e dedicação das pessoas, percebe-se
uma crescente demanda de medicamentos para tratar ansiedade e insônia, sendo os remédios da
classe dos benzodiazepínicos os mais utilizados atualmente. Esse estudo busca contextualizar
como se dá o uso desses remédios, que teoricamente são seguros, e vêm sendo utilizados de
maneira indiscriminada. Isto, por sua vez, tem causado um impacto negativo na sociedade.
Por ser uma droga prescrita, as pessoas acreditam que não correm riscos, mas as restrições não
estão sendo respeitadas pelos usuários e médicos têm prescrito essas drogas precocemente, o
que é preocupante. Diante desse contexto, o estudo busca reconhecer as consequências do uso
prolongado e indiscriminado de remédios da classe dos benzodiazepínicos para sono e ansiedade
- como Rivotril (Clonazepam), Valium (Diazepam), Lexotan (Bromazepam) Xanax e Frontal
(Alprazolam), Lorax (Lorazepam) e outros. Existem contradições dentro do assunto, como o
fato de serem os medicamentos mais usados no mundo e, ao mesmo tempo, os que deveriam
ser prescritos como última opção para tratar “ansiedade ou insônia grave, incapacitante, que
cause angústia extrema”, segundo a OMS. Foi feito um levantamento do material bibliográfico
publicado no período entre 2005 e 2019 no Google Acadêmico, SciELO, Medline e PubMed. Os
termos em português e inglês utilizados foram ‘Ansiedade’, ‘Benzodiazepínicos’, ‘Dependência’.
Dos resultados disponíveis, foram selecionados oito fontes para embasamento teórico. Depois
da leitura, foi possível avaliar como tem se dado a administração desses remédios, bem como,
as consequências do uso indiscriminado dessas drogas que acabam por trazer malefícios a longo
prazo ao invés de benefícios.
Palavras-chave: Ansiedade. Benzodiazepínicos. Dependência.
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OS EFEITOS ADVERSOS DA CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA
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O objetivo inicial da combinação de altas doses de estrogênio e progesterona, na década de 70,
era a prevenção de uma gravidez resultante de estupro. Devido à combinação desses hormônios,
inúmeros efeitos adversos acometeram as mulheres que fizeram o uso deste método. A partir
desses efeitos, foi criado um medicamento utilizando um único hormônio: a progesterona.
Tal mudança acarretou a redução dos efeitos negativos, porém não o seu desaparecimento,
aumentando a efetividade do método. Diferentemente de outros métodos anticonceptivos, a
contracepção de emergência (CE) tem indicação reservada a situações especiais em virtude de
sua alta concentração hormonal. Seu mecanismo de ação varia conforme o momento do ciclo
menstrual em que a CE é administrada, podendo interferir em momentos como a ovulação, a
nidação e a própria fecundação. A contracepção de emergência é popularmente conhecida como
‘pílula do dia seguinte’, uma vez que sua utilização deve ser feita em até 72 horas após uma
relação sexual, em razão de sua eficácia diminuir quando postergada. O principal propósito
deste trabalho é listar as principais implicações da contracepção de emergência no organismo da
mulher, descrevendo o que é, seu mecanismo de ação e como deve ser utilizada. Foi conduzida
uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos que abordam a temática, no primeiro semestre
de 2019. A contracepção de emergência continua sendo o principal método de anticoncepção
utilizado nos casos de relação sexual desprotegida ou não planejada; uso inadequado de
métodos anticoncepcionais; falha anticoncepcional presumida; e violência sexual. Enfatizase, assim, a importância do desenvolvimento de mais estudos sobre o tema, com o intuito de
disseminar o conhecimento sobre os possíveis efeitos adversos da contracepção de emergência.
Esse conhecimento mais detalhado sobre as consequências de utilização pode, assim, contribuir
para que seu uso seja feito somente em casos de urgência.
Palavras-chave: Contracepção. Pílula do Dia Seguinte. Efeitos Adversos.
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PARTICULARIDADES DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES NAS MULHERES
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As Doenças Cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas de morte entre mulheres,
no Brasil e no mundo. A população de mulheres, exceto no período da gestação, não tem recebido
a devida atenção pela área de saúde, especialmente em países em desenvolvimento, portanto,
torna-se necessário a conscientização e constantes estudos acerca do tema. Sendo assim, esse
trabalho tem por objetivos analisar quais são as principais DCVs que afetam mulheres bem
como explanar alguns dos fatores que levam ao atual cenário, através de revisão bibliográfica
realizada no Google Acadêmico. As principais doenças cardiovasculares que levam à morte de
mulheres são: cardiopatia isquêmica, doença cerebrovascular, doença cardíaca hipertensiva e
cardiomiopatia e miocardite. Os principais fatores que levam as mulheres a desenvolver DCVs
são: idade, história familiar, hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, obesidade/
sobrepeso, síndrome metabólica, tabagismo, doenças autoimunes, síndrome do ovário
policístico, amenorreia funcional hipotalâmica, pré-eclâmpsia, hipertensão associada à gravidez,
diabetes gestacional, tratamento do câncer de mama, terapia hormonal reprodutiva. No entanto,
apesar de apresentarem doenças e fatores de risco muitas vezes semelhantes aos observados
em homens, deve-se atentar às peculiaridades da mulher em relação às DCVs, uma vez que
os sintomas podem ser muitas vezes mais inespecíficos ou menos intensos e incluir dispneia,
dor ou desconforto em outras partes do corpo, como dor localizada em braço, ombro, meio do
dorso, mandíbula ou epigástrio, náusea ou vômito, diaforese, lipotimia, tontura ou síncope,
fadiga, fraqueza generalizada ou palpitações, determinando subdiagnóstico e até mesmo a não
procura, pela paciente, de recursos médico-hospitalares. O estudo Women’s Ischemia Syndrome
Evaluation (WISE) confirmou esta informação, identificando elevada prevalência de sintomas
atípicos, sintomas mais frequentes mesmo em repouso e mais sintomas relacionados com o
estresse em mulheres. Além disso existe a questão, mesmo quando o diagnóstico correto é feito,
da não aderência ao tratamento, o que torna o problema ainda mais complexo, e cuja origem
é multifatorial englobando aspectos relacionados ao perfil sociodemográfico, relacionamento
dos profissionais de saúde/paciente, características da doença, disponibilidade de terapias e
problemas sociais outros. Estas particularidades confirmam a necessidade de que sejam
desenvolvidas políticas específicas de atenção às mulheres, no que tange ao diagnóstico de
DCVs, para uma adequada terapêutica e redução das taxas de morbidade e mortalidade das
mesmas, bem como, a necessidade de que sejam realizados estudos científicos com a população
em questão, que poderão fundamentar, no futuro, tais políticas.
Palavras-chave: Doença Cardiovascular. Mulher. Fatores de Risco.
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PARTO HUMANIZADO: UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA
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A gravidez é um período marcante para a maioria das mulheres, junto a isso desenvolve-se a
angústia do parto, o qual dá à luz a uma nova vida, marcado por um momento intenso, tanto para
o feto quanto para a mãe. Frente a esta fase, um olhar voltado à atenção humana e emocional é
uma forma de acolhimento à vida que está prestes a ser inserida em um novo contexto. O olhar
atento nos processos emocionais e psíquicos da gestante no momento do parto revelam novos
horizontes: o parto humanizado. Este parto é caracterizado por práticas que visam adequar o
processo de parto dentro de uma perspectiva menos medicalizada e menos hospitalocêntrica,
desenvolvendo um parto acolhedor e não violento. O parto, diferente do postulado atualmente,
não é um evento patológico, mas sim natural e biológico. A mulher deve ser estimulada a
entender o seu corpo bem como os eventos que nele estão ocorrendo, tornando-se ativa
durante todo o processo. O presente estudo tem como objetivo descrever o desenvolvimento
do parto humanizado, suas principais características, vantagens e desvantagens. A pesquisa é
do tipo bibliográfica, tendo sido desenvolvida no primeiro semestre de 2019. Para a coleta de
dados se realizou pesquisa avançada em periódicos e base de dados, onde através da seleção
de artigos científicos foi possível ampliar o conhecimento relacionado ao tema. Através da
análise verificada, o parto humanizado estimula um vínculo mãe/bebê, onde a mulher se torna
protagonista do nascimento do próprio filho, reconhecendo suas fortalezas e também seus limites,
inclusive físicos. Além disso, no parto humanizado há menor exposição aos riscos associados
à cirurgia, efeitos colaterais da anestesia e dos medicamentos, aliado a maior adaptação ao
pós-parto. Contudo é de suma importância evidenciar que há pontos menos favorecidos no
parto humanizado, o mesmo pode ser realizado em ambiente não hospitalar, o que vem a
dificultar alguns procedimentos e tomadas de decisão caso haja alguma complicação durante
o procedimento, como exemplo, demorar para interromper o parto normal e optar pela cesárea
pode trazer sérias consequências para a mãe e para o bebê. Aliado a isso, o processo de parto é
mais longo, tendo em vista que ele é realizado com o mínimo de intervenções possíveis, o que
pode ainda expor a gestante a um período mais longo de desconforto e dores. Sabe-se que muito
ainda pode ser estudado sobre esta temática, mas neste momento os critérios aqui apontados
servem como forma de ampliação na reflexão frente aos benefícios e possíveis malefícios desta
prática.
Palavras-chave: Humanização. Parto. Acolhimento.
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PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS INDICADOS PARA O TRATAMENTO
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O Transtorno de Ansiedade Generalizado (TAG) é uma doença com ascensão na
contemporaneidade, visto que a vida estressante, altamente exigente em termos de tarefas e
processamento de informações, faz com que as pessoas não se sintam suficientes e satisfeitas
com suas condutas no cotidiano. Com isso, o uso indiscriminado de medicamentos ansiolíticos
(principalmente benzodiazepínicos e antidepressivos) têm eclodido de maneira descontrolada.
E com ele, o sofrimento advindo de efeitos colaterais, que são muitos e chegam a reverberar
socialmente. Além, de serem mais caros aos cofres públicos, segundo a OMS. Diante do contexto,
essa é uma pesquisa do tipo bibliográfica, com as palavras-chave: ansiedade, fitoterápicos e
plantas medicinais, desenvolvida entre outubro de 2018 e abril de 2019, com o aporte teórico
de livros, artigos científicos do Google Acadêmico e, com o foco principal nos arquivos do
Ministério da Saúde tais como, o RENISUS, Memento Fitoterápico e Formulário de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos. Está vinculada à linha de pesquisa da Saúde e suas Tecnologias, do
curso de Bacharelado em Medicina, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto
Vale do Itajaí (Unidavi). O objetivo geral do estudo foi analisar as principais plantas medicinais
e fitoterápicos que constam nos arquivos dos SUS (Sistema Único de Saúde) e podem ser
indicados por profissionais da saúde e que podem ser usadas como tratamento complementar
aos medicamentos alopáticos, pois já existem estudos clínicos que comprovam menores efeitos
colaterais, menor dependência ao organismo e baixos custos aos cofres públicos em comparação
aos medicamentos convencionais. Diante do exposto, foi constatado que o SUS incentiva o uso
de seis plantas para o tratamento da ansiedade, como: Hypericum perforatum L. (planta inteira
com parte aérea florida), Matricaria recutita (influorescências), Melissa officinalis, chamada de
erva-cidreira (folha), Passiflora incarnata, uma das plantas chamada popularmente de maracujá
(parte aérea), Piper methysticum, chamada de Kava-Kava (rizoma) e Valeriana officinalis (raiz).
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Fitoterápicos. Ansiedade.
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PREVENÇÃO E RASTREIO DO CARCINOMA COLORRETAL
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O Carcinoma Colorretal (CCR) encontra-se entre os cinco principais causadores de óbito por
câncer. Pesquisas têm sido realizadas para compreender a fisiopatologia, etiologia e epidemiologia
dos casos de CCR, com a finalidade de promover a prevenção, diagnóstico precoce e tratamentos
adequados para essa neoplasia. O principal objetivo deste estudo é avaliar a importância e a
factibilidade da prevenção e do rastreamento do câncer colorretal. Foi realizada uma pesquisa
bibliográfica de publicações científicas no Google Acadêmico e nas base de dados EBSCO,
SciELO, LILACS, Medline e PubMed; através dos seguintes descritores: ‘câncer colorretal’,
‘rastreio’, ‘prevenção’, ‘cólon’, ‘reto’ e ‘carcinoma’. Em decorrência do crescente número de
casos dessa neoplasia, faz-se necessário conhecer a doença e as formas prevenção do CCR. Em
2005, foram registrados 5,6 óbitos para cada 100 mil habitantes, enquanto que em 2014 foram
notificados 7,9 óbitos para cada 100 mil habitantes. O rastreio permite que essa neoplasia seja
diagnosticada precocemente, quando é mais fácil de ser tratada e curada, bem como promovendo
a diminuição de mortalidade e incidência de CCR. As características histopatológicas do CCR
tornam esta neoplasia particularmente adequada para ser rastreada, considerando que a gênese
desses carcinomas na mucosa colônica perpassa por um longo período, cerca de pelo menos 10
anos. Todavia esse período ocorre, comumentemente, de forma assintomática, pois na grande
maioria dos casos os sintomas surgem quando a doença está em estágio avançado. Tendo como
fatores de riscos associados a essa patologia a idade maior que 50 anos, hábitos alimentares
ruins, sedentarismo, tabagismo e/ou ingestão de álcool. Uma pesquisa desenvolvida nos EUA
demonstrou que o controle de fatores de risco passíveis de prevenção, reduziu a incidência de
CCR em 35% naquele país. Além disso, o objetivo das técnicas de rastreio do câncer colorretal
é primariamente identificar a doença ainda em fase inicial, reduzir a incidência de doença
avançada e, consequentemente, a incidência de mortalidade. Os mecanismos para o rastreamento
estudados e validados, atualmente, são a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a sigmoidoscopia
flexível e a colonoscopia. A colonoscopia se mostra a mais eficaz. Porém, a triagem de sangue
oculto nas fezes tem sido usada para rastreamento e acompanhamento de pacientes sem fatores
de risco para câncer colorretal, cujo rastreamento anual pode levar a uma redução superior a
30% da mortalidade e é um exame acessível, simples, de baixo custo e oferecidos pelo SUS.
Assim, o rastreio possui uma enorme importância para um controle profilático, como também,
permite aos indivíduos mais suscetíveis, uma oportunidade de reduzir os riscos ainda na fase
latente da doença.
Palavras-chave: Carcinoma Colorretal. Rastreio Precoce. Prevenção.
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O objetivo do estudo foi realizar um levantamento bibliográfico sobre o epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico e marcadores imunohistoquímicos para o Mixoma Cardíaco
(MC). A pesquisa foi realizada na plataforma PubMED e utilizou as palavras com “Cardiac”,
“Myxoma” para a apuração do tema proposto. No total, foram elencados seis artigos de
diferentes nacionalidades, publicados de 2016 até a 2019. Sendo assim, entende-se que
o Mixoma Cardíaco é um tumor cardíaco comum de origem primária e histologicamente é
considerado benigno, ele pode estar associado a lipomas e fibroelastomas papilares. Os mixomas
são frequentemente encontrados no átrio esquerdo conectados por um pedúnculo ligado ao
septo atrial e tem formato oval ou redondo, são coloidais e na maioria das vezes apresentam
pedículos aderidos ao forame oval. No entanto, todas as câmaras cardíacas podem ser afetadas.
Os tumores primários cardíacos malignos ou benignos são raros e têm incidência de 0,001%
a 0,30% das séries de autópsias, tumores metastáticos que afetam o coração são trinta vezes
mais comuns e os mixomas representam 50% dos tumores benignos cardíacos. Os outros 50%
tipos de tumores primários cardíacos incluem os lipomas, fibromas, teratomas, hemangiomas,
rabdomiomas. A ocorrência familiar é descrita como aproximadamente 5% dos casos por via
de transmissão autossômica dominante. A principal faixa etária que a doença se manifesta é dos
30 aos 60 anos. Desse modo, as principais complicações dessa patologia incluem, embolismos,
insuficiência cardíaca e morte súbita e síncope e, seus principais mecanismos patológicos
compreendem a obstrução intracardíaca, sintomas por mecanismos desconhecidos, embolização
por fragmentos tumorais e embolização pelo aumento da coagulação sanguínea. Dessa maneira,
as manifestações clínicas relacionadas à disfunção orgânica que o Mixoma Cardíaco causa,
incluem: obstrução do fluxo sanguíneo, embolismo, febre, fadiga e perda de peso, sendo que a
embolização causa uma incidência de infarto entre 10% e 30% e infarto do miocárdio cerca de
0,06%. Há relatos de síncope como consequência de uma obstrução de influxo do ventrículo
esquerdo e outra como consequência de uma obstrução de vazão do fluxo do ventrículo
esquerdo por um tumor localizado na câmara cardíaca. O seu diagnóstico obtido por exames
de imagem é frequentemente feito por meio da ecocardiografia transesofágica, transtorácica
e a ecocardiografia com contraste tem maior vantagem, além disso, o diagnóstico diferencial
pode incluir trombos intracardíacos e outros tumores cardíacos. Embora ainda não tenha um
marcador específico para se identificar o mixoma cardíaco, há estudos que mostram o aumento
da interleucina 6 (IL-6) devido a sua hipersecreção do tecido mixomatoso que atinge a corrente
sanguínea e, consequentemente, estimula o sistema imunorregulatório. O padrão patológico no
MC, tem como protagonista a Caspase 3 dependente de apoptose e já na imunohistoquímica,
a Carlretinina tem sido avaliada como um marcador imunohistoquímico para o diagnóstico do
Mixoma Cardíaco.
Palavras-chave: Mixoma Cardíaco. Tumor Cardíaco Primário. Neoplasia.
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A Cefaleia Pós-Punção Dural (CPPD) é uma complicação muito comum no ramo da anestesiologia,
frequentemente associada às parturientes, devido à alta quantidade de cesáreas realizadas
mundialmente. Quer seja em uma raquianestesia, punção lombar ou perfuração não intencional
da dura-máter em uma anestesia peridural, o extravasamento do líquido cefalorraquidiano (LCR)
causa uma diminuição de volume e pressão do LCR. Da mesma forma, ocorre a vasodilatação
de veias e artérias da cabeça, resultando em um tracionamento de estruturas sensíveis do
cérebro, o que causa uma dor cefálica considerada severa, associada a outros sintomas, como
náuseas, rigidez de nuca, fotofobia, etc. As formas de tratamento são variadas, podendo ser
conservadoras (hidratação e descanso), farmacológicas (uso de analgésicos) ou procedimental,
como o Blood Patch (o mais utilizado, considerado padrão-ouro, porém extremamente
invasivo). Este trabalho objetiva avaliar e revisar três novas técnicas para tratamento da CPPD,
analisando sua viabilidade e funcionalidade. A primeira técnica mencionada é o bloqueio do
gânglio esfenopalatino via transnasal. Consiste na introdução de dois aplicadores, com as
pontas de algodão embebidas em analgésico, paralelamente ao assoalho do nariz, avançando até
o contato com a parede posterior da nasofaringe, representando uma resistência. A explicação
para a realização deste procedimento, mais fácil e de baixo risco, é que o bloqueio dos impulsos
parassimpáticos, através dos neurônios, que têm sinapse no gânglio esfenopalatino, permitiria
que os vasos dilatados voltassem aos seus diâmetros normais, aliviando a dor de cabeça. Outro
tratamento revisado foi a utilização de neostigmina e atropina, em soluções salinas, junto ao
tratamento conservador. A neostigmina não consegue romper a barreira hematoencefálica,
mas, por diferença anatômica, consegue vencer a barreira hematoliquórica e entrar no LCR.
Sua presença elevada no LCR aumenta os níveis de acetilcolina posteriormente no cérebro
devido à inibição da colinesterase, o que acarreta uma vasoconstrição cerebral. Além disso,
a neostigmina aumenta a pressão liquórica, por um mecanismo de redução da absorção do
mesmo pelos vasos da superfície do cérebro. Por outro lado, a atropina aumenta a secreção de
LCR, e, por isso, tem importante parte nesta técnica de tratamento. Por fim, o terceiro método
mencionado é o mais recente, datado de 28 de fevereiro de 2019. Consiste em tratar a CPPD
através da injeção de uma mistura de lidocaína e dexametasona nos músculos suboccipitais. A
hipótese para esse tratamento é que o tracionamento do tecido conjuntivo (myodural bridge)
entre a dura-máter e esses músculos possa agravar ou até causar a cefaleia. Assim, a injeção
dessa mistura analgésica resulta em um relaxamento muscular, diminuindo a tensão na duramáter. Infere-se que a escolha do melhor tratamento depende das particularidades clínicas, assim
como da exclusão de um diagnóstico diferencial. É imprescindível aprofundar o conhecimento
de técnicas variadas e adequadas para sucesso terapêutico.
Palavras-chave: Cefaleia Pós-Punção Dural. Tratamentos. Revisão.
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A Síndrome de Burnout é uma síndrome multidimensional caracterizada por exaustão
emocional, despersonalização e sentimento de ineficácia profissional. É decorrente de uma
sobrecarga emocional crônica (no trabalho) e, em face do número frequente e crescente de
casos no meio médico, reforça-se a necessidade de conhecer mais sobre a Síndrome de Burnout.
Este reconhecimento precoce pode permitir, assim, a proposição de formas de tratamento e
fatores protetores que impeçam ou dificultem o seu aparecimento. Postula-se que as dimensões
da Síndrome de Burnout apareçam sequencialmente no tempo. Assim, desenvolve-se primeiro
a exaustão emocional, e, depois, surge a despersonalização na tentativa de enfrentar a exaustão.
Finalmente, a capacidade de resistir às demandas do trabalho diminui, resultando em uma
redução nos sentimentos de realização pessoal. O método de pesquisa utilizado para o estudo foi
a pesquisa bibliográfica na Base de Dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que inclui Lilacs,
SciELO, Medline e PubMed. A partir do estudo, foi possível inferir que há uma prevalência da
Síndrome de Burnout em médicos. Estes profissionais são altamente vulneráveis a desenvolver
a enfermidade, pois lidam com fatores de estresse ao longo de sua vida profissional. As cinco
especialidades identificadas com maior prevalência de casos foram, em ordem decrescente:
Medicina de Unidade de Terapia Intensiva; Medicina de Família; Medicina de Emergência;
Medicina Interna e Ortopedia - o que sinaliza a necessidade de revisão das condições de
trabalho destes profissionais, que se sentem exigidos para além de seus recursos. Além disso,
a divulgação da existência e das características desta Síndrome entre os profissionais da saúde
é essencial para que seja possível o reconhecimento dos sintomas e a consciência de que a
Síndrome de Burnout difere de outras doenças psiquiátricas.
Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Médicos. Sobrecarga Emocional.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere que as taxas de partos cesáreas no mundo
não ultrapassem 10-15% dos nascimentos. Porém, as cesáreas vêm se tornando cada vez mais
frequentes em todo mundo. Quando realizadas por motivos médicos, as cesarianas podem reduzir
a mortalidade e morbidade materna e perinatal. Porém, assim como qualquer cirurgia, acarreta
riscos imediatos e a longo prazo, sendo esses riscos maiores em mulheres com acesso limitado a
cuidados obstétricos adequados. No Brasil, as cesarianas representam atualmente 55% do total de
partos, classificando-o como o segundo país com maior taxa de cesáreas do mundo, atrás apenas
da República Dominicana. Os dados apontam disparidade entre os nascimentos das pacientes
da saúde pública e privada, chegando a 84,5% na assistência privada e 40% no Sistema Único
de Saúde (SUS). Entre os principais fatores relacionados com o aumento da incidência de parto
cesárea, está o nível de instrução materno mais elevado, a crescente prevalência de mulheres com
cesárea prévia e mudanças na prática obstétrica. Algumas das indicações para parto cesárea são:
desproporção céfalo-pélvica, cicatriz uterina prévia, situação fetal transversa, herpes genital
ativo, prolapso de cordão, placenta prévia oclusiva total, descolamento de placenta, morte
materna com feto vivo, sofrimento fetal, gestante HIV positiva, apresentação pélvica, gravidez
gemelar e macrossomia fetal. Assim, essa pesquisa buscou analisar os tipos de partos (normal e
cesariana) realizados em um Hospital localizado no sul do País, durante os anos de 2017 e 2018.
Em contato com a direção do referido hospital, obteve-se acesso aos indicadores de gestão
referentes aos tipos de nascimento e, por meio de revisão bibliográfica, analisaram-se esses
números a partir de variáveis pré-definidas, comparando com a realidade nacional e com os
indicadores da OMS. Os resultados demonstram que no período de janeiro a dezembro de 2017,
ocorreram 2.401 partos, sendo 48,6% normal e 51,4% cesáreas. Em relação aos convênios,
pelo SUS 59,7% foram por parto normal e 40,3% cesárea e, na rede privada (convênios e
particulares) com 9,14% por partos normais e 90,86% por cesáreas. No ano de 2018, dos 2.246
partos, 51,16% foram via vaginal e 48,84% cesáreas; sendo que pelo SUS 60,98% foram
partos normais e 39,02% cesáreas. Na saúde privada, 11,63% foram partos normais e 88,37%
cesáreas. Após essa análise, constatou-se que a porcentagem de nascimentos por partos cesáreas
no hospital pesquisado está acima dos indicadores da OMS, principalmente nas gestantes da
assistência privada. Acima inclusive da taxa da rede privada no estado de São Paulo, que é
82,6%. Portanto, percebe-se que há necessidade de desenvolver medidas que estimulem o parto
normal, sendo a Educação em Saúde uma forma para iniciar essa sensibilização.
Palavras-chave: Cesáreas. Realidade. Nascimentos.
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TRATAMENTO DE ICTERÍCIA PELA FOTOTERAPIA
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A Icterícia Neonatal é uma manifestação clínica comum na maioria dos recém-nascidos. A
hiperbilirrubinemia traduz-se clinicamente pela coloração amarelada da esclera (branco do
olho), pele e outros tecidos, causada pelo acúmulo de bilirrubina, produto final da degradação
de hemácias. Nativos americanos já haviam observado que a luz solar reduzia a coloração
amarelada das crianças ictéricas. Em 1956, a Irmã J. Ward, enfermeira no Rockford General
Hospital em Essex, Inglaterra, percebeu que, um bebê ictérico, exposto parcialmente à luz solar,
possuía a tonalidade de sua pele de cor amarela mais intensa na área coberta por um lençol do
que naquela exposta ao sol. Verificou, assim, o uso da luz para o tratamento da doença. Porém,
apenas por volta da década de 60, a fototerapia começou a evoluir para se tornar um potencial
tratamento da icterícia. A bilirrubina pode ser produzida no fígado a partir da degradação das
hemácias, o corpo, por meio de agregados polares como o ácido glicurônico, permite a conjugação
dessa molécula para uma possível excreção. Em bebês pré-termos, há a possibilidade do fígado
não conseguir realizar sua função de degradação de hemácias corretamente, necessitando
de ajuda externa. O uso da fototerapia com auxílio de luz no comprimento de onda na faixa
do azul no espectro eletromagnético provoca a fotoisomerização da molécula de bilirrubina,
transformando-a em lumirrubina, molécula mais polar, para que essa possa ser excretada. O não
tratamento da icterícia pode causar danos neurológicos à saúde do neonato, formando quadros
de atetose, distonia, além de surdez e displasia dentária. A história da fototerapia, bem como,
seu mecanismo de funcionamento e as consequências da icterícia não tratada são objetos de
estudo do presente trabalho, que teve como metodologia a pesquisa bibliográfica que ocorreu
em livros e bases de dados (SciELO, BVS) por meio dos descritores ‘icterícia’, ‘fototerapia’ e
‘bilirrubina’. Foi possível concluir que a fototerapia é um instrumento eficaz e muito utilizado
para o tratamento hospitalar de icterícia neonatal. Entretanto, o método é questionável pela
alta incidência de luz ultravioleta que pode danificar a pele dos recém-nascidos, o que pede
novas pesquisas abordando a extensão dos danos causados pelo tratamento de icterícia pela
fototerapia.
Palavras-chave: Icterícia. Fototerapia. Bilirrubina.
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UM ESTUDO SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA
Júlia Eleonor Pasqualini Coelho
julia.coelho@unidavi.edu.br
Yuri Wotzke Kramel
yuri.wotzke@unidavi.edu.br
Itairan da Silva Terres
itairan.terres@unidavi.edu.br
O tema da responsabilidade civil é um dos mais ricos e complexos do Direito moderno e o erro
médico figura como uma das agressões mais graves ao bem jurídico da pessoa. Tratá-los em
conjunto, estabelecendo suas interligações, é tarefa difícil, pois leva o estudioso a investigações
em campos distintos: o campo onde o Direito opera e o campo onde o médico trabalha. Segundo
o Artigo 951 do Código Civil, Médicos, Cirurgiões, Farmacêuticos e Dentistas são responsáveis
e têm o dever de indenizar quando, no exercício da atividade profissional, obrarem com
negligência, imperícia ou imprudência, causando a morte do paciente, agravando-lhe o mal,
causando lesão ou inabilitando-o para o trabalho. O referido estudo tem por objetivo analisar
e descrever os principais institutos legais acerca da responsabilidade médica, apresentando
as perspectivas do Código Civil Brasileiro e do Código de Ética Médica quanto ao assunto.
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos e nos referidos códigos para a
contraposição objetivada. A partir do estudo, foi possível inferir que o prisma médico implica
no dever de prudência e diligência no exercício de sua arte, utilizando os melhores meios
disponíveis para tentar a cura do paciente sem, entretanto, prometer ou garantir o resultado
esperado. Ocorre que, no exercício da atividade médica, prevalecem as obrigações de meio e
não de resultado. Nesta, o médico responsabiliza-se em proceder de forma a trazer um benefício
em favor do paciente. Isto demonstra a existência de um contrato, entretanto na inocorrência do
resultado pretendido, resta ao médico a demonstração da inexistência de culpa no seu agir para
que possa ficar isento de qualquer responsabilidade ou dever de indenizar. É vital considerar,
então, a conduta médica como o dever de tutela do melhor interesse do paciente, a fim de
estabelecer em sua profissão um pilar de ética e enfatizar a importância da responsabilidade
civil médica.
Palavras-chave: Código de Ética Médica. Código Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil
Médica.
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A INCLUSÃO DO ALUNO CEGO NO ENSINO REGULAR: UM CAMINHO A SER
PERCORRIDO
Fabiana Dalila Becker
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jv@unidavi.edu.br
O presente artigo tem por objetivo analisar a literatura e as políticas públicas direcionadas à
inclusão do aluno cego na educação regular, bem como verificar se uma escola do Alto Vale do
Itajaí cumpre com as leis de inclusão desse aluno. Ressalta também a importância da qualificação
dos educadores para a educação especial privilegiando o desenvolvimento da criticidade no
ambiente escolar. Trata-se de um estudo de caso, caracterizado por uma pesquisa de campo de
caráter qualitativo, com observação e análise dos itens de inclusão e acessibilidade garantidos
pelas leis de acessibilidade. A pesquisa fundamenta-se nos seguintes questionamentos: Que
leis e políticas públicas amparam a inclusão dos deficientes nas escolas do século XXI? Que
aparatos tecnológicos são necessários para inclusão do aluno cego? Que conhecimentos os
profissionais que trabalham com esses alunos devem deter? A relevância de escrever um artigo
sobre inclusão para o deficiente visual no âmbito escolar se dá na medida em que a referida
temática faz parte do cotidiano da escola e da família. Por isso, suscita um grande debate não
só na escola, mas também na família e na sociedade . Sendo assim, faz-se necessária a criação
de políticas públicas voltadas para qualificação de todos os educadores para que a interação
de conhecimentos entre comunidade, escola e funcionários seja desenvolvida. A Declaração
de Salamanca (1994), que prorroga a inclusão para diversidade e integra as deficiências
diversas na idade adequada e no ensino regular, é um marco inicial para a Educação Inclusiva,
defendendo que as escolas devem ter condições para acolher a todos igualmente, considerando
toda a diversidade existente na escola e na sociedade. Os resultados da pesquisa apontam para
o fato de que a escola em estudo não atende à maioria dos itens observados, sendo necessárias
atitudes e intervenções no ano de 2019 para que em 2020 a instituição esteja acessível e possa
atender às leis de inclusão previamente citadas.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Inclusão. Deficiente Visual.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE CIÊNCIAS E
BIOLOGIA
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Hoje a valorização do Ensino de ciências compromissado com a construção da cidadania e da
democracia pressupõe que o mesmo deve ser desenvolvido de forma inter e multidisciplinar
através de práticas didáticas que envolvam, por exemplo: a problematização, observação,
experimentação, trabalhos de campo, leitura de textos, utilização da informática e a
sistematização dos conhecimentos, conforme proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) - Ciências Naturais, 1998.O tema abordado é de imensa importância, tendo em vista
que dele partem pressupostos para os fundamentos de outra gama de conhecimentos e conceitos
do ensino de ciências e biologia. Dessa forma busca-se consolidar a efetivação de práticas
pedagógicas que efetuem o conhecimento teórico aplicado tornando a as aulas um momento de
descoberta. Antigamente o cenário escolar era norteado pelo ensino tradicional, fazendo com
que o ensino das ciências naturais fosse visto como verdade científica, não havendo nenhuma
contradição a ele, assim como nenhuma possibilidade de interferências. Com o desenvolvimento
da pedagogia relacionada com o método científico se tornou possível aprimorar e desenvolver
a curiosidade dos estudantes o que é fundamental para o crescimento científico/social do
indivíduo. O indivíduo que é instigado ao questionamento e a dúvida tenderá a desempenhar um
papel muito mais efetivo na busca pelas respostas, dessa forma tornar as aulas mais dinâmicas
e ligar a realidade tem sido uma alternativa para fazer com que o aluno tenha cada vez mais
esmero pela educação e as oportunidades de sanar todas as suas curiosidades. O presente
trabalho foi desenvolvido através de pesquisa realizada na instituição de ensino E.E.B. São
João Bosco em Apiúna-SC, tendo como aporte uma revisão bibliográfica para fundamentação
dos dados e aporte teórico. No decorrer das atuações percebeu-se o quanto se faz necessário
ter um planejamento estruturado para a obtenção de um melhor aproveitamento em todos os
âmbitos da educação. As metodologias propostas se mostraram eficientes, e alternativas úteis se
utilizadas de forma correta, auxiliando no processo de ensino e por vezes inclusive facilitando
o trabalho do professor e oportunizando aos estudantes um momento de contemplação de ser
cientista.
Palavras-chave: Metodologia. Prática Pedagógica. Planejamento.
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A TABELA PERIÓDICA: ORGANIZANDO OS ELEMENTOS QUÍMICOS E A
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA
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No ano de 1869, Dimitri Mendeleiev iniciou estudos que resultaram na criação da tabela periódica,
divulgada por meio de um livro “Princípios da química “ sobre os 60 elementos conhecidos
na época; foi criada com o intuito de organizar as informações já obtidas a fim de facilitar o
acesso aos dados respectivos. Quando a tabela periódica foi inventada, muitos elementos ainda
eram desconhecidos, hoje contêm 118 elementos químicos. A tabela periódica em si é uma
representação visual da lei periódica, que afirma que quando os elementos são classificados
de acordo com seu número atômico, certas propriedades serão repetidas periodicamente. A
tabela periódica é composta por sete linhas e 18 colunas. As linhas são denominadas períodos
e representam as camadas do átomo, as colunas são denominadas grupos ou famílias, devido
as suas características semelhantes. Em relação aos dados expressados na tabela periódica é
possível considerar que, “[¿] promovem a compreensão dos processos químicos estreitando
as relações dos meios cultural e natural” (Gonçálves, 2019). Essa pesquisa, objetiva mostrar
que a tabela periódica além de ser um objeto de estudo, está presente no cotidiano de todas as
pessoas, por exemplo: na alimentação, na higiene, nos medicamentos, nos meios de transporte,
nos materiais que constituem as substâncias. Foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica,
nos bancos de dados do Google Acadêmico e Scielo, além de sites de divulgação cientifica com
os descritores: átomos, elementos químicos e tabela periódica. Os dados indicaram diferentes
formas de organização dos elementos químicos ao longo do tempo, permitindo a compreensão
dos contextos sociais e epistemológicos de cada época. Conhecer a história da ciência que
envolve a construção da tabela periódica impacta as escolhas atuais que tenham interface com
a química. O tema pesquisado sugere potencial pedagógico capaz de promover aprendizagem
qualificada sobre os elementos químicos e respectivas substâncias compostas por eles, com as
quais, os seres vivos se relacionam.
Palavras-chave: Tabela Periódica. Elementos Químicos. Aprendizagem.
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AS DIFERENTES FORMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE BEBÊS E ADULTOS NO
COTIDIANO DE UMA CRECHE PÚBLICA
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O presente estudo tem como objeto de investigação os atos comunicativos dos bebês no dia a
dia educativo de uma creche pública. Tem-se como conhecer e analisar os atos comunicativos
que os bebês utilizam para comunicar-se entre si e com os adultos; descrevendo como agem e
reagem os bebês a partir da intervenção pedagógica das professoras durante as brincadeiras e
as atividades rotineiras. A pesquisa será realizada em uma turma onde estão matriculados 10
bebês, com idades de quatro meses a um ano e onze meses e duas professoras. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa de caráter exploratório, com inspirações etnográficas utilizando registros
videográficos, fotográficos e também anotações em diário de campo, resultantes de observações
in loco. Ancora-se conceitualmente nos estudos de Bakhtin, Vygotski. Nas interações os bebês
buscam o diálogo com a professora e com seus pares, e passam a perceber o outro como não
partem de si, eles se reconhecem, e nessa comunicação percebem que suas ações tem efeito sobre
o outro, possibilitando uma compreensão intelectual, mantendo uma sincronia entre ambos, e no
decorrer do tempo, esse processo comunicativo vai ficando cada vez mais complexo, tornandose refinado, constituindo um repertório com atos comunicativos que funcionam e não funcionam
em determinadas situações vividas no ambiente da creche, onde cada gesto de um bebê pode
significar muito. Com o passar do tempo este bebê vivenciará muitas experiências, estabelecerá
vínculos, criará formas afetivas entre ele e a professora, entre seus pares, expressará suas
intenções, manifestará suas vontades, seus sentimentos, desenvolverá compreensão intelectual,
potencialidades e autonomia. É nas e pelas relações sociais que o bebê vai gradativamente
estruturando as formas de estabelecer diferenciação entre o eu e o nós-eles.
Palavras-chave: Bebês. Atos Comunicativos. Linguagem.
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Este artigo apresenta o resultado da pesquisa realizada com professores da rede pública e
privada da região do Alto Vale do Itajaí que tem por objetivo identificar as atividades realizadas
quanto a BNCC e a opinião dos professores sobre a mesma. O trabalho faz parte do Programa
de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional PROESDE Licenciatura que neste
ano teve como foco de estudos a Base Nacional Comum Curricular, Proposta Curricular de
Santa Catarina e as Propostas Curriculares dos municípios de nossa região. A pesquisa utilizou
da abordagem quanti/quali com questionário e análise com base nos documentos oficiais sobre
educação. O Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí –Unidavi,
participa do Programa de Educação Superior PROESDE. Licenciatura desde o seu início no
ano de 2015. O programa tem por objetivo a concessão de bolsas de estudos para estudantes
matriculados em Cursos de Graduação na área de Licenciatura, sendo que para o ano de 2018
conforme edital dez acadêmicos do curso de Educação Física foram contemplados. A proposta
de estudo e pesquisa teve como foco central neste ano o estudo da Base Nacional Comum
Curricular, da Proposta Curricular de Santa Catarina e as Propostas Curriculares dos Municípios
do qual as instituições que fazem parte do projeto realizam sua pesquisa. Em nossa região
existe uma Proposta Curricular comum, que foi medida pela Associação dos Municípios do
Alto Vale do Itajaí- AMAVI e construída por professores, gestores e equipe técnica. Apenas
três municípios não integraram esta proposta. O objetivo principal do estudo é: Identificar as
atividades realizadas quanto a BNCC e a opinião dos professores sobre a mesma. Com isto
significa que os professores compreendem sobre a BNCC; Analisar os conceitos da BNCC
junto as respostas dos professores; Compreender o processo de formação continuada em
relação a BNCC. Logo surge a pesquisa que desenvolvemos no PROESDE Licenciatura, junto
aos professores de educação física, área dos acadêmicos que estão no programa e gestores
das escolas. Os achados da pesquisa apontam que professores possuem conhecimento sobre o
desenvolvimento do documento e seu conteúdo, mas desejam que formações continuadas sobre
o tema ocorram com mais frequência.
Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular. Professores. Formação.
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CONSTRUINDO-SE EMPREENDEDOR EM TEMPOS DE INDÚSTRIA AVANÇADA:
UMA PROPOSTA DE INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA
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Este teve como objetivo primordial desenvolver uma proposta de curso para docentes do SenaiSC abrangendo esclarecimentos acerca da Indústria Avançada, bem como, sobre a Educação
Empreendedora. A ideia surgiu face a realidade contemporânea, pois as últimas décadas foram
pontuadas por transformações, rupturas e mudanças de paradigmas; culminando em um cenário
efêmero, tecnológico e interconectado. Estas ocorrências trouxeram repercussões em todas as
áreas, principalmente, nas escolares e de trabalho, deste modo, os sujeitos e as organizações
precisam “adaptar-se” a esta realidade, para manter-se competitivos e atuantes no mercado.
Neste contexto, a Indústria Avançada vem a ser uma “resposta” às demandas deste cenário,
tendo ligações profundas com a Educação Empreendedora, a qual também vem ao encontro
desta realidade de forma abissal. Para o alcance das metas, inicialmente realizou-se a análise
teórica do assunto, seguida da averiguação das concepções do corpo docente do local no qual
o curso será ofertado acerca da educação empreendedora, bem como, a inserção da mesma em
sua prática; além da verificação de seus conhecimentos acerca da Indústria 4.0. Os dados foram
coletados via formulário de entrevista e analisados pela pesquisadora - comprovando a a hipótese
inicial, qual seja, os conhecimentos básicos que os professores possuem sobre o assunto em
questão, além do interesse e necessidade de qualificações neste sentido. Assim, a proposta de
curso está dividida em cinco módulos, totalizando 200 horas de aulas, distribuídas em dez meses
e tem como meta propiciar aos educadores do Senai-SC subsídios acerca dos referidos temas,
a fim de que sua prática seja pautada nestes princípios e conduza a uma educação profissional
efetivamente empreendedora e contextualizada. Para o alcance dos objetivos, a metodologia
utilizada no curso em questão tem como base trabalhos colaborativos, oficinas e a aplicação
técnicas vivenciais, a fim de proporcionar aos participantes, vivências efetivas da Educação
Empreendedora, a qual busca a formação de cidadãos críticos, atuantes e transformadores da
realidade, através das práxis, ou seja, da aplicação de conceitos em soluções. Ademais, almeja a
disseminação de conhecimentos acerca da Indústria Avançada, ou 4.0, via oficinas. Conclui-se
que a proposta educacional, portanto, é de extrema importância, estando, devido às questões
financeiras, em análise pela referida instituição. Esse trabalho pretende contribuir com a
pedagogia de ensino nas instituições.
Palavras-chave: Indústria Avançada 4.0. Educação Empreendedora. Pedagogia de Ensino.
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O transcurso dos últimos anos foi permeado por uma série de avanços e rompimento de
paradigmas, resultando no surgimento de um mundo interconectado, robótico, tecnológico
e imediatista. Neste cenário, impera a procura pela produtividade e a competitividade
exacerbada. Estas situações geram repercussões em todas as esferas, de modo mais impactante,
nos contextos de trabalho e escolares, os quais precisam estar atualizados e em consonância
com as novas exigências mercadológicas. Como o Senai tem como base a preparação para o
mundo do trabalho, é de suma importância que seus docentes, além de cientes destas situações,
estejam amplamente capacitados e motivados em preparar os alunos para a realidade com a
qual irão deparar-se no mercado. Deste modo, o objetivo geral deste estudo consiste em propor
maneiras de instigar os professores do Senai-SC ao uso de estratégias didático-pedagógicas e
de tecnologias que possibilitem aos alunos o desenvolvimento de competências consonantes
com o mundo de trabalho contemporâneo. Como os discentes atualmente são extremamente
conectados e tecnológicos, não é mais possível a realização de aulas monótonas, repetitivas,
arcaicas e descontextualizadas do mundo contemporâneo. É preciso inovar e fazer uso do
máximo de técnicas, estratégias e tecnologias disponíveis para despertar o interesse dos alunos
e realmente aprenderem. Assim, inicialmente, serão destacadas as competências exigidas pelo
mundo do trabalho atual, através de pesquisas bibliográficas, em seguida será aplicado um
questionário on-line nos professores, visando averiguar as estratégias, técnicas e tecnologias
utilizadas comumente em seu cotidiano docente. Serão ainda coletadas informações juntos aos
alunos acerca das práticas de ensino dos seus professores, através de entrevistas e coleta de
depoimentos, e, então haverá o estabelecimento de comparações entre as opiniões dos alunos
com as informações obtidas junto aos docentes, observando congruências e contradições. Após
esta etapa, apresentar-se-á à referida instituição os resultados obtidos, bem como, uma proposta
de qualificação docente participativa, em forma de oficinas, com o objetivo de disponibilizar
aos professores subsídios para aulas mais interativas e dinâmicas, as quais estabeleçam relações
efetivas entre teoria e prática, preparando os alunos para o mundo do trabalho.
Palavras-chave: Pedagogia/Professores. Educação Empreendedora. Estratégias Diferenciadas.
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GENES RELACIONADO A DISGRAFIA
Josie Budag Matsuda
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Esse transtorno de aprendizagem se caracteriza pela dificuldade que a criança apresenta com
a fluência da escrita em vários aspectos, desde a junção de palavras de maneira inadequada à
utilização de pouca ou muita força na hora de escrever, demonstrando dificuldade de realização
nos movimentos necessários à escrita, popularmente nomeado de “letra feia”. Em determinadas
situações, a disgrafia está associada a um problema psicomotor, porém, a criança que apresenta
este transtorno, tem o desenvolvimento intelectual normal. Em alguns casos a disgrafia pode estar
relacionada com o transtorno de dislexia que é caracterizado por dificuldades em compreender
a leitura. Para desenvolver as habilidades de crianças com este transtorno, algumas atividades
podem ser elaboradas, como exercícios grafomotores, caligrafia, posição ao escrever e uso de
pincéis para treinar as capacidades psicomotoras. Além disso, materiais como: massa de modelar,
tintas guaches, lápis com a circunferência mais grossa, papéis e revistas para que os alunos
amassassem, caderno de caligrafia, podem ser usados como auxílio pedagógico. Nas aulas de
neuroanotomia do curso de Pós-graduação em Psicopedagogia, foram realizadas pesquisas com
o objetivo de identificar as alterações que este transtorno causa nos pares de cromossomos. Na
pesquisa foram encontrados dados que comprovam que os cromossomos afetados são os pares de
número 9 (VCP-proteína contendo valosina) e o par número 17 (MAPT- proteína Tau associada
ao microtúbulos). O par de cromossomos 9- VCP codifica um membro da família de proteínas
AAA ATpase. A proteína codificada desempenha um papel na degradação de proteínas, na fusão
de membranas intracelulares, na reparação e replicação do DNA, regulação do ciclo celular e na
ativação da via NF- Kappa B. Esta proteína forma um complexo homohexamerico que interage
com uma variedade de cofatores e extrai proteínas ubiquitinadas de membranas lipídicas ou
complexos proteicos. Os transcritos do cromossomo 17- MAPT são diferencialmente expressos
no sistema nervoso, dependendo do estágio de maturação neuronal e do tipo de neurônio.
Palavras-chave: Cromossomos. Transtorno. Disgrafia.
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PLANO DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE: PERCEPÇÕES DE PROFESSORES
E GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Marizete Serafim Hoffmann
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A acessibilidade é um agrupamento de medidas direcionadas a assegurar o acesso de estudantes
com deficiência ou com mobilidade reduzida, aos serviços educacionais. Com isso as Instituições
de Ensino precisam possibilitar e garantir a acessibilidade, com ambientes acolhedores e
inclusivos, oferecendo condições de estudo e desenvolvimento das potencialidades dos
estudantes. O Ministério da Educação, através do decreto 9.235/2017, que dispõe sobre o
exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das IES, responsabiliza as instituições
a criar, implementar, monitorar e avaliar o Plano de Garantia de Acessibilidade. A Unidavi, a
fim de atender a Política Educacional de Inclusão, organizou e instituiu o Plano de Garantia
de Acessibilidade através da Resolução nº 019/18, a partir da qual, o Colégio, os Cursos de
Graduação e Pós-Graduação, em uma ação conjunta, buscam melhorar e garantir todas as
formas de acessibilidade para que os estudantes tenham pleno desenvolvimento. O plano de
acessibilidade, que passou a vigorar em 2018, possui metas e prazos a serem cumpridos, bem
como ações contínuas que fazem parte de um roll de atividades desenvolvidas e oferecidas
pelo Núcleo de Orientação à Pessoas com Necessidades Especiais (NOPNE) aos estudantes,
seus familiares, professores e colaboradores.Consiste em conhecer a percepção dos sujeitos
envolvidos com relação à inclusão na prática pedagógica, nos espaços, nas relações, para que
sejam formuladas ações de capacitação e formação continuada, visando a implementação
da política da inclusão no Colégio Unidavi. O procedimento metodológico utilizado foi um
questionário digital com escala likert, para medir as atitudes e o grau de conformidade com que
os professores percebem a inclusão, o mesmo foi aplicado em uma reunião de estudos, da qual
participavam professores, coordenações e direção do Colégio Unidavi. Como resultado, obtevese 28 respostas de 30 questionários enviados. Conforme análise quantitativa, percebeu-se um
bom convívio com os estudantes com deficiência em todos os níveis de ensino da Educação
Básica, favorecido pelo número de novas matrículas a cada ano. Os professores consideram o
espaço físico acessível para todas as pessoas; (96.5%) consideram as suas aulas diversificadas
e acessíveis para “todos” os estudantes; também (92,9%) percebe que há relação de respeito
às particularidades dos estudantes. Ressaltamos que nos itens relacionados a formação de
professores, 53.6% considera que a formação continuada não supre a necessidade de responder
à diversidade da inclusão. Considerando os resultados da pesquisa, podemos concluir que o
Colégio Unidavi já avançou no que diz respeito a interação para inclusão, porém os dados
revelam que há necessidade de formação para professores, nas áreas das deficiências e nas
estratégias de ensino.
Palavras-chave: Plano de Garantia de Acessibilidade. Formação de Professores. Inclusão.
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POLÍTICAS CURRICULARES DA EDUCAÇÃO RURAL - SISTEMA ESCOLAFAZENDA
Cláudia Cambruzzi
claudiacambruzzi@hotmail.com
Ao analisar a realidade da educação voltada ao mundo rural constata-se uma história de lutas
constantes e diversas; educação e mundo rural são dois elementos que, concomitantes, geraram,
e ainda geram, um sem número de planos, ações, projetos e políticas curriculares. Ambos são
tratados como ferramentas de suma importância para a manutenção do status quo em cada
momento histórico, político e econômico. Nossos agricultores foram brindados com os mais
diferentes programas. Houve o momento em que se quis que eles permanecessem no campo,
pois sua presença no meio urbano poderia se constituir em empecilho ao “desenvolvimento”;
em outro, foi necessário fazê-los assimilar conhecimentos mínimos, para se tornarem peças
integradas ao processo de modernização da agricultura, aprendendo assim a lidar com as novas
tecnologias que lhe eram impostas. Hoje, diante das reestruturações do processo produtivo, com
as inovações científico-tecnológicas, a adoção de formas cada vez mais flexíveis de produção
e novos modelos de gerenciamento e organização do trabalho, exigem-se novas políticas
curriculares, onde se preconiza a valorização dos altos níveis de escolaridade, a instigação
à formação contínua, associando a carreira ao desempenho e à formação. Fica claro que, de
acordo com as necessidades do mercado, em cada momento histórico a educação e junto a ela
as políticas curriculares, sofrem constantes (re)direcionamentos. Dessa forma se faz necessário
apontar se, em algum momento e/ou contexto, foi oferecida uma educação e junto a ela um
currículo, que não se preocupassem exclusivamente com a expansão dos interesses do modo
de produção capitalista. Para tanto, este trabalho apresenta uma crítica às políticas curriculares
da educação profissional técnica de nível médio voltadas para as práticas agropecuárias que
adotam o sistema escola-fazenda. O objetivo principal consiste em destacar que a opção pelo
currículo estabelecido pelo sistema escola-fazenda volta-se apenas para a manutenção das
relações produtivo-capitalistas no meio rural. A metodologia privilegiada para a análise foi a de
pesquisa bibliográfica e documental e a realização de entrevistas semiestruturadas a servidores
de diferentes escolas agrotécnicas do Estado de Santa Catarina, hoje denominadas Institutos
Federais e que ainda fazem uso do sistema. O que se pode verificar é que a proposta educacional
oferecida ao público-alvo, filhos de agricultores familiares de pequenas propriedades rurais,
apesar de estar envolta em um discurso que se diz preocupado com sua formação integral, ainda
está fortemente atrelada aos interesses produtivo-capitalistas.
Palavras-chave: Educação Rural. Currículo. Escola-Fazenda.
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SENTIDOS DAS EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS: INSERÇÃO PROFISSIONAL DE
JOVENS UNIVERSITÁRIOS
Naiara Gracia Tibola
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Tania Regina Raitz
raitztania@gmail.com
Este trabalho é parte da investigação e construção da Tese de doutoramento, está inserido na
linha de pesquisa Práticas Docentes e Formação Profissional, insere-se no Grupo de Pesquisa
Educação e Trabalho, do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade
do Vale do Itajaí. Trata-se de um projeto de pesquisa com objetivo de analisar os sentidos da
experiência acadêmica e laboral na ótica de acadêmicos egressos de uma universidade no sul
do país no que se refere à escolha e inserção profissional, e se elencam os seguintes objetivos
específicos, caracterizar o perfil dos acadêmicos egressos e as relações estabelecidas entre
educação e trabalho quanto aos dados socioeconômicos: idade, sexo, formação, situação de
trabalho, etc; identificar as influências da escolha dos cursos e as dificuldades e expectativas de
inserção profissional na área de atuação; analisar os sentidos da experiência acadêmica e laboral
no que se refere ao impacto da escolha e inserção profissional dos egressos. Os participantes da
pesquisa serão acadêmicos egressos de uma universidade no Alto Vale do Itajaí, que cursaram
Administração, Direito, Educação Física Bacharelado, Psicologia e Sistemas de Informação,
no período de 2014 a 2017 - os cursos escolhidos se justificam por ter concluintes em todos
os anos não havendo quebra de conclusão de curso. Para geração e dados dois instrumentos
serão utilizados: questionário e grupo focal. O procedimento a ser adotado para analisar as
informações geradas será de análise de conteúdo. Esse processo de inserção profissional do
jovem (o trabalho) é visto como um momento de aprendizagem e de responsabilidade. Segundo
Raitz e Oliveira (2017, p. 9120) “ao escolher, normalmente, é necessário desistir de outras
possibilidades, e assim faz-se necessário elaborar o que se deixará para trás quando se optar
por um determinado caminho”. O trabalho passa a ser visto sob ótica diferente “a conquista no
espaço do mercado não depende apenas de um diploma, mas também de características pessoais,
competências específicas, redes de relações e capacidade de ajustar-se a diferentes demandas
de trabalho” (Raitz e Oliveira, 2013, p. 120). No entanto vivem e significam a experiência
do trabalho ou até mesmo a ausência dele. É preciso fazer escolhas e trilhar caminhos. É um
caminho marcado por conexões e condição profissional do jovem no momento. O mercado
de trabalho é competitivo e a escolha profissional se torna um desafio para o jovem. Muitos
acabam realizando muitos cursos, se atualizam e correm atrás para se manter ou se inserir em
sua área de atuação e diminuir as dificuldades de inserção profissional.
Palavras-chave: Sentidos do Trabalho. Inserção Profissional. Jovens Universitários.
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TRANSTORNOS DA LINGUAGEM ESCRITA: DISLEXIA
Vanessa Grasiele Rossa Bonatti
vanessa.bonatti@undavi.edu.br
Lenise Wajszczyk
lenise.wajszczyk@unidavi.edu.br
Definir dislexia é um dos problemas mais complexos com que se defrontam os estudiosos dessa
síndrome. Muitas vezes, o termo abrange todos os níveis de transtornos da aprendizagem da
leitura e da escrita. Em 1970, Critchley relatou que, segundo a definição da World Federation
of neurology (WFN), a dislexia é um transtorno manifestado por dificuldade na aprendizagem
da leitura, independentemente de instrução convencional, inteligência adequada e oportunidade
sociocultural.Para definir dislexia, precisamos definir leitura. De forma restrita, leitura referese à interpretação de sinais gráficos que uma comunidade convencionou utilizar para substituir
os sinais linguísticos da fala. A leitura é uma forma de dar sentido ao que está escrito e não
de decodificar a palavra em sons. O processo de leitura varia, dependendo de fatores como
idade, maturação, sexo, hereditariedade, tipo de língua, instrução, prática e motivação.Em
1987, Myklebust definiu a dislexia como: síndrome complexa de disfunções psiconeurológicas
associadas, tais como perturbações em orientação, tempo, linguagem escrita, soletração,
memória, percepção visual e auditiva, habilidades motoras e habilidades sensoriais relacionadas.
Dividiram a dislexia em auditiva e visual, com finalidades educacionais.Também Bryant &
Bradley definiram as crianças disléxicas como aquelas que apresentam problemas quando tentam
aprender a ler e escrever, embora sejam inteligentes, rápidas e atentas.O Manual Diagnóstico
e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV caracteriza a dislexia como comprometimento
acentuado no desenvolvimento das habilidades de reconhecimento das palavras e da
compreensão da leitura.A leitura oral no disléxico é caracterizada por omissões, distorções e
substituições de palavras e pela leitura lenta e vacilante. Nesse distúrbio, a compreensão também
é afetada.Giacheti e Capellini, 2000, afirmaram que a dislexia do desenvolvimento é definida
como um distúrbio neurológico, de origem congênita, que acomete crianças com potencial
intelectual normal, sem déficits sensoriais, com suposta instrução educacional apropriada, mas
que não conseguem adquirir ou desempenhar satisfatoriamente a habilidade para a leitura e/
ou escrita.Dentro da etiologia, devem ser considerados três aspectos: genéticos, epigenéticos
e ambientais.Nas associações entre dislexia e genética, além das formas mendelianas, foram
identificados modos de herança como os modelos poligênicos e as interações multifatoriais.
Em algumas famílias, a dislexia é transmitida de forma dominante, heterogênea em seu modo
de transmissão. Geralmente são ligados a marcadores genéticos no cromossomo 15 e também
a marcadores genéticos nos cromossomos 6 e 7.As diferenças estruturais entre o cérebro das
pessoas com dislexia e o das pessoas sem dislexia, concentram-se no plano temporal.O fato de
que os pesquisadores encontraram anomalias no desenvolvimento do cérebro dos disléxicos
confirma a hipótese estrutural da origem biológica da dislexia.
Palavras-chave: Dislexia. Leitura. Linguagem.
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8 E 80: ENCONTRO ENTRE DUAS GERAÇÕES ATRAVÉS DE BRINQUEDOS
FEITOS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS
Thais Diandra Fragozo dos Santos
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A promoção de saúde possui grande importância para a sociedade uma vez que ela envolve o bemestar físico, mental e social das pessoas, levando o conceito de saúde para muito além de apenas
a ausência de doença. Pensando nisso, a promoção de saúde assume um papel indispensável
para o desenvolvimento humano. Visando contribuir para o bem-estar de crianças e idosos
institucionalizados, o projeto 8 e 80, desenvolvido por acadêmicos do curso de Psicologia,
busca criar uma conexão entre eles de forma leve, lúdica e sustentável, através da produção de
brinquedos com materiais reciclados, além de contribuir para o bem-estar e na autoestima dos
idosos, para que esses se sintam uteis e produtivos e estimulando sua criatividade. Tendo como
objetivo geral promover esse encontro entre duas gerações, a ideia é proporcionar a ambos,
não só um momento de lazer e diversão, mas também a possibilidade de troca de afeto entre
ambos. A instituição escolhida para a aplicação do projeto foi o Asilo Conferência São Vicente
de Paulo, situado no bairro Progresso, na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina. Já a instituição
escolhida para a doação dos brinquedos confeccionados durante o projeto será o Clube das
Mães – Lar da Menina, localizado no bairro Taboão, também em Rio do Sul. Para iniciar o
projeto será feito uma roda de conversas com os idosos residentes do asilo, onde será abordada
a importância de reciclar, apresentado fotos de ideias de brinquedos feitos a partir de matérias
reciclados. Serão destinados dois encontros para a coleta de materiais reciclados em locais
como lanchonetes, restaurantes, mercados, escolas, malharias etc. A coleta será realizada pelos
próprios idosos devidamente acompanhados dos colaboradores do projeto. Após a coleta dos
materiais, será realizado um encontro onde os idosos separarão os materiais por categorias e
escolherão quais brinquedos serão confeccionados. Com isso feito, serão destinados de quatro
a cinco encontros para a confecção dos brinquedos, que mais tarde serão entregues pelos idosos
e colaborardes para as crianças acolhidas pelo Lar da Menina. Lembrando que em todas as
etapas do projeto, os idosos serão supervisionados e orientados pelos colaboradores. O projeto
contará com 12 encontros que acontecerão semanalmente e, ao fim do projeto, será realizado
um café da tarde para os idosos, para que esses possam compartilhar as experiências ao longo do
trabalho. Dentre os resultados esperados, o projeto irá contribuir para o bem-estar e autoestima
dos idosos, para que esses se sintam úteis e produtivos, estimulando sua criatividade. Também
busca proporcionar interação entre crianças e idosos no momento da entrega dos brinquedos,
ocasião de importância dentro do projeto, possibilitando troca de experiências entre ambas
as gerações, e principalmente, ressaltando a importância da reciclagem e sustentabilidade, de
forma prazerosa e lúdica.
Palavras-chave: Promoção de Saúde. Sustentabilidade. Institucionalizados.
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A AGRESSIVIDADE NA ADOLESCÊNCIA COMO FORMA DE CONTATO: UM
OLHAR GESTÁLTICO
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A presente pesquisa trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso, que propõe investigar de
que forma a agressividade pode ser vivenciada na adolescência como forma de contato, à partir
de uma visão gestáltica. Além disso, pretende-se compreender a função da agressividade na
autorregulação dos adolescentes; verificar em que situações a agressividade é experienciada;
identificar de que forma a agressividade autorregula a vida do adolescente; discutir as relações
entre agressividade e saúde; esclarecer quando o ajustamento agressivo se torna disfuncional;
descrever como o adolescente se sente ao ser agressivo e expressar o impacto que essa emoção
gera em sua vida, a partir da compreensão do próprio adolescente. Para alcançar tais objetivos,
essa pesquisa se caracteriza como qualitativa, fundamentada na pesquisa-ação e pesquisa
participante. Os participantes serão adolescentes de uma escola municipal de Rio do Sul/
SC, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, com idade entre 14 a 18 anos de idade. Serão
utilizados como instrumentos de coleta de dados: entrevista individual semiestruturada inicial,
grupo focal com quatro encontros e entrevista individual semiestruturada final. Serão incluídos
na pesquisa os adolescentes que participarem das duas entrevistas (inicial e final) e, pelo
menos, de três encontros do grupo focal. A análise dos dados será feita por meio de núcleos de
significação. A pesquisa fundamenta-se na Gestalt-terapia, utilizando, principalmente, as obras
do fundador da abordagem, Frederick Perls com relação ao fenômeno agressão. Por se tratar
de uma pesquisa em andamento ainda não foram obtidos resultados, porém espera-se haver
relações consideráveis entre os fenômenos estudados.
Palavras-chave: Agressividade. Adolescência. Gestalt.
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A ANSIEDADE E DEPRESSÃO NA POPULAÇÃO LGBTQ+ DE UMA
UNIVERSIDADE DO SUL DO BRASIL
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Segundo a Organização das Nações Unidas a cada dezenove horas morre uma pessoa LBGTQ+
(Lésbicas, Bissexuais, Gays, Transexuais, Travestis e Transgêneros) no Brasil vítimas de
Lgbtfobia. O relatório ressalta as violências e dificuldades que esta população enfrenta no diaa-dia como: discriminação, violência física e psicológica entre outras transgressões aos direitos
humanos. A violência física e/ou psicológica, bem como o assédio moral ou qualquer tipo de
violação dos direitos humanos, são fatores com alto potencial de geração de estresse. Sabe-se
que o estresse é uma resposta fisiológica de adaptação mediante ameaças contra a homeostase
do organismo, seja de ordem física ou psicológica, e que provoca intensa ativação dos sistemas
psicológico, neurológico, imunológico e endócrino. Apesar do estresse estar associado a uma
resposta saudável do organismo, em situações crônicas pode induzir mudanças persistentes
na capacidade do eixo hipotálamo hipófise adrenal (HPA) de responder ao estresse, causar
uma hiperativação do sistema imune e, consequentemente, provocar alterações nos sistemas de
neurotransmissão aumentando a vulnerabilidade e suscetibilidade para o desenvolvimento de
psicopatologias, em especial ansiedade e depressão. Depressão e ansiedade são considerados
transtornos mentais com alta prevalência na população em geral, e supõe-se que a incidência
pode ser maior ainda em populações que apresentam situações ou condições de vulnerabilidade
física e/ou psicológica, como é o caso da população LGBT. Segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS) o número de pessoas que vive com depressão cresceu 18% entre os anos
de 2005 e 2015 e, até 2030 deverá ser a causa principal de carga global de doença, atingindo
6,2% da população mundial. No Brasil, a depressão abrange 11,5 milhões de pessoas (5,8% da
população), e os transtornos relacionados à ansiedade afetam mais de 18,6 milhões de pessoas
(9,3% da população). A pesquisa tem por objetivo avaliar os sintomas de ansiedade e depressão
em universitários LGBT de um Centro Educacional do Alto Vale do Itajaí. Dentro desta
perspectiva, identificar a incidência e os níveis de ansiedade e depressão em pessoas LGTB
poderá auxiliar em uma melhor compreensão das variáveis envolvidas no desencadeamento de
estresse e destes agravos mentais nessa população, bem como promover ações preventivas e de
tratamento. O estudo e a discussão desta temática, além de promover uma maior compreensão
acerca do tema têm como objetivos incentivar outras pesquisas na área, e também ampliar a
visibilidade desta população na intenção de promover aceitação social, integridade, saúde e
qualidade de vida.
Palavras-chave: LGBTQ+. Ansiedade. Depressão.
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A COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA AUXILIANDO EM UMA RELAÇÃO MAIS
SAUDÁVEL ENTRE ALUNOS E PROFESSORES
Renata Lopes Cesar
renatacesar@unidavi.edu.br
Ana Paula Leão Batista
ana@unidavi.edu.br
Este trabalho tem como objetivo apresentar a Comunicação Não-Violenta (CNV) entre alunos
e professores. A CNV atenta para uma comunicação mais empática e traz habilidades de
linguagem que ensinam a melhor forma de demonstrar nossas necessidades na relação, cuidando
para estar atento aos comportamentos que estão impedindo uma comunicação saudável.
Esses comportamentos podem ser modificados com o uso da CNV, promovendo o respeito, a
consciência e atenção para com o outro. Entendendo a contribuição que esta comunicação pode
dar ao contexto escolar o trabalho tem por objetivo compreender como a Comunicação NãoViolenta pode auxiliar em uma relação mais saudável entre alunos e professores. Para buscar
esta resposta seu conteúdo irá investigar as possibilidades da Comunicação Não-Violenta no
contexto escolar; verificar como pode auxiliar os professores e identificar o papel do psicólogo
no auxílio da comunicação escolar, que será importante para o conhecimento do autor que
busca um futuro voltado à Psicologia Escolar. Esta pesquisa será oriunda de um Trabalho
de Conclusão de Curso em Psicologia. O método utilizado será pesquisa bibliográfica e os
dados serão analisados através de análise de conteúdo. Como resultados espera-se conseguir
atentar professores e psicólogos para as contribuições da CNV para os alunos, entendendo que
estes passam anos na instituição de ensino e que a todos neste contexto podem influenciar de
forma positiva e negativa. Os resultados esperados são que a CNV possa auxiliar para uma
comunicação mais saudável na relação professor-aluno. A influência da comunicação violenta
traz danos psicológicos para o desenvolvimento acadêmico, social e psicológico. E, o educador
pode buscar na Comunicação Não-Violenta uma forma de compartilhar o conhecimento em
sala de aula, deixando de lado a forma violenta e estática de ensinar, propiciando um ambiente
acolhedor, livre, respeitoso e atento a todos que fazem parte.
Palavras-chave: Comunicação Não-Violenta. Alunos. Professores.
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A DEPRESSÃO EM UMA PERSPECTIVA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL
Mariana Kominkiewicz
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Cintia Adam
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Em todo o mundo estima-se que mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, sofram
de depressão. A depressão é um processo de interação social que passa a existir a partir de
uma interação social dada, formando os padrões de comportamentos que serão estabelecidos
com o ambiente. O comportamento depressivo de um indivíduo pode ser descrito através da
observação dos padrões de interação que o mesmo estabelece com o ambiente à sua volta.
Assim, a análise funcional parece ser o caminho para se planejar a intervenção. O objetivo geral
deste estudo é demonstrar o conceito de depressão de acordo com a análise do comportamento
e seus desencadeadores ambientais. A análise será realizada tendo como base o behaviorismo e
o fator genético a partir de pesquisas bibliográficas em livros e bases de dados eletrônicas que
deem ênfase ao fenômeno da depressão através de uma perspectiva analítico-comportamental. A
depressão é um fator genético que pode ser desencadeado pelo ambiente. Portanto, é necessário
compreender o contexto particular no qual se dá a interação do indivíduo com o ambiente
para que seja possível analisar a depressão, e seu conjunto complexo de comportamentos. Os
processos biológicos e cognitivos são enfatizados em pesquisas sobre a depressão em detrimento
da análise das relações ambiente-comportamento. Como resultado, é possível perceber que o
tema não apresenta uma explicação adequada a etiologia e tratamento do fenômeno de um
ponto de vista analítico comportamental na literatura disponível, necessitando de um maior
envolvimento dos pesquisadores e, ou acadêmicos perante este objeto de estudo.
Palavras-chave: Depressão. Análise do Comportamento. Genética.
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A FELICIDADE VERSUS A ANGÚSTIA DA FELICIDADE
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Atualmente há uma busca incessante do ser humano por felicidade em suas vidas. As pessoas
procuram ser felizes através de diversas formas, meios e estilos de vida para atingir esse ideal.
Muitos desses seres humanos demonstram medo e incerteza de perder essa condição ou estado
da felicidade. Este estudo foi constituído a partir de um levantamento bibliográfico e de uma
consecutiva pesquisa de campo com base existencialista fenomenológica, utilizando-se a
metodologia de pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa.
A partir da pesquisa, percebeu-se a gradativa construção da essência do ser humano, a
busca incessante pela felicidade, suas compreensões e concepções a respeito, como também
identificando as angústias que possam ter em relação à atingi-la ou perdê-la algum dia. Acerca das
discussões encontradas referentes ao tema felicidade e seus questionamentos iniciais, chegouse ao problema tratado neste artigo, que seria qual relação existente entre a felicidade e o medo
da felicidade para os acadêmicos que estão cursando Psicologia? Partindo dos pressupostos
até então citados na busca pela felicidade, o presente estudo tem como objetivo geral procurar
entender a felicidade tão almejada pelo ser humano, sendo este capaz de inúmeros métodos
para suprir a sua satisfação. Além disso, os objetivos específicos são: descrever a concepção da
felicidade e a angústia da felicidade dos acadêmicos, trazendo suas compreensões e concepções
a respeito, assim como, identificar os receios e angústias que possam ter em relação à atingila algum dia; e comparar as diferenças entre os conceitos de felicidade de cada entrevistado,
e ainda identificar o medo relacionado, se existir, a fim de compreender a visão dos mesmos.
Dessa maneira, considera-se que o tema dos questionamentos a que se propôs este resumo
trouxe aos entrevistados momentos de reflexão importantes antes de emitirem suas respostas,
observando-se assim o quanto pensar a felicidade e a angústia é complexo e subjetivo para as
pessoas. As respostas foram, de certa forma, semelhantes em relação ao conceito de felicidade,
onde a maioria traçou associações deste sentimento com o bem-estar espiritual, familiar, no
âmbito do trabalho, assim como também na relação conjugal, nos estudos, momentos de lazer,
viagens, bem-estar físico e situações em que possam encontrar prazer e relaxamento. Já em
relação à questão da angústia fez-se notar que alguns não haviam parado para refletir sobre isso
e outros ainda, consentiram que há angústia em relação a perder a felicidade e que na maior
parte das vezes esse sentimento provém da inquietude de não poder ter domínio sobre o futuro,
por medo de doenças , da morte, de alguém interferir na felicidade existente no momento ou
sobre a suspeita constante que poderá, a qualquer instante, vir a acontecer alguma coisa para
frustrar a felicidade supostamente atingida.
Palavras-chave: Felicidade. Angústia. Existencialismo.
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A IMPORTÂNCIA DE CONHECER AS EMOÇÕES NAS INTERAÇÕES SOCIAIS
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Todas as pessoas sentem emoções, pois fazem parte da vida humana dando significado e
colorido às experiências vividas. Conduzem à tomada de decisões visando a autoproteção, a
satisfação de necessidades, a realização de desejos e a sobrevivência da espécie humana. No
entanto, uma das situações mais problemáticas para o indivíduo é sentir-se dominado pelas
emoções e não saber como lidar com elas. O desconhecimento das próprias emoções pode levar
tanto à intensificação excessiva como à desativação excessiva das emoções, ambas conduzindo
a formas patológicas de enfrentamento da situação, como, por exemplo, fazer uso de drogas, ter
comportamentos inadequados contra o outro ou contra si mesmo, etc. O desequilíbrio emocional
também pode favorecer o desenvolvimento de ansiedade, fobias, depressão e, até suicídio. As
emoções são contagiantes e influenciam as interações nos diversos contextos sociais por onde
o indivíduo transita, proporcionando a formação de conexões entre as pessoas ou afastando-as.
Assim, conhecer as emoções e saber identificá-las em si e nos outros é condição imprescindível
para a melhoria na qualidade dos relacionamentos interpessoais nos vários contextos sociais
do cotidiano do indivíduo. É necessário entender que pessoas diferentes podem vivenciar as
mesmas emoções de forma e em intensidades diferentes. Deste modo, foi realizado um estudo
de revisão de literatura nacional, por meio da base de dados SciELO e Google Acadêmico e
de livros. Este trabalho tem como objetivo contribuir trazendo um pouco de compreensão do
que são as emoções, sendo relevante no meio social e acadêmico, dada a importância que elas
desempenham na qualidade dos relacionamentos interpessoais nos contextos cotidianos.
Palavras-chave: Emoções. Interação Social. Qualidade de Vida.

679

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE CHARLES MANSON VISTA PELA
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
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Psicopata, vigarista, racista e cafetão. Olhos em chamas, barba por fazer, cabelos despenteados,
assim é a diabólica imagem de Charles Manson, gravada no inconsciente popular. Após anos
de terríveis atos, tendo passado a maior parte de sua vida na cadeia, sua trajetória ainda exerce
um fascínio mórbido por aqueles que o admiram. Tendo em vista a vida marcada só por baixos,
juntamente com os materiais de estudos na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento,
veremos quais as possíveis causas de sua vida rodeada de tudo o que o senso comum visa como
errado para uma vida normal. Charlie nunca conheceu o pai, e sua mãe preferia ir para bares e
se divertir do que ser uma esposa e mãe exemplar, por isso ele nunca teve o vínculo mãe-filho
que toda criança merece. Foi registrado por Willian Manson, de quem herdou o sobrenome.
No primeiro ano de vida a criança tem um apego muito forte com a mãe ou por quem o cria,
Charlie nunca desenvolveu esse apego, vivia indo e vindo da casa da tia Glenna e da avó
Nancy, mal ficava com a mãe ou com o padrasto. Aos 5 anos Charlie viu a mãe ser presa, e
após a saída, ela colocou Charlie em um reformatório, pois não conseguia sustentá-lo. Lá, foi
estuprado e espancado, vindo a desenvolver um trauma psíquico, mas apesar das situações ele
necessitava mostrar para os garotos que era importante. Na terceira infância (8 a 12 anos) o
egocentrismo diminui, mas para Charlie isso aumentou, pois tinha na cabeça que era importante
e que tudo girava ao seu redor. Ele colocou fogo nos brinquedos que crianças ganharam no
natal simplesmente porque não ganhou nenhum. Nessa etapa os pais são muito importantes
também, mas infelizmente ele não teve esse apoio. E, seu processo de autonomia, que deveria
se desenvolver melhor agora, começou bem antes, já no começo da vida escolar, pois teve
que desenvolver estratégias para não apanhar dos colegas. Sua adolescência foi marcada por
grandes turbulências, começou a roubar aos 13 anos por pensar que tudo que queria tinha que
ser dele, fez pequenos furtos e assim foi parar na cadeia. A partir dali começou a ser influenciado
por drogas, criminosos e por músicas, como “Helter Skelter” do Beatles. A partir daí Charlie
também começou uma obsessão por ser reconhecido, queria ser mais famoso que os próprios
Beatles. Ligando fatos e pontos fortes da infância até a adolescência, pode-se perceber o quanto
sua vida foi construída por déficits, tanto de atenção, como de carinho, amor e até exemplos
melhores de vida. Uma vida marcada por reformatórios, cadeias, criminosos, drogas, sem
nenhum ambiente realmente confortável e amoroso.
Palavras-chave: Psicopatia. Psicologia. Desenvolvimento Infantil.
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A INTER-RELAÇÃO ENTRE PENSAMENTOS, SUBJETIVIDADE E FATORES DE
PROTEÇÃO E RISCO NO COMPORTAMENTO SUICIDA
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Os pensamentos possuem uma significativa influência na vida dos seres humanos, sendo
resultantes de nossas observações e vivências, que se formam ao longo da vida. Essa forma
tão subjetiva e intrínseca na qual construímos nossas interpretações de mundo, dos outros,
do futuro e de nós mesmos, se não forem saudáveis, podem ser um dos fatores de risco para
conduta suicida. A repetição desses pensamentos considerados como verdadeiros, absolutos,
podem ser distorcidas nos fazendo ter reações desproporcionais em frente a uma determinada
situação. A existência de fatores de risco na história do indivíduo, como a presença de eventos
de vida negativos, estilos de personalidade e cognitivos mais impulso, não é determinante para
o surgimento da ideação suicida, embora eles retratam um quadro de pré-disposição, que aliado
a fatores emocionais, psiquiátricos, religiosos e socioculturais que interferem negativamente
na vida da pessoa podem desencadeá-lo. Neste âmbito os fatores de proteção, como as boas
relações sociais e a autoestima elevada, atuam prevenindo, protegendo, fornecendo elementos
positivos que contrabalanceiem os fatores de risco e diminuem a intenção de uma pessoa de
matar a dor através da própria morte. Este trabalho tem como objetivo apresentar as possíveis
relações entre pensamentos, subjetividade e os fatores de proteção e risco no comportamento
suicida. Para tanto, foi realizada uma Revisão Narrativa de Literatura e elaborada uma palestra
pelos integrantes do Projeto Bem Viver, visando a desmistificação do suicídio e a promoção de
saúde mental. O trabalho foi apresentado para jovens estudantes de uma instituição de estágios,
com o propósito de esclarecer a respeito da importância da formação dos pensamentos e da
sua subjetividade, bem como, da existência de fatores de proteção e risco no comportamento
suicida. Percebe-se a interferência dos pensamentos distorcidos como um dos fatores de risco
da conduta suicida, visto que afetam nossas emoções, comportamentos e reações fisiológicas,
trazendo grande sofrimento para quem os sente e que, aliados a um conjunto de fatores que
englobam questões hereditárias, desequilíbrios bioquímicos, eventos estressantes entre outros,
ajudam a compreender a dor de cada pessoa. A presença de fatores preventivos pode atuar
aumentando o interesse do indivíduo pela vida, contrabalanceando os fatores de risco do
comportamento suicida, uma conduta dotada de causas múltiplas. Vem-se tentando cada vez
mais formas de prevenção ao suicídio, entre elas está o Projeto Bem Viver. Outra forma de
prevenção é a possibilidade de tratamento dos pensamentos distorcidos, através de práticas
psicoterapêuticas, que também atuam sobre as questões de humor, personalidade e doenças
psiquiátricas, inclusive aliadas ao tratamento medicamentoso.
Palavras-chave: Comportamento Suicida. Pensamentos Distorcidos. Fatores de Proteção e de
Risco no Suicídio.
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A Logosofia (do grego: logos = palavra, verbo e sophia: sabedoria) é uma ciência éticofilosófica, criada em 1930 pelo pensador, educador e humanista argentino Carlos Bernardo
González Pecotche, que através de um método de ensino busca oferecer ferramentas de ordem
conceitual e prática para obter o autoaperfeiçoamento, por meio de um processo de evolução
consciente, que conduz ao conhecimento de si mesmo. Estabelece que os pensamentos são
autônomos e independentes da vontade individual, e que nascem e cumprem suas funções
sob a influência de estados psíquicos ou morais, próprios ou de outrem. Tem como finalidade
libertar as faculdades mentais das influências sugestivas, para que o indivíduo, pensando
melhor, compreenda os verdadeiros objetivos da vida. O objetivo deste trabalho é apresentar
uma ferramenta indispensável ao exercício de qualquer profissão em sua perspectiva humana e
comportamental relativa ao trato de si mesmo e dos demais. Foi criado uma cultura Darwinista
onde o mais forte era o vencedor, contudo a luz do conhecimento deste século se percebe que
o mais cooperativo é o que superará seus obstáculos naturais aos seus objetivos. Várias linhas
de pensamento têm apresentado a profissão como um meio de subsistência econômica e pela
qual se exerce uma conduta humana e solidária. O trato interpessoal determina a justificativa
de nosso processo de vida, uma vez que a profissão é exercida em uma parte do tempo do dia e
terá duração limitada, enquanto nossas relações com as pessoas ficam. A metodologia utilizada
para fazer esta pesquisa constitui de estudos em diversas literaturas do conhecimento humano
nas áreas de psicologia e filosofia. Verificou-se que cada autor e sua respectiva época tentou
compreender o ente humano, percebendo aspectos proeminentes que julgaram relevantes para
fundamentar seus pontos de vista, sem que apresentasse elementos de discernimento para que
outros pudessem alcançar também um alto grau de proficiência. Os resultados obtidos com o
estudo desta ciência têm demonstrado que o esforço de melhoramento pessoal nos torna aptos
para as exigências relativas ao exercício profissional que escolhemos, pois estamos diante de
que a avaliação comportamental, que é preponderante à técnica da profissão, terá cada vez
um menor prazo de validade, sendo de forma continuada e rapidamente substituída por outra,
que mesmo sendo imprescindível requer ser conduzida revestida de valores éticos e morais.
Devemos saber como pensar e não o que pensar. O analfabeto do século XXI será aquele que
não sabe comportar-se com o meio.
Palavras-chave: Psicologia. Logosofia. Doutrina Filosófica.
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O desempenho, visto como um conjunto de ações que tem como objetivo o alcance de
resultados almejados, é fundamental para o sucesso das organizações. Entende-se que a
organização deve dar o suporte e estrutura necessária para que o indivíduo possa ter um bom
desempenho, possibilitando-o realizar algo que tenha sentido, que possa praticar e desenvolver
suas competências. Por outro lado, o indivíduo precisa conhecer suas características, conferindo
se as mesmas o qualificam para o cargo de acordo com as propriedades das atividades
desempenhadas. O colaborador necessita também compreender o impacto que seu trabalho
gera na organização e meio social, aumentando o comprometimento e eficácia na execução das
tarefas. Vários fatores estão relacionados com o desempenho como a estrutura da organização,
liderança, ambiente, metas e motivação. A motivação por sua vez, imagina-se que possua uma
grande influência no desempenho, afinal, o indivíduo motivado tende a dar seu máximo, dando
direção e intensidade a seus comportamentos, buscando uma alta performance. A motivação
no trabalho está ligada à importância que se é dada ao trabalho e a satisfação em sentir-se
responsável pelo resultado apresentado. Sendo assim, essa pesquisa tem como objetivo avaliar
o nível de motivação e desempenho dos seis vendedores de crédito de uma empresa, para
assim relacioná-los, buscando entender se a motivação tem de fato influência no desempenho
destes vendedores. Para atingir esse objetivo, será utilizado um Formulário de Avaliação de
Desempenho, desenvolvido especificamente para esse estudo e a Escala de Motivação no
Trabalho (MAWS), desenvolvida por Gagné et al. (2010). Portanto, trata-se de uma pesquisa
descritiva e de caráter quantitativo. Os dados serão coletados com os gestores da empresa e
analisados através do software SPSS, que busca testar a correlação entre as variáveis motivação
e desempenho no trabalho. Com essa pesquisa, espera-se contribuir para o maior conhecimento
da motivação no trabalho e sua influência no desempenho, verificando a relevância desse estado
emocional e ligando-a diretamente com a Psicologia na organização.
Palavras-chave: Motivação do Trabalho. Desempenho. Organizações.
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Este relato é originado das atividades realizadas no estágio específico do curso de Psicologia. O
papel da orientação profissional é auxiliar no processo de escolha para o jovem, neste processo
estão inclusos tópicos como familiares, sociais e pessoais. Por meio desses aspectos, o jovem
conseguirá determinar qual a melhor opção de escolha profissional para a sua vida. De toda
dificuldade natural da adolescência, nossa sociedade atribui aos jovens um novo e urgente
conflito: a escolha profissional. O adolescente acata esse propósito com bases na sua estrutura
familiar e ao ambiente que está inserido, recebendo influências da sociedade e do âmbito escolar.
Porém, muitas vezes essas bases não são o suficiente para servir como suporte e segurança
contra os obstáculos, que são apresentados neste período da vida ao adolescente. A escolha
profissional é um momento da vida no qual o jovem poderá ressignificar tais expectativas e
construir seus próprios valores que podem ou não ser coincidentes com os da família. O campo
da falta de confiança em si é comunicado por situações em que o adolescente está inseguro
e ansioso por sentir-se despreparado para a entrada na vida adulta. Tal passagem tem como
marca justamente a escolha profissional. O objetivo da prática é contribuir com as escolhas
e o bem-estar de um grupo de adolescentes do terceiro ano do Ensino Médio. O metodologia
empregada será de dinâmicas para grupos e tem-se uma estimativa entre 6 a 8 encontros. Em
cada encontro será desenvolvido um tópico específico, entre eles estão o autoconhecimento,
conhecimento das profissões, expectativas dos pais, medo, ansiedade e a escolha propriamente
dita. Busca-se com essa experiência possibilitar aos adolescentes uma maior reflexão sobre suas
qualidades, habilidades e uma análise mais consciente sobre a possível escolha profissional,
além da diminuição da tensão do estresse e ansiedade.
Palavras-chave: Orientação Profissional. Adolescentes. Dinâmica de Grupo.
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A PERCEPÇÃO DOS PAIS ACERCA DA SUA INFLUÊNCIA NA VIDA ESCOLAR
DOS FILHOS
Maurilia Ramos
liaramos@unidavi.edu.br
Fernanda Marcos Weber
fernandamarcos@unidavi.edu.br
As crianças dão um significado especial para o início da vida escolar, os períodos de transições
de uma etapa escolar para outra são importantes, pois geram mudanças na rotina, espaço e
obrigações das crianças. Crianças na faixa etária de cinco a sete anos vivenciam estas mudanças
de forma mais intensa visto que elas encerram o ciclo da Educação Infantil, período de atividades
mais lúdicas, para ingressar no primeiro ano do Ensino Fundamental, momento em que as
cobranças se intensificam. Nesse sentido entende-se que a presença de adultos mediadores,
em especial os pais, que são referências para as crianças se torna indispensável. Sendo assim,
essa pesquisa tem como objetivo, caracterizar como os pais percebem sua influência na vida
escolar dos filhos durante a etapa de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental
I. Para atingir esse objetivo serão acessados pais de crianças de um Centro de Educação Infantil,
tendo como critério de inclusão que os filhos estejam matriculados e frequentando a devida
instituição. Não foi definida a priori a quantidade de entrevistados, pois se aplicará o critério de
saturação para encerrar as entrevistas. Como instrumento de coleta de dados utilizar-se-á um
roteiro de entrevista semiestruturada e os dados coletados serão analisados com base no método
da análise de conteúdo. Com essa pesquisa espera-se contribuir para a Psicologia enquanto
ciência e profissão em termos de aporte teórico, além da sociedade, pressupondo que todos os
envolvidos nessa pesquisa gozarão de um espaço de reflexão acerca da importância dos pais na
vida escolar das crianças, principalmente nessa etapa de transição, passando assim segurança
para as crianças se desenvolverem de forma mais saudável e, possibilitando a formação de
adultos atuantes na sociedade.
Palavras-chave: Vida Escolar. Educação Infantil. Pais.

685

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

A RELAÇÃO ENTRE MOTIVAÇÃO E DESEMPENHO PROFISSIONAL
Fernanda Altof Schreiber
fernandaaltof@unidavi.edu.br
Fidelis Junior Marangoni
professorfidelis@unidavi.edu.br
Este trabalho decorre do desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso da Psicologia,
especificamente na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho. As organizações têm
objetivos próprios que são, no entanto, alcançados pelos seus colaboradores em um trabalho
conjunto. A capacidade desses indivíduos desempenharem-se com excelência em suas atividades
vem sendo considerada previsível através da competência comportamental, na qual se inclui
características próprias do indivíduo como seus valores e crenças, sua autoimagem e visão
de mundo, suas motivações, interesses, expectativas e exigências. Entre elas a motivação se
destaca como determinante na diversidade de razões propulsoras do comportamento humano.
Neste contexto, cabe ao psicólogo organizacional voltar-se sobre os colaboradores e sobre
seu trabalho, assim vem se concebendo atualmente como função deste profissional avaliar e
desenvolver a conduta dos colaboradores, bem como, intervir no âmbito emocional e mental
destes indivíduos e fomentar contextos de trabalhos que conciliam os objetivos da organização e
de seus colaboradores. A pesquisa terá como objetivo compreender a relação entre a motivação
e o desempenho profissional de trabalhadores de uma instituição de ensino. A metodologia
empregada será inicialmente uma revisão de literatura com o intuito de compreender os
fundamentos no campo de estudo, e posteriormente uma pesquisa de campo sobre a temática,
na modalidade de pesquisa qualitativa, que trata de questões que não necessitam ou possibilitam
quantificação, pois retratam um nível profundo dos fenômenos, relações e processos que
estudam. Como resultados esperados almeja-se atingir o problema de pesquisa, descobrindo a
relação entre a motivação e o desempenho entre os profissionais pesquisados, além de aprofundar
empiricamente o conhecimento e a experiência da acadêmica sobre a temática.
Palavras-chave: Motivação. Desempenho Profissional. Psicologia Organizacional.
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A RELAÇÃO ENTRE SEROTONINA E COMPORTAMENTO SUICIDA
Larissa Felix Leite
larissa.felixleite@unidavi.edu.br
Michele Silva de Werk Zanini
michele.zanini@unidavi.edu.br
Katia Gonçalves
psicologakatiag@gmail.com
Os números de suicídio no Brasil e no mundo estão cada vez mais preocupantes, com dados que
demonstram que o suicídio atinge todas as idades, classes sociais, religiões e gêneros. Buscase novas formas de prevenir esse tipo de comportamento, já que a conduta suicida acontece
devido a um conjunto de fatores que contribuem para que a pessoa entre em um estado de
grande angústia e dor, levando-a a pensar no suicídio como a única maneira de acabar com esse
constante sofrimento. Fatores ambientais, emocionais ou biológicos podem ser determinantes
para a ideação suicida. Sabe-se que alterações na função serotoninérgica acontecem em
psicopatologias como a depressão e o transtorno bipolar, e em pessoas com personalidades mais
impulsivas e agressivas, desta forma, estas circunstâncias também colaboram para um aumento
do risco de suicídio. Sobre estes fatores biológicos existem estudos que visam o entendimento
e a busca de biomarcadores que demonstram essa relação. Este trabalho tem como objetivo
verificar as relações entre as funções biológicas e a conduta suicida, assim como entender como
esses parâmetros podem ajudar na prevenção do suicídio. Foi realizada uma Revisão Narrativa
da Literatura utilizando artigos que abordassem o tema. As teorias biológicas mais estudadas
acerca do suicídio são a da função serotoninérgica e a da genética e biologia molecular, e
portanto, os biomarcadores mais pesquisados estão relacionados a genes e processos das
funções serotoninérgicas. A teoria relacionada à serotonina propõe que a deficiência na produção
desse neurotransmissor aumenta os comportamentos de impulsividade e, consequentemente, a
tendência de comportamentos suicidas. E a teoria da genética e biologia molecular, sugere que
o comportamento suicida pode ter fatores hereditários, onde certos genes que estão envolvidos
na produção e transporte de serotonina, nos receptores da MAO, da dopamina e do GABA
estariam presentes em casos de comportamento suicida, e seriam passados para as próximas
gerações. As pesquisas demonstram que pode haver uma relação importante entre a serotonina
e a conduta suicida, no entanto outros fatores influenciam e ainda não há um biomarcador eficaz
para demonstrar isso.
Palavras-chave: Serotonina. Comportamento Suicida. Teorias Biológicas.
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A TEMPORALIDADE VIVIDA POR ADOLESCENTES NA MODERNIDADE
Chaiane Cristina D’avila
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Michele Silva de Werk Zanini
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Jully Fortunato Buendgens
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O tempo é uma dimensão que está presente em nosso cotidiano, nos controlando e deixando
sua marca em nossa pele e nas nossas vivências. O tempo passa e a gente muda conforme
o andar do tempo. Buscamos nesse trabalho relacionar a modernidade, a adolescência e a
temporalidade, considerando as duas instâncias de tempo para Husserl: o tempo cronológico
e o tempo subjetivo. Mudanças em todos os sentidos, individualidade, estímulos renovados
constantemente, flexibilidade, instantaneidade e liberdade são algumas das características que
se tornaram obrigatórias no mundo moderno, trazendo como consequências a insegurança,
o medo, a angústia e o mal-estar. Algumas perspectivas desenvolvimentistas abordam que
o desenvolvimento humano acontece devido a forças internas à criança, através de fatores
biológicos como hereditariedade, maturação neurofisiológica e estruturas mentais; outras, a
forças externas, devido influências contextuais como relações sociais, aspectos culturais e
ambiente físico. É necessário trabalhar com os adolescentes para que consigam desenvolver
uma autoaceitação e se responsabilizem por suas escolhas, permitindo que o fluxo de sensações,
percepções, sentimentos, necessidades, fantasias, ideias, pensamentos que constituem o nosso
fundo, fluam sem pré-julgamentos para que as figuras realmente de interesse se destaquem. É
através da tomada de consciência e da hierarquia de necessidades, com o tempo subjetivo e na
relação com o tempo cronológico, que cada pessoa possui a possibilidade de escolher o que é
urgente e o que pode ficar para depois. A dimensão do tempo vivido por cada um precisa estar
em evidência, para que as decisões e experiências de vida sejam apreciadas, e não apenas vividas
porque o tempo cronológico exige. Este trabalho tem como objetivo apresentar a importância
dos tempos cronológicos e subjetivos na formação dos adolescentes. Os objetivos específicos
são: compreender de que forma a modernidade vem influenciando na vida dos adolescentes;
diferenciar o tempo cronológico do tempo subjetivo; identificar de que forma podemos lidar
com esses dois tempos, sem que um atropele o outro. Com base na perspectiva fenomenológica
foi realizado uma pesquisa de campo, no entanto, se apresentará somente a parte bibliográfica
desse trabalho. Na modernidade líquida o tempo cronológico tem apresentado prevalência sobre
o tempo subjetivo. A adolescência é uma fase cheia de mudanças e de decisões a serem tomadas,
o que percebe-se é que muitas vezes os adolescentes «atropelam» o seu próprio tempo, devido
a normas culturais ou familiares.
Palavras-chave: Temporalidade. Adolescência. Modernidade.
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A VIVÊNCIA DO LUTO EM FAMILIARES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS
Cintia Adam
cintia@unidavi.edu.br
Suely Tânia Grahl Fragas
suelyleleca@unidavi.edu.br
Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como tema principal a vivência do luto em familiares
de pacientes oncológicos, tendo como objetivo da pesquisa compreender a vivência dos
mesmos. O ser humano desde o seu nascimento até seu findar, é totalmente dependente de
outrem, e geralmente suas primeiras e últimas necessidades são efetuadas pela família. Quando
um membro desta adoece, é nela que encontra-se o suporte para os cuidados necessários
independente ou não da consanguinidade. Além das dificuldades enfrentadas na doença, os
familiares trazem junto seus problemas, medos, conflitos e incertezas, sendo neste momento
necessário um suporte referente aos cuidados, manejo, e compreensão do enfrentamento da
doença, pois o câncer se torna não somente uma doença, mas um problema familiar onde todos
os membros estão envolvidos. Quando um ente querido entra no processo de morte ou morrer,
geralmente é uma etapa muito sofrida, tanto para quem está morrendo quanto para os familiares,
principalmente quando o enfermo é de grande valia para estes. Nesta hora cada família reage de
forma diferente dependendo de seu contexto ou cultura, trazendo frequentemente um resultado
doloroso no processo de elaboração do luto por parte dos familiares. Será realizado coleta
de dados, através de pesquisa a campo, utilizando-se de entrevista qualitativa e descritiva,
semiestruturada com perguntas abertas e fechadas e as mesmas serão transcritas na íntegra. A
análise de dados será realizada através da análise de conteúdo, apresentando uma abrangente
possibilidade de entendimento vivencial dos participantes. As entrevistas serão realizadas no
município de Ituporanga-SC, com familiares enlutados, os quais serão indicados pelo Hospital
Bom Jesus deste município. Os entrevistados serão maiores de 18 anos, com parentes falecidos
entre os anos de 2010 a 2016. Como resultado final espera-se que a pesquisa traga como benefício
o conhecimento, entendimento e resiliência mediante a perda de um familiar oncológico. Os
resultados deste estudo poderão contribuir para: que mais pesquisas sejam feitas, obtendo
maior contribuição em relação ao familiar e/ou cuidador de pacientes oncológicos, tendo como
resultado o acolhimento neste período de dor e luto oriundo da perda deste familiar.
Palavras-chave: Família. Luto. Oncologia.
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ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO PARA MÃES QUE SE ENCONTRAM
ALOJADAS NO ‘’ACONCHEGO MATERNO’’ DO HOSPITAL REGIONAL DO
ALTO VALE DO ITAJAÍ
Juliana Aparecida Mazurek
juliana.ap.mazureck@hotmail.com.br
Michele Zanella
michelezanella@unidavi.edu.br
Muitas mamães ficam alojadas no Aconchego Materno, quando os filhos precisam receber
uma atenção especial, internados na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) ou na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As pessoas próximas do bebê idealizam que, ao nascer,
este fique junto à mãe que lhe proporcionará os cuidados afetivos e fisiológicos necessários
para sua sobrevivência, porém, nem sempre esta expectativa é atendida. O bebê pode nascer
com problemas de saúde que envolva risco de morte, sendo separado da mãe e acomodado
em uma incubadora na Unidade de Terapia Intensiva-Neonatal. A UTI-Neonatal é o local em
que os bebês recebem cuidados intensivos 24 horas por dia, tanto da equipe médica como da
enfermagem. Para controlar o quadro clínico do recém-nascido e seus sinais vitais, é necessária
a utilização de aparelhos, como os monitores cardiorrespiratórios, ventiladores mecânicos,
oxímetros, fototerapia, entre outros. As mães que têm os filhos internados podem apresentar
angústias e dúvidas diante de tal situação, assim, se faz necessário disponibilizar recursos para
que consigam lidar com esses sentimentos, através do Projeto Aconchego Materno. Diante
disto, o objetivo desse trabalho consiste no auxílio e intervenção psicológica com as mães que
se encontram alojadas no “Aconchego Materno’’ do Hospital Regional do Alto Vale do Itajaí.
Consiste na orientação de dúvidas, medos e angústias, além de acolher e ouvir as mães e promover
momentos de reflexão, dinâmicas e relaxamento em grupo. As intervenções psicológicas
acontecerão com as mães de crianças e bebês internados na UTI-Neonatal no Hospital Regional
do Alto Vale do Itajaí, do município de Rio do Sul - SC. Os encontros acontecem em grupo e
também individualmente, semanalmente, com duração de duas horas por encontro, podendo
variar dependendo da disponibilidade do grupo. No mesmo são proporcionados momentos de
reflexão, com utilização de dinâmicas de grupo, técnicas de relaxamento e momentos lúdicos.
O presente projeto será desenvolvido no decorrer do ano de 2019.
Palavras-chave: Aconchego Materno. Mãe. Acolhimento.
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ADOECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ÂMBITO DA
UCIN
Érica Mayer de Freitas
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Michele Zanella
michelezanella@unidavi.edu.br
O trabalho integra a vida do indivíduo e tem por objetivo proporcionar realização, crescimento
profissional e pessoal como também recursos financeiros. A busca contínua pelo alcance de
metas e sonhos vem acompanhada de diversos sentimentos, sejam eles de satisfação e prazer ou
até mesmo de dor e sofrimento. Essa ambiguidade de sentimentos pode ser vista principalmente
em profissionais da Enfermagem situados em uma UCIN (Unidade de Cuidados Intensivos
Neonatais), visto que estes interagem continuamente com o recém-nascido e seus familiares
e, consequentemente, acaba identificando-se com eles, criando vínculo e laços afetivos, ou
seja, participa de forma intensa de todo o processo de adoecimento, de recuperação, cura e/
ou do processo de morte e morrer. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo
compreender os fatores relacionados ao adoecimento físico e psíquico dos profissionais de
Enfermagem da UCIN, bem como estes podem, de alguma forma, ser minimizados. No que
tange o processo metodológico, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de artigos científicos
através das bases de dados SciELO e Google Acadêmico, e também de livros. Os resultados
obtidos apontam que o adoecimento destes profissionais está relacionado essencialmente
a dificuldade de aceitação dos óbitos, e pode ser potencializado com o processo de trabalho
da equipe, ritmo acelerado de trabalho, longas jornadas ininterruptas, falta de descanso ao
longo do dia, jornada dupla de serviço, intensa responsabilidade na realização de tarefas ou
até mesmo pelo fato de terem que lidar com uma alta complexidade tecnológica e falta de
equipamentos necessários. Filgueiras e Hippert (2002) demonstram que dentre os efeitos que
o estresse pode ter no indivíduo destacam-se entre os físicos: fadiga, dores de cabeça, insônia,
dores no corpo, palpitações, alterações intestinais, náuseas, tremores, e resfriados constantes,
e, entre os sintomas psíquicos: diminuição da concentração e memória, indecisão, confusão,
perda do senso de humor, ansiedade, nervosismo, depressão, raiva, frustração, preocupação,
medo, irritabilidade e impaciência. Portanto, vê-se que é necessário que os profissionais estejam
instrumentalizados para lidar com as situações do cotidiano, recebendo auxílio psicológico e
aprendendo a administrar os sentimentos vivenciados.
Palavras-chave: Adoecimento. Enfermagem. UCIN.
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ADOLESCENTES, AUTENTICIDADE E REDES SOCIAIS: UMA VISÃO
GESTÁLTICA
Pamela Schayene Nascimento
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Jully Fortunato Buendgens
jully@unidavi.edu.br
Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo compreender como os adolescentes
se equilibram entre o uso das redes sociais e a própria autenticidade. Bem como, relacionar o
tempo de uso das redes sociais a variáveis como gênero, tipo de escola e vínculo institucional
(se a instituição utiliza redes sociais como ferramenta de aprendizado), descrever como os
adolescentes equilibram as demandas das redes sociais e a própria autenticidade, e identificar
os sentimentos que surgem diante da (não) autenticidade das redes sociais. Para este estudo
serão realizadas entrevistas semiestruturadas com adolescentes entre 15 e 16 anos, estudantes
de escolas públicas ou privadas. Serão incluídos na pesquisa os adolescentes que usam as redes
sociais em média três horas por dia. Para tanto será utilizado o aplicativo Quality Time (gratuito)
nos celulares com sistema Android e a função Tempo de Uso nos celulares com sistema IOS
(Iphones). As redes sociais que farão parte da coleta de dados desta pesquisa serão: Facebook,
Whatsapp e Instagram. A escolha das redes sociais ocorreu a partir dos resultados das pesquisas
feitas pelas agências We are social e Hootsuite nos anos de 2017, 2018 e 2019, as quais apontam
que essas redes são as mais utilizadas no Brasil atualmente. A análise dos dados será feita por
meio de núcleos de significação. A pesquisa é fundamentada teoricamente pela Gestalt-terapia
e Fenomenologia, além de autores que discutem a adolescência e redes sociais. Por se tratar
de uma pesquisa em andamento ainda não foram obtidos resultados, porém espera-se haver
relações consideráveis entre os fenômenos estudados.
Palavras-chave: Adolescentes. Autenticidade. Redes Sociais.
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APRESENTANDO UM PSICOPATA: CARACTERÍSTICAS E CAUSAS
Luan Gabriel Jumes Soares
luangabrieljumessoares@unidavi.edu.br
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As pessoas costumam ter curiosidade e raiva dos psicopatas, muitas vezes descritos na mídia
como serial killers. No entanto, nem todo psicopata é um serial killer. Há muitos deles convivendo
diariamente na sociedade, muitas vezes próximos a nós. A psicopatia é caracterizada como um
transtorno de personalidade. Tomando como base o método de revisão bibliográfica do livro
«Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado», da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, o
presente trabalho visa apresentar algumas características e possíveis causas deste transtorno em
alguém diagnosticado com o mesmo. No que tange às características, os resultados encontrados
apontam que os psicopatas são pessoas sem empatia, desligadas de todo e qualquer vínculo
emocional para com o próximo. Além de serem frios e calculistas, possuem um alto índice de
impulsividade e falta de culpa ou remorso pelos deslizes cometidos. Eles não levam em conta
os direitos alheios, pois são movidos unicamente por razão e egoísmo. Deste modo, podem
agir de maneira leve, como realizar pequenas intrigas, até ao modo mais grave, como torturas,
abusos e homicídios. Vale ressaltar que nem todos que praticam algum crime são identificados
com este transtorno, pois para uma pessoa ser considerada psicopata é necessário haver uma
falta significativa de emoções. Quanto às causas, destaca-se que não há uma específica, mas
pode haver interferências biológicas ou sociais. Nas biológicas, é necessário analisar se as
partes cerebrais responsáveis pelas emoções (amígdala e córtex medial pré-frontal) estão
disfuncionais, o que permite ao diagnosticado agir apenas por razão, independentemente de ter
ou não ciência de quais sejam as consequências geradas por suas ações. Sobre aspectos sociais,
a pessoa vai se construindo, também, pelas vivências e experiências em seu entorno, afetando e
influenciando seus valores e princípios. De acordo com a autora, a falta de uma figura exemplar
de pai ou mãe, uso de drogas ou contendas familiares são exemplos que podem trazer prejuízos
emocionais em uma pessoa e, assim, a possibilidade de desenvolver uma psicopatologia.
Entende-se que o conhecimento sobre a psicopatia se torna importante para as áreas jurídica
e de saúde mental, mas também as noções básicas sobre a caracterização de um psicopata são
relevantes para a população em geral, especialmente no intuito de não cair em rotulações e
concepções equivocadas sobre tais pessoas.
Palavras-chave: Psicopatia. Características. Causas.
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AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS COMO TERAPEUTA CLÍNICO: RELATO A
PARTIR DA ABORDAGEM GESTÁLTICA
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O processo terapêutico para o cliente inicia-se muito antes do primeiro contato com o terapeuta.
Ele começa quando a pessoa sente que precisa buscar ajuda para lidar com seus conflitos
pessoais. Da mesma forma acontece para o terapeuta e para o acadêmico do curso de Psicologia,
sua construção de ser terapeuta começa desde a escolha do curso e se desenvolve no decorrer da
Graduação. A escolha pela abordagem clínica, pelo professor que irá lhe orientar, os primeiros
contatos com as fichas de pacientes, o contato telefônico, o primeiro atendimento, as faltas
do cliente, são fatores que podem gerar ansiedade, dúvidas e outras emoções na vida de cada
acadêmico. Posto isso, o presente trabalho tem como objetivo compartilhar as experiências da
construção do ser terapeuta clínico a partir da abordagem gestáltica. A metodologia utilizada é
o relato de experiência das vivências das autoras em seus primeiros momentos como estagiárias
de Psicologia, no Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia - NEAP. O estágio é parte das
exigências para a conclusão da Graduação em Psicologia. Entende-se que essa experiência se faz
necessária para a Graduação em Psicologia pois oferece ao acadêmico um contato experimental
com a clínica, em ambiente seguro e sendo orientado por um profissional mais experiente, o
ajudando a se formar como terapeuta. Dentre as diferentes abordagens utilizadas em Psicologia
Clínica, a vivência das acadêmicas é embasada pela abordagem gestáltica, que possui como
base a fenomenologia. A Gestalt-terapia compreende o homem como um ser que se autorregula
em seu campo holisticamente, e em clínica, busca desenvolver as potencialidades do cliente.
Bem como proporciona ao acadêmico a vivência e compreensão de seu fazer enquanto terapeuta
clínico. A partir da experiência, percebe-se que há um amadurecimento em relação à prática
psicológica e ao conhecimento teórico da abordagem escolhida. A discussão dos atendimentos
e planejamento das possibilidades de intervenção feitos em supervisão, juntamente com
o professor orientador e a dupla, servem de guia e, como o objetivo da própria Gestalt, nos
preparam para a independência como terapeutas.
Palavras-chave: Gestalt-terapia. Psicologia Clínica. Primeiras Experiências.
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ASPECTOS RELACIONAIS DA MÃE E DO FILHO À LUZ DO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Ana Paula Luchtenberg
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Ana Paula Leão Batista
ana@unidavi.edu.br
A presente pesquisa é um Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de Psicologia. Tem como
objetivo compreender os aspectos relacionais da mãe e do filho à luz do desenvolvimento
na primeira infância, verificando a concepção de maternidade, apresentando a forma na
qual ocorre o desenvolvimento infantil e identificando o papel do psicólogo nos processos
apresentados. Espera-se, a partir desta pesquisa, compreender os aspectos relacionais da mãe
e do filho e a forma como este vínculo estabelecido poderá ser influente no desenvolvimento
da criança. Tendo em vista que este processo poderá ser positivo quando a mãe estabelece
relações positivas com seu filho, o mesmo acontece se não houver estabelecimento de relações
causando um impacto negativo no desenvolvimento. Crianças que crescem ao lado das mães
em meio a uma relação de atenção e afeto desenvolvem uma imagem boa de si mesmas
proporcionando um bom desenvolvimento individual. Pretende-se ainda, apontar a importância
do psicólogo, tanto na postura preventiva, orientando os diversos atores, bem como na postura
mais interventiva. Esta pesquisa será de cunho bibliográfico, tendo seus dados analisados em
categorias, a partir dos objetivos propostos. Espera-se também com esta pesquisa, comprovar
que os aspectos relacionais entre mãe e filho podem ter grande influência e serem determinantes
no desenvolvimento da primeira infância, dando ênfase aos aspectos relacionais afetuosos e a
forma como estes influenciam no desenvolvimento da criança no período da primeira infância,
tendo reflexos durante todas as fases subsequentes do desenvolvimento. É sabido que muitas
vezes adultos que passaram por fases de desenvolvimento na infância não muito funcionais,
têm uma probabilidade maior de apresentarem problemas futuros.
Palavras-chave: Aspectos Relacionais. Primeira Infância. Desenvolvimento.

695

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO E IMPACTOS NA SAÚDE
MENTAL
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O assédio moral no ambiente de trabalho é um tema que interliga diversas áreas das ciências
como o Direito, Psicologia, Sociologia, Administração e Medicina do Trabalho. E, a reflexão
diante desse tema é de grande valia, já que encontramos vestígios de violência no âmbito
organizacional, e uma de suas expressões é o assédio moral. Assédio moral é uma conduta
abusiva e intencional por parte do agressor que ocorre no ambiente de trabalho e que tem
como objetivo diminuir, humilhar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente um
indivíduo ou até mesmo um grupo. Essa violência ultrapassa o campo das ideias, partindo
para a ação de fato, esses comportamentos emitidos no assédio moral podem causar malestar, incômodo e prejuízos à saúde mental da vítima ou das vítimas. O assédio moral não é
exclusivo do ambiente de trabalho, porém é o local onde mais se explicita essa ação, muito
superior a outros, como ambientes domésticos. Organizações de trabalho tendem a se orientar
pelo aspecto econômico, esquecendo da qualidade nas relações ali mantidas, promovendo
competições entre os funcionários e os culpabilizando quando algo dá errado, além de punilos sempre que não alcançam metas exacerbadas, desrespeitando suas limitações e exigindo
mais produtividade, flexibilidade e ritmo, justificando suas “ações na guerra” econômica ou
na crise, assim é necessário sempre mais para que a empresa sobreviva, colocando todos em
um ambiente de trabalho hostil. As vítimas desse fenômeno podem vir a sofrer sensações de
impotência, desvalorização e fracasso, além dos diversos sentimentos negativos como medo,
angústia, raiva, revolta e vergonha, afetando não somente o ambiente de trabalho, mas também
sua vida pessoal, familiar e social, gerando grandes danos à sua saúde mental. Sendo assim, o
objetivo desse trabalho consiste em identificar como o assédio moral no ambiente de trabalho
impacta a saúde mental de uma vítima. A pesquisa será realizada através de um estudo de
caso, no qual se colherá informações de uma vítima de assédio moral sofrido no ambiente de
trabalho, por meio de entrevista, buscando descrever o que ocorreu com a vítima e quais os
possíveis impactos na saúde mental desta.
Palavras-chave: Assédio Moral. Ambiente de Trabalho. Saúde Mental.
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ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA PARA FAMILIARES E CUIDADORES DOS
PACIENTES ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTO
Cintia Adam
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Suely Tânia Grahl Fragas
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Câncer é o nome dado por um conjunto de células, geralmente muito agressivas, incontroláveis
e com um crescimento desordenado, invadindo órgãos e tecidos podendo dividir e espalhar-se
rapidamente e formar um tumor. Várias são as manifestações cancerígenas em nosso organismo,
internas e externas, sempre inter-relacionadas e dentre elas o meio ambiente, hábitos, costumes,
relacionados ao ambiente social e cultural. As causas internas, geralmente são pré-determinadas,
dependendo da defesa do organismo e mediante as agressões externas. A família é considerada
uma unidade social independente do seu modelo, sendo um sistema que constrói associações
com seus membros e o meio exterior. A família do paciente com câncer tende a ser a principal
ponte de apoio do enfermo, criando assim um sistema indireto de cuidado de saúde, onde
o câncer se torna além de uma doença um problema familiar, pois todos os membros estão
envolvidos. Os cuidadores escolhidos poderão ser: marido, filhos, pais, irmãos e/ou amigos
próximos. Essa rede de cuidados merecem atenção, já que tem como consequência um alto
vulto financeiro, tanto para a família quanto para o sistema hospitalar. Este resumo refere-se ao
Projeto de Estágio Específico I na área da Psicologia que abrange a 9ª e a 10ª fase. Este trabalho
acontecerá na Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí (Hospital Regional Alto Vale), e será
aplicado nas quintas-feiras, no período da tarde. As atividades serão desenvolvidas através de
orientação, acolhimento, troca de experiências a um grupo que se propõem voluntariamente,
semanalmente. As atividades que serão aplicadas irão emergir das demandas espontâneas
dos participantes e de discussões prévias realizadas com o orientador do projeto. Tem como
objetivo geral orientar e acolher familiares e/ou cuidadores de pacientes com câncer e trabalhar
as demandas dos mesmos. Orientar e auxiliar em relação aos medos, dúvidas e inseguranças
frente ao diagnóstico e tratamento do câncer, criando assim a oportunidade de, em um ambiente
seguro, protegido e acolhedor proporcionar troca de emoções e conhecimento, sendo também
este um espaço de reflexão acerca de si e de seu papel desenvolvido no enfrentamento da
doença, entrelaçando assim a comunicação familiar e/ou cuidadores mediante a equipe técnica
do setor oncológico. Como resultado final espera-se propiciar aos familiares e/ou cuidadores um
espaço para expressar suas dores, cansaços, medos, inseguranças, incertezas e dúvidas frente ao
tratamento do câncer em um local seguro para troca de experiências e reflexões, aproximando,
assim, os mesmos dos pacientes oncológicos e à equipe multidisciplinar. Que este cuidador saia
mais confiante, sentindo-se mais preparado, compreendido, validado e fortificado, mediante sua
relevante função de cuidar, organizar, orientar, prover, apoiar e acolher o paciente oncológico.
Palavras-chave: Cuidador. Família. Câncer.
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - PROJETO DE ESTÁGIO
Michele Cimardi
michelecimardi@gmail.com
Fernanda Marcos Weber
fernandamarcos@unidavi.edu.be
A Avaliação Psicológica é considerada um amplo processo de investigação, onde se conhece
a demanda a ser avaliada e, com base nas informações coletadas, é possível desenvolver um
programa de atendimento mais adequado. Trata-se de uma coleta de dados e interpretação dos
mesmos, obtidos através de procedimentos que são reconhecidos pela ciência psicológica. São
diversos os campos em que a Avaliação Psicológica pode atuar. Dentre eles estão as organizações
e instituições, com a preocupação de realizar contratações adequadas ou reorientação de
carreira; na área escolar, verificando as condições de aprendizagem, entre outras demandas;
na área jurídica, como exemplo, questões relacionadas à guarda de crianças de casais em
processo de divórcio; e o psicólogo clínico, que avalia para psicodiagnóstico, tratamento e
prognóstico. O presente projeto acontece no Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia
(NEAP), no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi),
e atende diversos públicos de forma gratuita. Este projeto tem como objetivo vivenciar
a prática do psicólogo no âmbito da Avaliação Psicológica e conceber todas a implicações
éticas envolvidas no processo. São realizados vários procedimentos, dentre eles a utilização
de testes, a observação, entrevistas e momentos lúdicos com o público infantil. Procedimentos
estes, que são confiáveis e reconhecidos pela ciência psicológica. A escolha do instrumento
vai depender dos objetivos, do referencial teórico e da finalidade das avaliações. O processo
de Avaliação Psicológica contribui para a compreensão dos fenômenos psicológicos com base
no código de ética do psicólogo. O Estágio em Avaliação Psicológica possibilita conhecer as
habilidades e dificuldades do avaliando e suas características, identificando a existência ou não
de patologias, bem como, identificar a real demanda a ser respondida através do processo de
Avaliação Psicológica, desenvolvendo habilidades para a exatidão na aplicação e correção de
testes e instrumentos avaliativos.
Palavras-chave: Psicologia. Avaliação Psicológica. Psicopatologia.
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL
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O presente trabalho apresentado é resultado de estudos em andamento na disciplina de Avaliação
Psicológica, desenvolvidos após debates, reflexões e intercâmbios metodológicos em obras
elencadas em sala de aula, sendo que um dos assuntos remete ao conhecimento psicológico com
vistas à Avaliação Psicológica no contexto educacional. Todo trabalho de Avaliação Psicológica
é um trabalho institucional, pois sempre será fruto de relações de saber e poder que tornaram
possível uma certa prática. Neste sentido, ressalta-se que intervir no campo educacional é
realizar um trabalho de atendimento em um campo de relações historicamente engendrado ou
idealizado. Tem-se como objetivo o estudo de práticas que possam auxiliar os docentes no dia a
dia na escola, aprofundando e disseminando o conhecimento da Avaliação Psicológica no campo
educacional. Culpabilizar o aluno que não aprende por suas dificuldades tem sido resultado
comum de trabalhos diagnósticos pedagógicos, que descrevem os problemas nas crianças e em
suas relações familiares. Assim, o desafio que se coloca em um trabalho de Avaliação Psicológica
educacional é fazer-se entender que não existem causas individuais para os fenômenos da vida,
pois eles não são individuais, fazem parte de relações de saberes, práticas e relações de poder,
ou seja, são efeitos de um campo múltiplo de forças, uma construção histórica. O caminho
metodológico será o da pesquisa bibliográfica e, a partir dela, serão desenvolvidas articulações
teóricas entre autores visando atingir o objetivo aqui proposto. Como resultados pretende-se que
acadêmicos e profissionais da Educação e Psicologia e também de áreas afins, possam acessar
as mais importantes contribuições dos autores da Psicologia, que tenham trabalhos voltados ao
campo da Avaliação Psicológica, para que o conhecimento da área seja compreendido como
uma ferramenta a mais, em auxílio à educação.
Palavras-chave: Avaliação Psicológica. Educação. Conhecimento.
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: COMPREENDENDO COMO OS DOCENTES DO
ENSINO FUNDAMENTAL SE APROPRIAM DESSE INSTRUMENTO
Eunice Lippel
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Fernanda Marcos
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A Avaliação Psicológica pode ser caracterizada como um abrangente método de investigação
e estudo acerca de fenômenos psicológicos com a finalidade maior de conhecer o indivíduo
que será submetido à avaliação e, posteriormente, planejarem-se as intervenções a serem
aplicadas pelo psicólogo que fez a avaliação ou outro psicólogo a critério do cliente. A presente
pesquisa caracteriza-se como qualitativa; sua abordagem apresenta possibilidades essenciais
para entender a natureza de um fenômeno e para uma compreensão minuciosa dos significados
e particularidades situacionais apresentadas pelos entrevistados. Caracterizou como os
professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Rio do Sul utilizam os
resultados provenientes do processo de avaliação para o atendimento de alunos com dificuldades
de aprendizagem. A pesquisa buscou compreender o sentido que os professores atribuem à
Avaliação Psicológica; como manejam as informações contidas no relatório da Avaliação
Psicológica e, verificou os procedimentos adotados no atendimento aos alunos a partir dos
resultados do processo de Avaliação Psicológica. A pesquisa foi operacionalizada da seguinte
forma: oito professores do Ensino Fundamental foram convidados a participar da pesquisa e a
coleta de dados aconteceu por meio de entrevista semiestruturada. A seleção dos participantes
ocorreu de forma aleatória utilizando-se como critério de participação ter em sua classe um ou
mais alunos com dificuldades de aprendizagem que realizaram Avaliação Psicológica entre os
anos de 2014 e 2018. Foi possível constatar que, de maneira geral, os professores compreendem
que a Avaliação Psicológica é um procedimento cientifico e confiável que oportuniza nortear
seu trabalho por meio de adaptações no processo de ensino. Contudo, as limitações observadas
na compreensão da finalidade do documento e igualmente em seu manejo, podem ter como
resultantes as limitações de definição a respeito de como conduzir apropriadamente os
procedimentos adaptativos. Os resultados decorrentes da pesquisa e sua contribuição acadêmica
e social configuram-se de grande valia, possibilitando conhecer e intervir significativamente
para a aplicabilidade adequada dos resultados da Avaliação Psicológica no contexto escolar.
Palavras-chave: Avaliação Psicológica. Professores. Resultados.
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O Ciranda das Emoções é um projeto de promoção de saúde mental, que resume-se em um
conjunto de atividades práticas e lúdicas, que são fundamentadas em evidências científicas. As
atividades são desenvolvidas em oficinas semanais com o intuito de potencializar as habilidades
sociais, emocionais, empatia e resiliência. Trabalhando as emoções, raiva, nojo, alegria, medo,
tristeza e amor. O projeto está sendo desenvolvido no contexto de um Lar para idosos da cidade
de Rio do Sul. Como metodologia, apresenta-se oficinas expositivas, vídeos, slides, atividades
em grupos, dinâmicas, músicas, entre outras, com duração aproximada de 1h30min, realizada
uma vez por semana, totalizando oito oficinas, sendo aplicadas no primeiro semestre de 2019.
Os instrumentos utilizados são pensados a partir da ideia do Projeto Ciranda das Emoções,
partindo do contexto que o mesmo expõe todas as oficinas realizadas que empregam algum tipo
de material, levando em conta o cenário lúdico que este projeto acrescenta e as limitações dos
idosos. Com a realização desse projeto busca-se a conscientização da importância e conhecimento
de todas as emoções, sendo elas boas ou ruins, além de procurar auxiliar no convívio diário entre
eles. A partir do desenvolvimento das atividades propostas espera-se que os idosos aprendam a
desenvolver competências sociais e emocionais necessárias para manter relações interpessoais
de maneira saudável e prazerosa. Que ampliem seu repertório de estratégias para resolução de
problemas e que consigam identificar em si suas capacidades e potencialidades e as utilizarem
de forma responsável e saudável, além de fortalecer habilidades para capacitá-los em se colocar
no lugar do outro, respeitar a diversidade, fomentar o altruísmo e otimismo. Os idosos têm
demonstrado interesse em dialogar sobre suas emoções, validando-as e contando histórias
marcantes em suas vidas relacionadas às emoções que já foram apresentadas.
Palavras-chave: Saúde Mental. Emoções. Idosos.
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CIRANDA DAS EMOÇÕES: APRENDENDO A LIDAR COM OS SENTIMENTOS
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O Ciranda das Emoções é um projeto de promoção de saúde mental, o qual consiste em um
conjunto de atividades práticas e lúdicas, baseado em evidências científicas, desenvolvidas
através de oficinas semanais no contexto escolar, com o objetivo de potencializar as habilidades
sociais, emocionais, empatia e resiliência. As habilidades sociais podem ser descritas como
um conjunto de comportamentos emitidos por um indivíduo em um contexto interpessoal que
expressa sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos desse indivíduo de modo adequado
à situação. Dentre as classes de habilidades sociais propostas por Del Prette e Del Prette (2005),
buscou-se abordar neste projeto: civilidade; empatia; assertividade; solução de problemas
interpessoais, autocontrole e expressividade emocional. Serão realizados nove encontros, o
trabalho será aplicado com alunos do quarto ano do Ensino Fundamental na Escola Anibal de
Barba. Tem como objetivos: Contribuir para a formação de sujeitos críticos com habilidades
para lidar de maneira apropriada com suas emoções e sentimentos, para que se tornem capazes
de lidar com a frustração e ansiedade, desenvolvendo autocontrole, e promover a resiliência;
assim formando cidadãos responsáveis, empáticos e otimistas. Objetiva, ainda, regular impulsos,
agressividades e comportamentos autodestrutivos; proliferar o respeito à diversidade; aprimorar
as relações interpessoais; reduzir a indisciplina no contexto escolar; fortalecer o otimismo,
motivação positiva e esperança. A metodologia do trabalho consiste em apresentação de oficinas
expositivas, vídeos, slides, atividades em grupos, dinâmicas, músicas, atividades escritas para
registros, entre outras. A primeira oficina será para apresentação tanto do grupo quanto das
estagiárias, apresentação do trabalho proposto e algumas dinâmicas de interação. A segunda
oficina apresentará as seis emoções, que são: amor, medo, raiva, nojo, felicidade e alegria, após
apresentação do filme: “Divertidamente” e uma dinâmica com barcos feitos de papel fazendo
uma analogia em relação às ondas e às emoções. A terceira oficina será sobre raiva; a quarta
oficina sobre o preconceito; a quinta sobre o bullying; a sexta sobre a tristeza; a sétima sobre o
medo; a oitava sobre amor e alegria e a nona oficina sobre as forças pessoais, as quais podem
ser definidas como as características positivas, capacidades e potencialidades que cada um tem
em si. Ao final do nono encontro será aplicada uma atividade para um feedback das crianças
em relação ao que assimilaram dos encontros e será agendado o retorno para recolhimento deste
material. O projeto encontra-se em andamento com boa participação, tanto da escola quanto dos
alunos.
Palavras-chave: Habilidades Sociais. Emoções. Promoção de Saúde Mental.
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CIRANDA DAS EMOÇÕES: CONTRIBUIÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR
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O projeto Ciranda das Emoções no ambiente escolar tem como objetivo a promoção da
saúde mental, que consiste em desenvolver nas crianças habilidades sociais e estratégias que
potencializam sua capacidade de lidar com seus sentimentos, empatia, resiliência e autocontrole,
com base em um conjunto de atividades práticas e lúdicas vivenciadas cientificamente através
de oficinas semanais. As oficinas abordam temas relevantes e vivências presentes na infância,
escola e família, tais como: emoções, preconceitos, agressividade, sexualidade, bullying e
outras violências. Também abordam forças pessoais, as quais podem ser definidas como as
características positivas, capacidades e potencialidades que cada um tem em si. O projeto está
sendo desenvolvido por profissionais da Psicologia no ambiente escolar, com estudantes cursando
o primeiro ano, dos anos iniciais, do Ensino Fundamental (com idades aproximadamente de 6
a 7 anos). O projeto visa contribuir na formação das crianças proporcionando-as habilidades
e conhecimento para que possam lidar com suas emoções, sentimentos, frustações, ansiedade
procurando desenvolver autocontrole e promover resiliência. Esse projeto está sendo aplicado
em uma escola no município de Vidal Ramos - SC, com crianças matriculadas no primeiro
ano, dos anos iniciais do ensino fundamental vespertino, totalizando dezoito alunos, com a
faixa etária de seis anos, sendo nove crianças do sexo feminino e nove do sexo masculino.
A metodologia do trabalho consiste em apresentação de oficinas expositivas, vídeos, slides,
atividades em grupos, dinâmicas, músicas, atividades escritas para registros, pinturas em folhas
A4, cartolinas, lápis de cor, giz de cera, tinta, revistas, canetinhas entre outras ferramentas para
execução das atividades. As oficinas possuem duração aproximada de 1h10min realizadas uma
vez por semana na escola, durante o período de aula. A final, totalizarão oito oficinas. Almejase que as oficinas possam contribuir no desenvolvimento da educação emocional das crianças,
para que possam reconhecer emoções e sentimentos próprios e nos outros; compreender os
gatilhos emocionais e identificar as reações fisiológicas resultantes de cada emoção; desenvolver
habilidades e estratégias que permitam lidar com situações de stress e controle de emoções
difíceis de manejar; regular impulsos, agressividades e comportamentos autodestrutivos,
bem como, combater o bullying e outras violências no contexto escolar. Assim, objetivando
o respeito à adversidade, a redução da indisciplina e o fortalecimento do otimismo, motivação
positiva, esperança e o desenvolvimento de habilidades sociais.
Palavras-chave: Saúde Mental. Educação Emocional. Habilidades Sociais.
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O Ciranda das Emoções é um projeto de promoção de saúde mental, o qual consiste em um
conjunto de atividades práticas e lúdicas, baseado em evidências científicas, desenvolvidas
através de oficinas semanais no contexto escolar, com o objetivo de potencializar as habilidades
sociais, emocionais, empatia e resiliência. Tem como objetivo contribuir na formação de sujeitos
críticos, com habilidades para lidar de maneira apropriada com suas emoções e sentimentos,
investindo na formação de cidadãos responsáveis e colaborativos, respeitosos, altruístas e
otimistas. Será desenvolvido por profissionais da Psicologia, no contexto escolar, com estudantes
da educação infantil (crianças com idades entre 5/6 anos, aproximadamente) dos centros de
educação infantil da Rede Municipal de Educação de Ituporanga/SC e Pouso Redondo/SC.
A metodologia do trabalho consiste em apresentação de oficinas expositivas, vídeos, slides,
atividades em grupos, dinâmicas, músicas, atividades escritas para registros, entre outras. Com
duração aproximada de 45 minutos são realizadas uma vez por semana, na creche, durante o
período de aula, totalizando dez oficinas. A partir do desenvolvimento das atividades propostas,
espera-se em curto e longo prazo que os estudantes: aprendam a desenvolver competências
sociais e emocionais necessárias para manter relações interpessoais de maneira saudável e
prazerosa; ampliem o repertório de estratégias para resoluções de problemas; se tornem sujeitos
colaborativos e reflexivos preparados para resolver conflitos; que consigam identificar em si
suas capacidades e potencialidades e as utilizarem de forma responsável e saudável; que o
aprendizado, intencional e sistemático, dos aspectos socioemocionais melhore o desempenho
cognitivo e acadêmico dos estudantes. As oficinas buscam, ainda, a redução da indisciplina dos
estudantes no contexto escolar; contribuir para a formação de sujeitos críticos com habilidades
para lidar de maneira apropriada com suas emoções e sentimentos, capazes de lidar com a
frustração e ansiedade, desenvolvendo autocontrole e fomentando a resiliência; formar cidadãos
responsáveis e colaborativos, capazes de se colocar no lugar do outro, respeitar a diversidade,
fomentar o altruísmo e otimismo.
Palavras-chave: Emoções. Habilidades Sociais. Empatia.
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O suicídio é um problema de saúde pública em todo o mundo e atualmente percebe-se um
considerável aumento no número de casos no Brasil. Outro dado que chama a atenção são as
diferenças entre os gêneros nas formas de tentativa e de consumação do suicídio, trazendo
problemáticas em diversos campos do conhecimento. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho
é caracterizar o comportamento suicida em homens e mulheres, verificando suas semelhanças
e diferenças. Para responder ao objetivo, foi realizada uma Revisão Narrativa de Literatura,
utilizando descritores e palavras-chave: suicídio, gênero, homem, mulher, comportamento,
suicida e conduta, entre os anos de 2009 e 2018. Compreende-se que as mulheres são as que mais
tentam suicídio, mas os homens são os que mais o concretizam. Percebe-se que isto pode estar
relacionado aos papéis de gênero, sendo que os homens têm mais dificuldades para procurar
auxílio em relação às suas dificuldades emocionais, enquanto as mulheres têm mais redes de
proteção e mais facilidades em procurar auxílio emocional. As diferenças entre os gêneros em
relação ao suicídio estão também relacionadas com os diferentes métodos mais comumente
utilizados nas tentativas e concretizações do suicídio, variando de um sexo para o outro. Homens
utilizam métodos mais “eficazes”, tendo mais chances que as mulheres de utilizarem armas de
fogo, enforcamento e pulando de lugares altos. Já, as mulheres, mais facilmente se envenenam
ou utilizam altas doses de medicamentos. Como resultado final deste trabalho espera-se que
a pesquisa traga como benefício o conhecimento e entendimento de qual é o comportamento
suicida entre os gêneros e de que forma ela se dá, para que se possa mostrar e divulgar para mais
profissionais, e estes tenham a consciência de qual é o gênero e qual o método mais utilizado
para focar o tratamento preventivo nestes.
Palavras-chave: Suicídio. Gênero. Comportamento.
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COMPORTAMENTO SUICIDA: MITOS E VERDADES, FATORES DE RISCO E
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O comportamento suicida é um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade,
e em todas as culturas. É um comportamento com determinantes multifatoriais, resultado de
uma complexa interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais sendo algum deles:
transtornos mentais, doenças crônicas, abuso de álcool e drogas, luto, dificuldades financeiras,
abuso sexual, conflitos relacionais, entre outros. Contudo, erros e preconceitos são historicamente
reproduzidos no meio social, contribuindo desta forma para a formação de estigma, medo e
vergonha em torno dessa temática. Tendo em vista a complexidade e o desconhecimento acerca
da temática, este trabalho tem como objetivo apresentar uma conceitualização, fatores de risco
e de proteção e os mitos e verdades do comportamento suicida. Para isso, foi realizada uma
Revisão Narrativa da Literatura em artigos científicos, livros e materiais disponibilizados na
internet, com um corte temporal dos últimos 10 anos. Através dessa pesquisa bibliográfica e
de discussões realizadas no Projeto Bem Viver, foi possível uma intervenção com adolescentes
do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, da cidade de Rio do Sul. O contato com os
adolescentes foi muito significativo, possibilitando o compartilhamento de vivências, dúvidas,
opiniões, questionamentos e conhecimento em torno da temática suicídio. Promover espaços de
discussão sobre suicídio, a vida e a saúde mental é responsabilidade de todos os profissionais
na área da saúde, e a Psicologia tem papel fundamental nessa garantia, promovendo reflexões e
retiradas de dúvidas acerca dessa temática. Além disso, o trabalho levanta uma problematização
importante a respeito dos mitos e verdades frente ao comportamento suicida, tendo em vista,
que a partir dessa compreensão, é possível a prevenção de novos casos de suicídio e pensar
Políticas Públicas de prevenção e promoção de saúde, nos mais diversificados contextos.
Palavras-chave: Suicídio. Psicologia. Extensão.
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A presente pesquisa é um Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de Psicologia. Tem como
objetivo compreender a cronologia da família a partir das práticas indutivas e coercitivas.
Nesta pesquisa têm-se como objetivo, apresentar a contextualização da família, as práticas
indutivas e coercitivas que comumente são utilizadas e neste contexto, a importância do
papel do psicólogo frente a essas práticas. A família, é uma instituição que vem sofrendo ao
longo do tempo profundas adaptações e modificações, no que se refere a suas configurações,
papéis de seus membros entre outros, surgindo assim, diferentes arranjos familiares. Sendo a
família, o primeiro sistema no qual o indivíduo se insere, as práticas oriundas deste, interferem
diretamente no desenvolvimento e funcionamento dos sujeitos. Desta forma, percebe-se que
muitas práticas educativas realizadas pelos pais ou responsáveis, podem vir a trazer riscos
para o desenvolvimento das crianças, que são chamadas de práticas coercitivas. Já as práticas
indutivas, estão ligadas a efeitos positivos, sendo consideradas elementos importantes para o
desenvolvimento positivo das mesmas. As práticas indutivas utilizam do diálogo e afeto para
educar, e as práticas coercitivas da violência física ou verbal. A partir desta pesquisa, espera-se
poder discutir qual a atuação do psicólogo em relação a assuntos que envolvam o uso de tais
práticas educativas. Este trabalho fará uso do método de pesquisa bibliográfica, tendo seus
dados analisados por categorias a partir das análises de conteúdos. Espera-se poder, por fim,
comprovar que as práticas educativas evoluíram ao longo dos anos e que a utilização de práticas
educativas indutivas pode ser importante para um desenvolvimento saudável da criança.
Palavras-chave: Família. Práticas Educativas. Desenvolvimento.
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DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO: IMPORTANTE FERRAMENTA NA
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Quando falamos em comunidade sempre consideramos uma relação dialética entre o indivíduo
e o social. Nessa concepção de comunidade, todos os membros têm o direito de expressar suas
opiniões e de participar da construção social, sendo que as relações já estão implícitas. O presente
trabalho tem por objetivo apresentar a importância do diagnóstico comunitário, ferramenta que
pode ser usada pelo profissional que trabalha com a perspectiva da Psicologia Comunitária. O
método aqui utilizado é a revisão de literatura, fundamentando-se, especialmente, nos livros
“Introdução à Psicologia Comunitária - Bases teóricas e metodológicas”; “Psicologia Social
Comunitária - da solidariedade à autonomia” e no clássico artigo “Inserção na comunidade e análise
de necessidades: reflexões sobre a prática do psicólogo”, todos referências básicas na disciplina
de Psicologia Comunitária. A partir das leituras destes materiais, os resultados encontrados
apontam que o diagnóstico comunitário, também chamado de análise de necessidades, é um
processo que ocorre da seguinte forma: Quando um psicólogo entra na comunidade existem
dois pólos, de um lado o profissional com seus conhecimentos e do outro a comunidade com a
sua dinâmica própria. A forma de inserção na comunidade mais adequada é quando o psicólogo
define os objetivos norteadores a posteriori, após conhecer a comunidade ele próprio pode definir
os objetivos ou fazer isso em conjunto com a população. O trabalho de entrada do psicólogo
na comunidade depende de contatos e conhecimentos, intermediários e tentativas. O psicólogo
busca torna-se conhecido, iniciando um processo de obtenções de informações e de interações.
Os instrumentos utilizados podem ser as entrevistas, conversas informais, visitas, recuperação
da história, documentos e encontros. A maneira como o psicólogo irá reunir esses dados, para
esboçar um quadro diagnóstico e avaliativo, deverá ter, por princípio, um respeito à realidade
concreta, à ótica vivencial da comunidade e às perspectivas que aparecem interiorizadas pelas
pessoas nas suas relações. As necessidades de um grupo é caracterizada pelo sentimento de
que falta alguma coisa ou quando situações geram perturbações, porque a maneira de atuar
sobre elas é ineficiente. O processo de análise de necessidades baseia-se em uma investigação
dialógica e tudo vai se transformando à medida que o grupo ou comunidade avança nos níveis
de consciência. Qualquer programa comunitário deve iniciar pelo conhecimento da comunidade
através da inserção e familiarização do investigador externo, observando a vida, os valores, as
preocupações e as esperanças dos membros. O diagnóstico comunitário permite um olhar mais
acusado para as necessidades da comunidade e contribui para alcançar de forma igual todos
os membros da comunidade. Trabalhar na Psicologia Comunitária é utilizar da perspectiva
da Psicologia Social, em uma visão sócio-histórica, eliminando as posturas reducionistas,
psicologizantes e a-históricas sobre os processos psicossociais.
Palavras-chave: Psicologia Comunitária. Diagnóstico Comunitário. Necessidades.
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O presente trabalho é de Conclusão de Curso, o qual será realizado para a obtenção do título de
bacharel em Psicologia. Esta pesquisa se propõe a realizar uma revisão de literatura a respeito das
dificuldades de aprendizagem apresentadas por estudantes adolescentes, visando compreender
sua ocorrência dentro dos âmbitos biológico, psicológico e social, bem como, verificar suas
características e prejuízos na vida tanto do adolescente, quanto de seus núcleos familiares e
escolares. Sendo a adolescência um período do desenvolvimento humano permeado por dúvidas
e incertezas e a escola formal é um dos principais locais em que os jovens transpassam essa
fase da vida, simbolizando grande parte de sua aprendizagem e de seu caráter social. Quando
este adolescente, além de lidar coma as questões usualmente já relacionadas à adolescência,
tais como mudanças corporais, oscilação de humor, sentimento de inadequação, necessidade
de pertencimento, precisa lidar também com as dificuldades de aprendizagem, ou seja, seu
“fracasso escolar”, via de regra, costumam ocasionar não somente prejuízos acadêmicos,
mas emocionais. Constata-se neste aspecto a importância do atual trabalho, para que se possa
orientar não somente pais e professores, mas todos os profissionais que, direta ou indiretamente,
trabalham com esta fase do desenvolvimento: a adolescência. Para a elaboração desta pesquisa
bibliográfica, serão realizadas pesquisas em artigos científicos, trabalhos e livros que abranjam
tal temática, onde após revisão teórica, serão estudados a partir de uma análise de conteúdo,
com vistas a responder os objetivos propostos. Ao término do trabalho, espera-se averiguar
as diversas influências constituintes das dificuldades de aprendizagem, compreendendo suas
causas e manutenções, assim como conceber maneiras de lidar com tais divergências, visando
o bem-estar e o melhor rendimento do adolescente, por meio do enfoque multiprofissional,
abrangendo professores, psicólogos, neurologistas e demais profissionais das áreas da Educação
e da Saúde, bem como responsáveis e demais familiares.
Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem. Adolescência. Escola.
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ENTRE O PRAZER E O SOFRIMENTO: AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DE
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O presente trabalho é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso em Psicologia que tem
como objetivo verificar como se apresenta a relação entre prazer e sofrimento no trabalho dos
professores. O trabalho docente tem sido considerado um dos mais influentes no desenvolvimento
das pessoas e cidadãos, tendo em vista que a escola é um dos principais ambientes de
socialização ao longo do desenvolvimento de cada indivíduo. Assim a forma como a profissão
se apresenta na vida de cada professor também diz respeito à sua história de vida pessoal, os
ensinamentos que recebeu ao longo dos anos e da forma como transmite estes ensinamentos.
Todas estas influências modificam a maneira de cada pessoa encarar sua profissão, sendo assim
é importante verificar de que forma o prazer e sofrimento estão presentes no dia a dia deste
profissional. Neste sentido, o estudo se caracteriza como uma pesquisa de campo, descritiva
com abordagem quantitativa e qualitativa. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com
professores de uma escola pública municipal de Rio do Sul, a fim de verificar como estão as
condições vivenciadas e sua percepção em relação à sua profissão. A pesquisa se encontra em
desenvolvimento e se iniciou primeiro com buscas nas publicações disponíveis sobre a história
do trabalho em sociedade, a construção e desenvolvimento da escola como ambiente de trabalho
e a psicodinâmica do trabalho, que em conjunto permitirão um olhar sobre o trabalhador em seu
contexto histórico e social. Desta forma, a compreensão da questão profissional se amplia para
além da profissão, mas também para o indivíduo, permitindo a compreensão do pesquisador
acerca do fenômeno a ser explorado e contribui para que seja atingido o objetivo desta pesquisa.
Palavras-chave: Psicodinâmica do Trabalho. Professor. Prazer e Sofrimento.
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As práticas homossexuais na Antiguidade (1300 a.C., aproximadamente), principalmente
na Grécia e em Roma, eram toleradas, encorajadas e exigidas. Não eram vistas como tabu,
imoralidade, pecado ou doença como começaram a ser tratadas logo após a popularização
do Cristianismo. Com o passar da História a concepção dos atos homossexuais se modificou
drasticamente e, no século XIX, a homossexualidade começou a ser vista sob o prisma das
Ciências Biológicas e da Medicina, que deram caráter de doença a esta expressão da sexualidade.
A visão patológica de desvio mental e sexual manteve-se até a década de 1970. O estigma advindo
dessas alegações perdura até a atualidade. Portanto, não se torna difícil relacionar sofrimento
psicológico à população e inúmeros estudos mostram que a taxa de suicídio é elevada entre
adolescentes homossexuais. Nos Estados Unidos, os jovens homossexuais (de ambos os sexos)
representam um terço de todos os suicídios juvenis (enquanto os homossexuais constituem,
no máximo, 5 ou 6% da população). Partindo da urgência do tema, o objetivo deste trabalho
concentra em estabelecer relações entre o filme «Orações para Bobby» e a realidade vivencial
de gays e lésbicas frente ao suicídio, para tanto, se faz necessário caracterizar homofobia e
analisar as influências e relações ao comportamento suicida da personagem principal. Os
resultados foram obtidos por meio de revisão de literatura nas bases de dados científicas, onde
foram selecionados trabalhos que suprissem a necessidade do objetivo do trabalho e a partir
de uma análise crítica do filme em questão. Em “Orações para Bobby”, há vários exemplos da
visão religiosa sobre a homossexualidade e contexto familiar. É possível observar um simbólico
encarceramento sofrido pela família do protagonista. A homossexualidade, para Mary, está
incorporada àquela ideia de doença, de desvio. Seu discurso religioso disciplinador a coloca
numa posição autoritária e soberana, como sujeito detentor do poder e da verdade. Neste sentido,
a homofobia gera sentimentos negativos quanto à sexualidade. A coerção se refere ao uso de
contingências de punição (positiva e negativa) e de reforçamento negativo que visam controlar
o comportamento das pessoas no sentido de suprimir ou evitar uma resposta considerada
inadequada. Então, se caracteriza a homofobia como um medo, rejeição e hostilização em
relação aos homossexuais ou à homossexualidade de modo geral. Os costumes e as mensagens
sociais da cultura homofóbica, que defendem a heterossexualidade e ignoram ou reprovam a
homossexualidade, contribuem e mantêm as percepções errôneas, muitas vezes negativas, que
se têm dos homossexuais, confluindo em conflitos muitas vezes trágicos. A história de Bobby
se tornou voz para muitos, se tornou movimento e conscientização, pois a linha entre realidade
e ficção é mais tênue que se imaginava.
Palavras-chave: Homossexualidade. Suicídio. Orações para Bobby.
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Este trabalho aborda um tema muito importante para a Psicologia e para a sociedade em geral: a
esquizofrenia. O objetivo deste trabalho é descrever os sinais e sintomas da esquizofrenia, para
gerar uma compreensão maior sobre o sujeito e o seu contexto familiar, frente os desafios que
essa patologia traz. Os primeiros sinais e sintomas da doença aparecem mais comumente durante
a adolescência ou início da idade adulta. Alucinações e delírios são observados com frequência
em algum momento durante o curso da esquizofrenia. As alucinações visuais ocorrem em 15%,
as auditivas em 50% e as táteis em 5% de todos os sujeitos, e os delírios em mais de 90% deles.
Outros sintomas importantes observados são: alucinações; delírios; transtornos de pensamento
e fala; perturbação das emoções e do afeto; déficits cognitivos e avolição (falta de vontade).
Despertam atenção também o comportamento grosseiramente desordenado e catatônico. O termo
esquizofrenia foi criado por Bleuler (1857-1939) e significa: esquiso=divisão, phrenia=mente.
Indica uma psicose crônica idiopática, aparentando ser um conjunto de diferentes doenças com
sintomas que se assemelham e se sobrepõem. Bleuler conceitualizou o termo para indicar a
presença de um cisma entre pensamento, emoção e comportamento nos pacientes afetados. A
esquizofrenia é de origem multifatorial onde os fatores genéticos e ambientais parecem estar
associados a um aumento no risco de desenvolver a doença. Há dezenas de estudos de prevalência
em esquizofrenia realizados nos cinco continentes. Sua taxa mundial é de aproximadamente 0,911 por 1.000 habitantes. No Brasil os transtornos esquizofrênicos afetam aproximadamente 0,6%
da população (com variação de 0,6% - 3%, dependendo dos critérios diagnósticos utilizados).
Não existe evidências conhecidas de diferença entre os sexos. A pesquisa foi realizada através
de artigos científicos e relatos de portadores e cuidadores dos indivíduos que apresentam essa
doença. O tratamento para a esquizofrenia é realizado principalmente através de farmacológicos
e antipsicóticos. Infelizmente, os antipsicóticos não fazem mais que atenuar a intensidade das
manifestações psicóticas agudas, sendo incapazes de curar o paciente. Considera-se de suma
importância o apoio familiar, o contexto social e um acompanhamento psicológico adequado e
contínuo para esses indivíduos, que seja capaz de proporcionar-lhes dignidade, respeito e um
tratamento mais humanizado.
Palavras-chave: Esquizofrenia. Alucinações. Antipsicóticos.
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O presente trabalho se apresenta como requisito parcial para a aprovação na Disciplina de
Estágio Específico I, e tem como objetivo possibilitar às estagiárias a experiência da atuação do
psicólogo na prática de Avaliação Psicológica associando a teoria, a qual foi aprendida durante
os outros anos de curso, com a prática, bem como, situá-las nos princípios éticos que devem ser
exercidos pelos profissionais. Além disso, é dada a possibilidade de exercer o papel de psicólogas,
tomando como responsabilidade a verificação das necessidades do cliente, suas habilidades
e dificuldades. A Avaliação Psicológica constitui um processo de suma importância para a
verificação da existência de psicopatologias, por meio de diferentes testes que avaliam quesitos
como atenção, concentração e inteligência, além de observações e, em atendimentos infantis, de
ludoterapia. Visto que a prática de avaliação permite a identificação de possíveis patologias, é
possível verificar a necessidade de encaminhamento a outros profissionais que venham a auxiliar
o processo de avaliação, como neurologistas e psiquiatras. Tais procedimentos visam contribuir
para a qualidade de vida dos analisandos, sendo possível, por meio do psicodiagnóstico, tomar
as medidas cabíveis para melhor lidar com a patologia. O projeto está sendo aplicado no Núcleo
de Estudos Avançados em Psicologia (NEAP), da Unidavi, o qual possui condições adequadas
para tal, como estrutura e materiais. Os atendimentos são realizados aos pacientes previamente
encaminhados ao NEAP, seguindo a ordem da fila de espera e abrangendo ambos os sexos, sem
idades e demandas definidas. Espera-se, com o término do processo de avaliação, a identificação
das psicopatologias e, com isso, possibilitar uma melhor qualidade de vida ao paciente.
Palavras-chave: Avaliação Psicológica. Testes Psicológicos. Desempenho.
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Este trabalho refere-se ao Estágio Específico realizado no último ano de graduação do curso
de Psicologia, tendo como área específica a Avaliação Psicológica. De acordo com o Conselho
Federal de Psicologia, a Avaliação Psicológica é um processo de construção de conhecimentos
acerca de aspectos psicológicos, com a finalidade de produzir, orientar, monitorar e encaminhar
ações e intervenções sobre a pessoa avaliada, e, portanto, requer cuidados no planejamento, na
análise e na síntese dos resultados obtidos. O presente Estágio tem como objetivos: vivenciar a
prática do psicólogo no âmbito da especialidade de Avaliação Psicológica; conhecer habilidades
e dificuldades dos avaliados, identificando a existência ou não de patologias/transtornos;
desenvolver habilidades para a aplicação e correção dos testes e instrumentos avaliativos;
identificar a necessidade de encaminhamentos para outros profissionais da área da saúde e
conduzir o processo de avaliação em consonância com os princípios éticos em Psicologia. O
Estágio é realizado nas dependências da Clínica-Escola do Núcleo de Estudos Avançados em
Psicologia (NEAP), pertencente ao Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do
Itajaí (Unidavi). Participam dos atendimentos todos os pacientes que possuem encaminhamento
de instituições públicas e privadas do Alto Vale do Itajaí, e se encontram na fila de espera
do NEAP. Abrange, deste modo, todas as idades, sendo atendidas crianças, jovens, adultos e
idosos, de ambos os sexos e com demandas distintas. Para o desenvolvimento do Estágio são
utilizados alguns instrumentos, como: entrevista inicial adulta, infantil ou adolescente, entrevista
devolutiva, observações, questionários, relatório de Avaliação Psicológica, bem como, os testes
psicológicos. Além de propiciar a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, o presente
Estágio tem grande relevância para a sociedade em que está inserido, por ser gratuito e, assim,
poder atender a todas as classes sociais. A Avaliação Psicológica contribui deste modo para uma
melhora na qualidade de vida dos indivíduos que passam por este processo.
Palavras-chave: Avaliação Psicológica. Estágio. Psicologia.
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Avaliação Psicológica define-se como sendo um processo técnico-científico de coleta de
dados que visa através de técnicas, métodos e instrumentos, interpretar informações sobre
fenômenos psicológicos, que interferem na relação entre indivíduo e sociedade. Os resultados
obtidos servem como instrumentos para não somente atuar sobre o indivíduo como também
no entendimento relacionado à demanda e conclusão da Avaliação Psicológica. Alguns passos
devem ser seguidos pelo psicólogo em um processo de Avaliação Psicológica, entre eles o
levantamento dos objetivos, coleta de informações, desenvolvimento das hipóteses e os motivos
pelos quais levaram ao processo de Avaliação Psicológica. Os objetivos do estágio a que se
refere este resumo são: conhecer as habilidades e dificuldades do avaliando bem como suas
características, identificando a existência ou não de psicopatologias; identificar a demanda a ser
respondida através do processo de Avaliação Psicológica; desenvolver habilidades na aplicação
e correção de testes e instrumentos avaliativos; dominar a elaboração de relatórios finais para os
diferentes campos os quais se destinam; identificar as possibilidades de encaminhamento para
as necessidades apontadas pelo processo de avaliação e conduzir os resultados da avaliação
priorizando e respeitando os princípios éticos da Psicologia. Participam do estágio pacientes
que buscaram atendimento junto ao Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia – NEAP
da Unidavi, seja através de encaminhamento ou por vontade própria. Os atendimentos são
realizados nas dependências da Clínica-Escola de Psicologia. O local é adequado para os
atendimentos pois além de possuir salas próprias para Avaliação Psicológica disponibiliza de
todo o material necessário para a aplicação dos testes. O processo de Avaliação Psicológica
auxilia e interfere de forma significativa na vida dos pacientes e de seus familiares, pois além
de identificar o fenômeno e muitas vezes as psicopatologias que estão interferindo na qualidade
de vida dos mesmos pode ainda norteá-los sobre um possível tratamento e intervenção, se for
o caso.
Palavras-chave: Avaliação Psicológica. Testes. Resultados.
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Compreende-se, dentro da Psicologia, que a escola tem sido um dos principais ambientes de
socialização da criança e do adolescente. Neste ambiente, os alunos aprendem conhecimentos
científicos, mas ao mesmo tempo se apropriam das regras, ensinamentos e cultura da sociedade
na qual estão inseridos, o que influencia no processo de desenvolvimento e aprendizagem. A
atuação do profissional da Psicologia neste âmbito promove um olhar integrador e sensível às
demandas que emergem na escola. Este estágio tem como objetivo aplicar os conhecimentos
teóricos adquiridos no curso de Psicologia, na área escolar e educacional, em uma escola do
município de Rio do Sul. Também pretende oferecer à comunidade escolar o serviço de Psicologia
Escolar e Educacional. Para isso, serão feitas observações de campo e posteriormente, ao serem
identificadas as demandas, serão realizadas propostas interventivas na intenção de buscar
soluções coletivas às demandas percebidas. O projeto se iniciou com as pesquisas nas publicações
disponíveis sobre a história da Psicologia Escolar, a diferenciação entre Psicologia Escolar e
Educacional, bem como, sobre o papel do psicólogo no âmbito escolar. Simultaneamente foi
entrado em contato com uma escola municipal de Rio do Sul, para apresentar a proposta de
estágio, buscando compreender desde o início como se dão as relações e o desenvolvimento
institucional dentro do âmbito da escola. A ida a campo das acadêmicas iniciou em março de
2019, sendo realizada de forma semanal, em dias alternados, e atualmente está em andamento.
Inicialmente estão sendo realizadas observações sobre o movimento escolar da instituição,
exercitando um “olhar estrangeiro”, com o intuito de, além de compreender a dinâmica escolar,
ao mesmo tempo, deixar de ser um corpo estranho e desenvolver vínculos de confiança para
propor as intervenções necessárias. Atualmente as acadêmicas prosseguem na observação,
entretanto já foram realizados plantões de escuta, entrevistas e dinâmicas de grupo. Ao longo
desse semestre e do próximo, as acadêmicas seguirão com observações e intervenções, a fim de
atingir os objetivos de estágio, resultando em um relatório final de Estágio Específico.
Palavras-chave: Estágio em Psicologia. Psicologia Escolar. Psicologia Educacional.
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Apesar de ser uma área de atuação pouco conhecida no Brasil, a Psicologia da Saúde tem
amadurecido o bastante para comprovar êxitos em sua atuação junto a uma equipe multidisciplinar.
O crescente interesse pela atuação nessa área específica surge da necessidade de entender e
pensar o processo de saúde/doença numa dimensão psicossocial e de compreender e intervir
sobre os contextos do indivíduo ou grupos, expostos a diferentes doenças e condições de saúde
impróprias. A Psicologia Hospitalar tem como seu objetivo principal minimizar o sofrimento do
paciente hospitalizado e, dentro deste, abre-se um leque de formas de atuação e intervenção no
ambiente hospitalar, entre essas várias formas pode-se citar a atuação do profissional psicólogo
dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A UTI é um espaço restrito dentro do hospital,
diferente dos outros leitos de internação, pois é composta de aparelhos que mantém a vida do
paciente, enquanto esse se recupera de alguma lesão grave. O suporte emocional aos familiares
dentro da UTI é de suma importância, pois o mesmo ainda possui um estigma cultural de que
os pacientes de UTI estão à espera da morte. O suporte emocional para os familiares nesse
contexto de hospitalização é imprescindível para esclarecimento de algumas dúvidas em relação
ao funcionamento do espaço, pois por se tratar de um ambiente hostil e tenso em que a qualquer
momento algum paciente está propenso a alguma alteração negativa no seu quadro de saúde, a
relação e a comunicação entre a equipe de saúde e familiares fica um pouco defasada. Assim,
quando este adoece, é relevante considerar as influências do meio social sobre ele. Pensando
então em todos estes aspectos o presente projeto de estágio possui como objetivo geral auxiliar
no suporte emocional de familiares de pacientes internados na UTI do Hospital Regional Alto
Vale, em Rio do Sul/SC e, dentro deste, tem como objetivos específicos: identificar de que
forma a doença interfere no cotidiano dos familiares; desenvolver estratégias de intervenção
para elaborar uma melhor relação interpessoal entre os familiares e paciente; esclarecer aos
familiares dúvidas decorrentes do funcionamento da UTI e, por fim, trabalhar com a família a
elaboração dos aspectos emocionais como medo, angústia, dor, sofrimento, culpabilização em
relação ao doente e à sua família. O projeto se inicia a partir do momento em que os visitantes
chegam a porta da UTI com um acolhimento inicial e repasse de informações importantes. A
partir deste momento então ocorre o acolhimento da família no leito de cada paciente.
Palavras-chave: Psicologia da Saúde. UTI. Familiares.
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O estresse emocional tem recebido uma maior atenção nos últimos tempos, devido a sua
influência para o desenvolvimento de uma série de doenças físicas e psicológicas. É comum
que estresse e ansiedade sejam confundidos, mas é importante esclarecer que possuem
sentido distinto. A ansiedade é caracterizada por sensações de temor e angústia, entre outros
sentimentos que transcorrem de forma subjetiva no indivíduo e isso normalmente ocorre pela
percepção iminente de uma possível ameaça, designando assim ao gatilho que chamam de
“luta ou fuga”. Em todo caso, frequentemente na condição de estresse, a ansiedade encontrase presente. Autores trazem que pessoas com o transtorno de ansiedade frequentemente se
descobrem incapazes de trabalhar de forma eficaz, no Brasil há uma média da população de
9,3% com ansiedade. Problemas de saúde ocupacional, como o estresse e doenças psiquiátricas
não diagnosticadas, acabam por contribuir com perdas econômicas para a empresa, além de
ocorrer queda no desempenho e qualidade de trabalho, assim como absenteísmo. Algumas
situações, contribuem para essa vulnerabilidade, como carga horária excessiva, salários baixos,
conflitos com os colegas, acúmulo de funções, entre outros. O ser humano passa grande parte
do seu tempo trabalhando. No capitalismo, as atividades laborais são concebidas como uma
mercadoria, a força de trabalho é vendida e o valor depende da sua quantidade e qualidade.
Esta realidade tem forte influência sobre a integridade física, psíquica e social dos empregados.
Os ganhos provenientes do trabalho podem suprir muitas necessidades dos seres humanos;
entretanto, podem também, desencadear prejuízos à saúde e ao bem-estar do trabalhador. O
presente estudo, tem por objetivo investigar a relação dos sintomas de ansiedade, estresse e
vulnerabilidade ao estresse no ambiente de trabalho. A pesquisa fará uso de questionário e
testes, com a análise de dados de forma quantitativa. Espera-se então, a confirmação da hipótese
de que esses sintomas possuem relação com o ambiente de trabalho.
Palavras-chave: Psicologia do Trabalho. Estresse Ocupacional. Ansiedade nas Organizações.
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O suicídio é uma ação em detrimento da própria vida, uma atitude realizada de modo intencional
que busca eliminar a dor e o sofrimento de quem o realiza, através de modos que podem
ocasionar a morte. Essa conduta multicausal, que conta com fatores emocionais, psiquiátricos,
religiosos, socioculturais, entre outros, ocorre em todas as fases do ciclo de vida, inclusive
nos idosos. A população idosa está crescendo cada dia mais no Brasil e, esse fenômeno do
envelhecimento da população humana, é observado há muitos anos, o que dessa forma, vem
sendo um desafio a novas perspectivas. Este estudo tem como objetivo caracterizar na literatura
nacional as motivações e os fatores de risco do comportamento suicida em idosos. O presente
estudo trata de uma revisão integrativa realizada através de artigos publicados nas bases de
dados SciELO, PubMed e BVS-Psi. As buscas nestas bases de dados foram realizadas usando a
combinação dos descritores: Suicide, Aged, Elderly, Motivation e as palavras-chaves: Suicidal,
Cause, Reason, Why e “Risk factors”. Para a seleção dos artigos foram estabelecidos como
critérios de inclusão: ser um artigo empírico, publicado no Brasil, durante os últimos 10
anos e realizado com idosos. Deste modo, como critérios de exclusão, não foram utilizados
dissertações, teses, livros e capítulos de livros, artigos de revisão de literatura ou teóricos,
pesquisas realizadas em outros países, aplicadas em outra fase do ciclo de vida ou que abordem
uma temática diferente. A pesquisa se encontra em andamento e apresenta como resultados
preliminares um total de 258 artigos encontrados nas bases de dados a partir da combinação
dos descritores e palavras-chaves. Após um processo de seleção dos artigos condizentes com
o objetivo do projeto e, a exclusão de duplicatas, foram selecionados oito artigos, que serão
utilizados para o desenvolvimento deste estudo.
Palavras-chave: Comportamento Suicida. Fatores de Risco. Idosos.
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Estudos sobre comportamento demonstram que o ser humano manifesta as emoções em todos
os momentos. Os sentimentos são respostas neurológicas e fisiológicas a estímulos (externos e
internos), coordenados pelo próprio pensamento que envolve as estruturas do sistema límbico.
As emoções são determinadas pela percepção que o sujeito tem das variações fisiológicas que
ocorrem quando ele se encontra diante de um perigo ou outro estímulo de conteúdo emocional.
É uma alteração intensa e passageira do ânimo, podendo ser agradável ou penosa, que surge na
sequência de uma certa comoção somática. O objetivo da pesquisa foi compreender a resposta
fisiológica frente às emoções que são apresentadas pelos indivíduos. O presente trabalho
baseou- se em pesquisas bibliográficas de artigos científicos, livros e materiais disponibilizados
na internet. Os resultados obtidos durante a pesquisa são que diversos estímulos aferentes
(térmicos, táteis, visuais, auditivos, olfatórios e de natureza visceral), chegam a diferentes partes
do Sistema Nervoso Central, através de neurônios envolvendo receptores e nervos periféricos.
Respostas (eferências) adequadas a esses mesmos estímulos são programadas em determinadas
áreas corticais, as quais incluem desde circuitos simples, envolvendo poucos segmentos,
até complexos, exigindo refinamento funcional por parte de cada uma. O cérebro humano
é formado por três unidades principais: cérebro primitivo, que compreende as estruturas do
tronco cerebral, como bulbo, cerebelo, ponte e mesencéfalo; o cérebro intermediário, formado
pelo sistema límbico e principal responsável pelas emoções; e o cérebro superior, constituído
pela maior parte dos hemisférios cerebrais. Essas três unidades foram surgindo e se superpondo
ao longo do processo evolutivo. Percebe-se, atualmente, que as emoções desempenham papel
fundamental nos comportamentos.
Palavras-chave: Fisiologia. Emoções. Neurologia.
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O número de casos de violência contra a mulher vem aumentando em todo o país, principalmente
no estado de Santa Catarina. Com esse cenário, vê-se cada vez mais mulheres vulneráveis às
situações de violência, muitas vezes por não conhecerem seus direitos ou não saberem como
lidar ou onde pedir ajuda. Há, também, em parte da população feminina, graus de dependência
diversos (emocional, financeira) com relação ao seu cônjuge, culminando com uma relação
desigual, onde sentem que devem obedecer a este homem em sua vida. A partir do exposto,
entende-se a importância em trabalhar com adolescentes do sexo feminino o tema gênero e
suas interfaces, especialmente condições de (des)igualdade e papéis. Assim, o presente trabalho
tem como objetivo apresentar uma proposta de Estágio Específico em Psicologia Social a ser
realizada ao longo deste ano e tendo como público-alvo da intervenção, adolescentes do sexo
feminino, estudantes de escolas públicas, buscando trabalhar temáticas como empoderamento
feminino, reconhecimento de direitos e outros aspectos atrelados ao gênero, promovendo
reflexões sobre sua autonomia e seu papel como mulher na sociedade. Optou-se por esse
público pensando ser esta a fase em que a diferenciação dos pais é intensa e ocasião em que
buscam sua própria identidade. Desta forma, pode-se pensar que as orientações feitas nessa
idade serão norteadoras para a construção de seus futuros. A metodologia deste trabalho terá
como aporte teórico a Psicologia Social, que vê o homem como criador de seu meio, sendo
também por ele afetado, estabelecendo uma relação dialética. A execução será na modalidade
grupal, posto que as ações em coletivo podem auxiliar ainda mais na tomada de consciência.
Serão utilizados como instrumentos para intervenção diversas técnicas de dinâmicas de grupo,
uso de recursos audiovisuais, técnicas de dramatização, leituras, debates, entre outros. Como
resultados esperados almeja-se possibilitar às participantes maior clareza e conscientização sobre
questões de gênero, sensibilizando-as para estarem abertas a novas reflexões e enfrentamentos
demandados pela sociedade no que tange ao papel da mulher. Com isso, pretende-se futuras
mulheres mais empoderadas e seguras, culminando com a redução de índices de violência
contra as mesmas.
Palavras-chave: Psicologia Social. Gênero. Adolescentes.
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GRUPO TERAPÊUTICO PROSSEGUIR
Nilza Simplício
nilza@unidavi.edu.br
Cíntia Adam
cintia@unidavi.edu.br
O luto é compreendido como um conjunto de reações frente a uma perda significativa de
algo ou alguém na vida de uma pessoa. Esse processo pode ser vivido de forma saudável sem
alterações emocionais significativas dependendo das condições em que ocorre a perda. No ciclo
de vida do ser humano as perdas são consideradas parte natural desse processo. Entretanto,
há diversos fatores que podem dificultar a vivência do luto tornando-o complicado, gerando
intenso sofrimento psíquico com repercussões na saúde física e mental do indivíduo e em
seus relacionamentos (família, trabalho, escola, social). Na atualidade a morte e o morrer são
assuntos pouco discutidos, tratados como algo fora da realidade que deve ser logo esquecido.
O luto deve ser vivido de forma discreta e sem demonstrações públicas. Refugiar-se no silêncio
pode ser um dos dificultadores da elaboração do luto. É necessário olhar as perdas como
acontecimentos possíveis no cotidiano de todos integrantes da sociedade independente das
condições de vida que o indivíduo desfrute. Assim, esse trabalho de estágio específico tem
como objetivo geral acolher efetivamente e de forma humanizada as vivências e sentimentos
oriundos do processo de luto, de pessoas residentes em um município do Alto Vale do Itajaí.
O procedimento metodológico escolhido para essa finalidade é a construção de um grupo
terapêutico, que contará com a participação de até dez pessoas enlutadas. Será aberto espaço
para reflexões e trocas de experiências na vivência do processo de luto entre os participantes,
oportunizando também o diálogo sobre a morte, o morrer, as perdas e suas consequências.
Deste modo, esse trabalho buscará proporcionar a melhora na qualidade de vida psíquica dessas
pessoas colaborando para seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.
Palavras-chave: Morte. Luto. Grupo Terapêutico.
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HOMOFOBIA NO AMBIENTE CARCERÁRIO MASCULINO BRASILEIRO
Rodrigo Jaci Silva
rodrigojaci@unidavi.edu.br
Lisandra da Silva Rocha
lisandra.rocha@unidavi.edu.br
Iliane Medeiros Santos da Silva
ilianemedeiros@unidavi.edu.br
A presente pesquisa buscou analisar as manifestações homofóbicas dentre masculinos no
ambiente carcerário brasileiro, contando com a estada de alguns valores próprios, edificados
e reproduzidos pela população prisional e que operam especificamente sob e a favor do
confinamento, à volta de intolerâncias às diferenças identitárias de gênero e de orientação
sexual. À vista disto, realizou-se um estudo bibliográfico de caráter exploratório, por via de
uma abordagem qualitativa, traçado a partir da análise de artigos científicos com publicação em
meio eletrônico, a respeito de homofobia e homossexualidade na prisão. Os resultados indicam
um universo prisional preponderantemente homofóbico, presumivelmente à roda das mesmas
relações de poder desiguais historicamente presentes entre homens e mulheres, conduzido
à luz da rigidez de códigos internos de conduta estribados em ideologias conservadoras, em
indubitável inobservância ao ordenamento jurídico pátrio, que, em seu arcabouço normativo,
rejeita qualquer forma de discriminação que atente aos direitos e liberdades fundamentais.
Logo, supostamente à margem do poder interventivo do Estado, macula, segrega e assujeita os
homossexuais ao juízo autocrático de indivíduos ou organizações dominantes, ecoado, oportuno
sublinhar, em inéditas proporções na máquina-prisão, instituída e mediada pelo Estado, à medida
que abriga, na delimitação proposta, masculinos compelidos a coexistir por arrastados períodos
de tempo, sob a máxima de arrebatar da penitência o ambicionado amoldamento às normas
sociais prescritas. Considerou-se, em desfecho, a vigência de uma cultura da homofobia, que
atravanca o acesso às demandas de educação e geração de renda na prisão, estruturada por
representações sociais arbitrárias e preconceituosas sobre a homossexualidade, historicamente
constituídas e abertamente reproduzidas a partir da percepção de inferioridade rudemente
conferida ao feminino e de virilidade positivada ao masculino, bem como, por aquelas forjadas
na avidez de legitimização do poder dominante característico daquele meio, signo de assalto à
dignidade humana, repulsa e desestima à homossexualidade em suas múltiplas dimensões.
Palavras-chave: Homofobia. Homossexualidade. Prisão.
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IDEAÇÃO SUICIDA: O MANEJO NA CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA
Cintia Adam
cintia@unidavi.edu.br
Josiéll Raysel da Rosa
josiell@unidavi.edu.br
Suyanne Luiza Barden Schaff
suyanne.schaff@unidavi.edu.br
O suicídio pode ser definido como um ato executado pela própria pessoa, cujo a intenção seja
a morte, de forma consciente e intencional. Logo, o comportamento suicida é caracterizado
pelos pensamentos, planos ou a tentativa de suicídio. É um comportamento com determinantes
multifatoriais sendo resultado de uma interação de fatores psicológicos e biológicos. Estima-se
que, anualmente, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio e, a cada adulto que se suicida,
pelo menos outros 20 tentam. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o
suicídio representa 1,4% de todas as mortes em todo o mundo. Este trabalho pretende discutir
o manejo do paciente com Ideação Suicida, caracterizar a etiologia, fatores de risco e os
principais fatores de proteção. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos e
protocolos do Ministério da Saúde que abordam a temática. O atendimento e manejo da pessoa
com ideação suicida é realizado com base na Avaliação do Risco para o paciente suicida, sendo
essa dividida em Risco Baixo (a pessoa com pensamentos suicidas, mas sem planos), Risco
Médio (a pessoa tem pensamentos e planos) e Risco Alto (a pessoa tem um plano definido,
tem os meios para fazê-lo e planeja fazê-lo prontamente). A partir dessa classificação é feito o
acompanhamento do paciente, com uma escuta acolhedora ou até mesmo o encaminhamento
direto ao profissional de saúde mental. O atendimento psicológico neste contexto perpassa uma
relevante problematização ética envolvendo a questão do sigilo e a confiança do cliente para
com o terapeuta. Frente ao potencial risco de suicídio é necessário a realização do contrato
terapêutico. Ele estabelece que o sigilo será quebrado em casos de risco de vida do cliente
ou de outra pessoa, porém o terapeuta ligará para a família somente nesses casos e com o
consentimento do cliente. São tomadas ações tendo por base os princípios da bioética e do
Código de Ética Profissional. É necessário que os profissionais da área da saúde mantenhamse sempre capacitados e atualizados quanto aos fatores de risco - que envolvem por exemplo
o gênero, idade, outras doenças clínicas, contexto social e familiar, além de eventos ocorridos
na infância - e aos fatores de proteção, que agregam autoestima elevada, religiosidade, estar
empregado, ter crianças em casa, entre outros. Além disso, a inclusão do trabalho interdisciplinar
da equipe de saúde irá garantir ao paciente um atendimento integral nos mais variados aspectos
da sua vida, garantindo assim que esse paciente se sinta especial e motivado a procurar ajuda e a
continuar com o tratamento proposto. Por fim, é necessário afirmar que ao atender um paciente
com ideação suicida a equipe tem que se mostrar motivada, pois está sendo tratada uma vida
com toda a sua complexidade.
Palavras-chave: Suicídio. Manejo. Ética.
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IMPACTOS DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONJUGAL NO SISTEMA
FAMILIAR
Elza Talia Walle
taliawalle@hotmail.com
Fernanda Graudenz Muller
psicologafernandamuller@gmail.com
Casar, manter uma união estável, morar junto: que impactos o sistema sofre se essa combinação
romper? Tornar-se um casal requer decisões complexas e elaboradas, as quais muitas vezes são
encobertas pela visão de felicidade e alegria, culturalmente estabelecidas em redor do casamento.
Genericamente, sobretudo em tempos de paixão, se observa o casamento de um ponto de vista
romantizado, quando, por outro lado, há inúmeros desafios a serem ultrapassados também.
Portanto, é preciso levar em consideração tais desafios intrínsecos à formação e manutenção
desse sistema. Tornar-se um casal é um processo complexo. Nele, a dupla terá que estabelecer
acordos, pois, cada um deles é originário de um modelo familiar, e nem sempre esses modelos
são similares. Além disso, os integrantes dessa relação têm histórias distintas. Essas histórias
podem ser permeadas de faltas e dores, decorrentes de necessidades não atendidas, notadamente
na infância, as quais desaguarão na relação conjugal. Dessa forma, é preciso estar preparado
para diferentes situações que são decorrentes de um casamento. No caso de o casal não
conseguir lidar com as situações acima referidas, e outras, poderá acontecer o divórcio. Apesar
da prevalência, genericamente, os casais não estão preparados para os desgastes emocionais
que isso pode acarretar, principalmente quando se trata de casais com filhos. A separação é um
dos acontecimentos que mais causa impactos ao ciclo de vida familiar, principalmente quando
o casal não está preparado e nem prepara o restante da família para isso, o que acontece amiúde.
A partir de então, se formam mágoas e ressentimentos que podem persistir uma vida inteira,
especialmente para os filhos, quando desassistidos nessa fase. O rompimento do vínculo conjugal
promove uma série de eventos dos quais muitas vezes, fogem do controle da família. Por se tratar
de algo tão complexo e transformador dos sistemas familiares, o estudo sobre esse fenômeno é
muito necessário pelos psicólogos, justamente pela procura de atendimentos à família com essa
demanda. O principal intuito desse projeto de pesquisa, é caracterizar impactos do rompimento
do vínculo conjugal no sistema familiar. Sendo assim, a pesquisa objetiva descrever os impactos
do divórcio no casal; caracterizar as consequências psicológicas do rompimento do vínculo
conjugal nas crianças havidas desse casal; informar decorrências emocionais da separação
dos pais em seus filhos adolescentes; caracterizar efeitos do rompimento conjugal nos filhos
adultos, e por fim descrever as consequências emocionais do divórcio na família ampliada. Esse
projeto de pesquisa apresenta-se com o intuito de caracterizar, mediante pesquisa exploratória
e bibliográfica, impactos causados pelo rompimento do vínculo familiar, no que se refere ao
processo casamento, divórcio, comunicação, abandono parental e recasamento, e os impactos
destes no sistema. Para alcançar tal intuito serão observadas pesquisas realizadas por diferentes
autores da Psicologia, acerca desse fenômeno.
Palavras-chave: Casamento. Rompimento do Vínculo Conjugal. Família.
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INTERVENÇÕES PSICOFARMACOLÓGICAS NOS TRANSTORNOS DO
ESPECTRO AUTISTA
Gabriela Yasmin Menegazzi
gabriela_ym13@hotmail.com
Mark William Lopes
lopesmw@unidavi.edu.br
O Autismo ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado como uma síndrome
comportamental que compromete o desenvolvimento ao longo da vida. As principais alterações
identificadas são o deficit nas áreas de comunicação e socialização, padrões restritos e repetitivos
de comportamento, interesses ou atividades. Com o correto tratamento, a pessoa autista pode ter
uma boa qualidade de vida, dependendo do nível de gravidade do distúrbio que possui. O objetivo
do presente trabalho é oferecer uma visão geral de tratamentos psicofarmacológicos para os
Transtornos do Espectro Autista (TEA). Hoje não há remédios específicos para o Transtorno,
apenas drogas para atenuar sintomas relacionados, tais como agressão, hiperatividade,
compulsividade e dificuldade para lidar com a frustração. No entanto, percebe-se a importância
do tratamento quando trabalhamos o desenvolvimento tanto psíquico quanto social, ao
rendimento acadêmico e a inserção dessas pessoas na vida adulta, ao mercado de trabalho e nos
seus relacionamentos interpessoais. O tratamento psicofarmacológico é um dos tantos outros
tratamentos que possibilitam a pessoa com TEA a controlar os sintomas e possibilitar uma
melhor qualidade de vida. O foco do trabalho é o tratamento psicofarmacológico, no entanto,
o tratamento deve ser multidisciplinar, englobando médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas,
psicólogos e pedagogos. A metodologia do trabalho envolveu a revisão da bibliografia
disponível, focando não só no uso de Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS),
mas outras classes farmacológicas (antipsicóticos, anticonvulsivantes e hormônio) utilizadas
na intervenção medicamentosa dos comportamentos específicos na população com TEA. No
trabalho serão abordados os seguintes fármacos: Fluvoxamina, fluoxetina, sertralina, citalopram,
escitalopram - Anticonvulsivante, divalproato de sódio - Antipsicótico, risperidona - Hormônio,
oxitocina.
Palavras-chave: Tratamento. Psicofarmacologia. Autismo.
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JOGO ESTUDE CERTO
Natanna Taynara Schütz
natannataynara@gmail.com
Christianne Dalla Vechia Henschel
chrisdvh@gmail.com
Gustavo de Moraes Machado
Gumm8906@gmail.com
Esse trabalho tem como objetivo descrever o jogo “Estude Certo”, um baralho para facilitar
o processo de estudo para crianças e adolescentes. O projeto do baralho “Estude Certo”
foi idealizado pela psicóloga Natanna Taynara Schütz, Psicóloga e Mestra em Saúde e
Desenvolvimento Psicológico pela Universidade Federal de Santa Catarina, e contou com a
participação de acadêmicos. O método empregado no desenvolvimento do baralho “Estude
Certo” consistiu na realização de estudos bibliográficos de pesquisas nas áreas da Psicologia
Cognitiva, Psicologia Ambiental e das Neurociências. A partir da criação desse instrumento buscase facilitar o processo de estudo para crianças e adolescentes, auxiliando nas etapas necessárias
para estudar corretamente, tudo isso por meio de um baralho lúdico. Assim, este jogo serve como
ferramenta principalmente no trabalho psicológico com crianças e adolescentes, auxiliando no
desenvolvimento de rotinas adaptadas às suas respectivas necessidades e características. Sua
relevância se concentra na existência de métodos específicos e mais eficientes para estudar,
que otimizam a atenção, a memória, o processamento de informação e outros aspectos que
envolvem a aprendizagem e o estudo. Facilitando portanto, esses processos e auxiliando nas
etapas da aprendizagem como o aumento progressivo do desempenho cognitivo, absorção e
processamento da informação, e armazenamento das informações aprendidas. O baralho é
dividido em oito categorias, que abordam partes importantes para a boa aprendizagem, como
ambiente adequado, atenção, memória, controle emocional, motivação, técnicas de estudo e
características fisiológicas. O baralho foi encaminhado no mês de abril para submissão e no
momento encontra-se aceito e em processo de edição por uma editora de jogos terapêuticos,
com previsão para publicação no segundo semestre de 2019. Na área da Psicologia, mostra-se
importante mencionar que o trabalho une prática com teoria, sendo uma notável contribuição
para a prática profissional, além da experiência oportunizada para os estudantes de Psicologia
que estão em processo de formação.
Palavras-chave: Estude Certo. Jogo. Técnicas de Estudo.
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LUTO: UMA VISÃO FENOMENOLÓGICA EXISTENCIAL
Letícia Ferreira dos Santos
ferreiradossantos016@gmail.com
Elys da Rosa
elys_da_rosa@hotmail.com
Jully Fortunato
jfb0104@hotmail.com
O termo luto deriva do latim: luctus, que significa morte, perda, dor e mágoa. Segundo a
visão da Psicologia em geral, é compreendido como determinada reação frente a uma perda
significativa. Do ponto de vista existencial e também fenomenológico é caracterizado como
a quebra da relação eu - tu, seja qual for o objeto perdido. O luto em si causa um sofrimento
psíquico ao enlutado, despertando vários sentimentos tais como a culpa, raiva, tristeza, medo,
etc. A morte de um ente querido propõe ao enlutado grandes desafios, pois deverá administrar
uma diversidade de sentimentos e pensamentos: além da necessidade de compreender a morte,
surge a redefinição de seu papel na família. O presente artigo descreve o luto a partir da visão
fenomenológico existencial. Como acadêmicas do curso de Psicologia, percebe-se que o luto
em quaisquer de suas fases é um assunto que gera um grande impacto emocional e psicológico.
O que causa inquietação e o grande problema encontrado sobre o assunto é quais os desafios da
vivência do luto? Portanto, o objetivo geral é descrever o luto a partir da visão fenomenológica
e existencialista e os objetivos específicos são: a) Identificar os aspectos determinantes para
a vivência do luto; b) Investigar como a fenomenologia enxerga o enlutado; c) Verificar as
características do luto. Na realização deste artigo percebeu-se que encontrar artigos e livros
sobre o tema é muito comum, porém, com uma visão fenomenológica/existencialista houve uma
certa dificuldade. Entretanto, os materiais que haviam possuiam uma riqueza de informações.
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos e livros que abordam tal tema. Os resultados
obtidos a partir da pesquisa foram que a maneira como a pessoa vê o mundo, o sentido que o
ente tem para ela, assim como a relação que ambos tinham, e até mesmo a forma como o
ente veio a falecer, são determinantes para a vivência do luto. A perda de alguém causa uma
alteração no campo existencial do enlutado, o qual terá que ressignificar a relação dele com
o ente, onde com essa perda ocorre também uma perda na maneira de ser do individuo que é
própria daquele contato, logo a ressignificação é da relação eu-tu. O luto em si causa diversos
tipos de sentimentos ao enlutado, onde este terá que ter um novo posicionamento diante da
vida, sendo um processo de recuperação do eu, sem a pessoa amada, e muitas vezes tendo que
assumir um novo papel na família.
Palavras-chave: Luto. Existencial. Fenomenológico.
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MITOMANIA: OS LIMITES ENTRE O HÁBITO DE MENTIR E A MENTIRA
PATOLÓGICA
Michele Zanella
michelemz85@gmail.com
Íngria Galiassi
ingria.galiassi@unidavi.edu.br
Algumas inverdades inofensivas são eficazes para garantirmos o bom convívio no dia a dia e
também nos preservar. Por exemplo, falar que o jantar cujo prato principal é rabada (e você
detesta) que seus pais prepararam com todo carinho ficou maravilhoso, ou ainda, dizer que o
cabelo da sua melhor amiga ficou bonito com o novo corte e você não gostou tanto assim, são
exemplos de “mentirinhas” inofensivas que contamos para não desagradar o outro. O problema
é, quando mentir passa a ser um hábito e não uma exceção. Em várias áreas da atividade humana existe a mentira: a mentira política, religiosa, econômica, e ainda há a mentira institucional
que é aquela dos políticos, dos programas de governo, de instituições, etc. Todos conhecem alguém que conta algumas mentirinhas. A mentira pode surgir por diversas razões: por medo das
consequências (quando a verdade pode trazer consequências negativas); insegurança ou baixa
autoestima (quando tentamos passar uma imagem de nós mesmos melhor do que acreditamos
ser); por razões externas (quando o exterior/meio nos pressiona); por ganhos e regalias (quando mentir traz ganhos e vale a pena, já que ficamos em vantagem em relação aos que dizem
a verdade) ou ainda, por razões patológicas. Mesmo sendo usada com naturalidade em nossa
sociedade nos dias de hoje, a mentira é considerada um tabu e por isso não estudada cientificamente, em razão disso, surgiu a inquietação para este estudo. Destaca-se a importância do
conhecimento sobre a mentira, tendo em vista que na prática profissional de psicólogos e psiquiatras, estes deparam-se com diversas situações onde a mesma se faz presente. É pela curiosidade desse tema, que se pretende elucidar as questões que envolvem a mentira e identificar até
que ponto ela é “normal” ou faz parte de um quadro patológico. Tendo como objetivo principal
identificar as diferenças entre o hábito de mentir e a mentira patológica e como elas se expressam em termos gerais. Objetiva, ainda, descrever as características de uma pessoa que mente;
identificar em que contextos as pessoas naturalizam mais a mentira; delinear as diferenças entre
o hábito de mentir e a mentira patológica; levantar as principais características encontradas por
profissionais das áreas de psicologia e psiquiatria que denotem a mentira em seus contextos de
trabalho. A presente pesquisa será de cunho qualitativo, descritiva, e utilizará entrevistas com
profissionais das áreas de Psicologia e Psiquiatria.
Palavras-chave: Mentira. Mitomania. Patologia.
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O CONHECIMENTO DAS CRIANÇAS SOBRE AS EMOÇÕES
Diana de Borba Duarte
dianadeborbaduarte@unidavi.edu.br
Fernanda Marcos Weber
fernandamarcos@unidavi.edu.br
A compreensão das emoções desempenha um papel essencial na saúde mental e nas relações
interpessoais tanto dos adultos quanto das crianças. Apesar das crianças vivenciarem as
emoções, o foco de aprendizagem normalmente é direcionado ao desenvolvimento acadêmico,
não incluindo o desenvolvimento emocional. Com a participação da pesquisadora no projeto
Ciranda das Emoções, que visa trabalhar as emoções com crianças em idade escolar nas escolas
em parceria com a Secretaria de Educação, percebeu-se a necessidade de o desenvolvimento
emocional das crianças ser mais explorado. Pôde-se observar que a forma com que as crianças
lidam com as emoções implica nas suas vidas familiar e escolar. Assim, a presente pesquisa
objetiva caracterizar o que as crianças sabem sobre as emoções, como percebem o surgimento
dessas emoções e quais estratégias usam para enfrentar quando as mesmas surgem. Crianças que
desconhecem suas emoções são mais propensas ao estresse infantil. A criança que compreende
suas emoções adquire mais resiliência, tem aumento em seu desempenho escolar e melhora na
convivência em casa com a família e com os colegas. Além disso, ao conhecer as emoções e ter
estratégias de enfrentamento, as crianças adquirem habilidades para controlar seus impulsos,
aperfeiçoar sua autoconsciência, ter empatia e autoconfiança. O estudo proposto possibilita
crescimento acadêmico e pessoal para a pesquisadora, tendo a infância como foco de trabalho
e apreço. Além disso, cria-se a possibilidade de novas propostas de intervenção a partir do
conhecimento da realidade encontrada nas escolas. Acredita-se que esse estudo poderá auxiliar
psicólogos e outros profissionais que trabalham com educação e desenvolvimento infantil à
compreender a importância das emoções para uma vida emocional saudável. A pesquisa do
presente trabalho classifica-se como uma pesquisa descritiva e qualitativa, que será desenvolvida
durante o ano de 2019. Definiu-se como sujeitos da pesquisa indivíduos de ambos os sexos,
com idade entre 10 e 11 anos, em ambiente escolar e que estejam frequentando escola pública.
A presente pesquisa prevê o deslocamento da pesquisadora até o campo, configurando-se como
um experimento de campo. Com a formulação dessa pesquisa objetiva-se fazer com que as
crianças possam conhecer as emoções e adquirir formas assertivas de lidar com elas, fazendo
com que tenham qualidade de vida tanto na escola como em todos os meios que venham a
frequentar.
Palavras-chave: Crianças. Emoções. Educação.
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O ESTADO DA ARTE EM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS
DOS IMIGRANTES HAITIANOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA
Elaíce Bruna da Silva Corrêa
elaice@unidavi.edu.br
Gabriel Buss
gabrielbuss@unidavi.edu.br
Marcia Fuchter
marciafuchter@unidavi.edu.br
Desde o terremoto que atingiu o Haiti no ano 2010, o Brasil tem sido um grande alvo para
essa população. O seu avanço acabou formando um fluxo que aos poucos transformou-se em
algo permanente, fazendo com que a chegada desses imigrantes ao país se torne uma situação
única. E, apesar das várias medidas tomadas, tanto pela sociedade civil quando pelo governo,
essa situação coloca desafios para a sociedade como um todo. Para a elaboração do presente
trabalho foram utilizadas três etapas, sendo a primeira uma pesquisa bibliográfica acerca do
tema a ser tratado no artigo; em seguida a verificação dos resultados dos artigos publicados
e selecionados acerca do tema e, por fim, a comparação geral dos resultados dos artigos
selecionados. Este projeto teve por objetivo levantar o estado da arte em relação às condições
econômicas e sociais dos imigrantes haitianos que vivem no estado de Santa Catarina. Buscouse, através dos artigos selecionados que abordavam o tema proposto, verificar os resultados
deste podendo realizar uma comparação geral acerca dos resultados. Para a elaboração destes
foram utilizados artigos pré-selecionados nas plataformas SciELO e Google Acadêmico, destes
artigos oito foram selecionados para a análise por se encaixar nos critérios da pesquisa. O
presente desenvolvimento do estudo possibilitou conhecer a realidade dos imigrantes haitianos
no estado de Santa Catarina desde a imigração que se iniciou no ano de 2010. Além de investigar
o processo histórico, através de uma análise de dados mais consistente, foi elaborado o Estado
da Arte que visou as últimas publicações no período de cinco anos. Os resultados obtidos por
esta nos trazem basicamente que a vinda para o Brasil se consolida por uma expectativa de
vida melhor. Conclui-se também que há uma negação de sofrimento xenofóbico e racial por
influência da cultura alemã e italiana; além deste sofrimento é evidente a existência do relato
de saudade da família.
Palavras-chave: Imigração. Haitianos. Santa Catarina.
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O IMPACTO DA CLÍNICA- ESCOLA (NEAP) PARA A POPULAÇÃO DO ALTO
VALE DO ITAJAÍ
Cintia Adam
cintia@unidavi.edu.br
Katiana Virginia Bagatoli
katiana@unidavi.edu.br
Lucas Baumann
lucasbaumann7@unidavi.edu.br
A Clínica-Escola no Brasil tem como finalidade acolher os acadêmicos do curso de Psicologia
em suas atividades finais de curso, capacitando o futuro profissional na prática clínica e
ressaltando a aplicação de técnicas apreendidas durante a Graduação. Para que a mesma se
estabeleça em um município existe a necessidade de vinculação com uma Instituição de Ensino
Superior, e todo acadêmico que nela atue deve estar amparado por um professor supervisor
psicólogo, devidamente registrado em seu Conselho Regional. Além do atendimento clínico
proposto como atividade mestra, os acadêmicos podem usufruir deste espaço ambiental para a
realização de atividades de pesquisa e extensão, também mobilizando e agregando serviços à
população em geral. O NEAP - Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia (Clínica-Escola)
citada neste trabalho está vinculada ao Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto
Vale do Itajaí - Unidavi, estando em funcionamento desde 07 de julho de 2011. O serviço mostrase como um suporte de atendimento secundário a demanda que estaria buscando atendimento
psicológico no Sistema Único de Saúde dos municípios da região. O objetivo geral deste
trabalho é descrever o impacto do serviço ofertado à população do Alto Vale do Itajaí frente
aos números de atendimentos clínicos realizados entre o período de 2012 a 2018. Os objetivos
específicos estão centrados na compreensão do que é uma Clínica-Escola, divulgação do
número de atendimentos realizados e identificação da demanda cadastrada. O método utilizado
para pesquisa foi bibliográfico, utilizando-se de bases de dados como SciELO e PePSIC. Já o
levantamento de dados cadastrais se deu através do sistema CAPSC - Sistema da Clínica de
Psicologia - Unidavi que contabiliza anualmente os números de atendimentos realizados no
NEAP. Os resultados encontrados conforme respectivo ano foi de 803 atendimentos clínicos
em 2012; 398 em 2013; 587 em 2014; 1.199 em 2015; 114 em 2016; 1.511 em 2017 e 1.009
atendimentos no ano de 2018. A oscilação no número de atendimentos está diretamente atrelada
ao número de acadêmicos estagiários que estão atuando no serviço. Conclui-se que, através
destes resultados o atendimento psicológico realizado na Clínica-Escola/NEAP traz benefícios
à população através do número constante de atendimentos e a diminuição de demanda reprimida
nos setores dos diversos municípios que compõem o Alto Vale do Itajaí.
Palavras-chave: Clínica. Psicologia. Saúde Mental.
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O SUICÍDIO EM XEQUE: UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA
Alana do Amaral Censi Camargo
alana.camargo@umidavi.edu.br
Thiffany Rodrigues dos Santos
thiffany.santos@unidavi.edu.br
Katia Gonçalves
psicologakatiag@gmail.com
Não é possível caracterizar o suicídio com apenas uma causa, tendo em vista todo o contexto
que deve ser analisado, com fatores complexos que se acumularam na história do indivíduo.
Ele resulta de uma completa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais,
culturais e ambientais. Cerca de 90% das pessoas que tentam ou chegam a se suicidar apresentam
algum tipo de transtorno, seja ele de personalidade, de ansiedade, afetivo, o qual seria importante
um tratamento. As pesquisas indicam que a prevenção do suicídio deve envolver melhores
condições possíveis de tratamento efetivo dos distúrbios mentais a um controle ambiental de
fatores de riscos para congregar crianças e jovens. Trazendo o aumento da percepção, como a
disseminação de informação apropriada. Frente a isso, o suicídio se torna uma problemática
para o contexto da saúde pública. O objetivo desse trabalho é caracterizar possíveis estados
mentais e pensar estratégias de prevenção na saúde pública para o suicídio. A presente pesquisa
foi realizada por meio de uma Revisão Narrativa de Literatura, nas bases de dados SciELO e
PePSIC, em abril de 2019. As características de um indivíduo com ideação suicida se apresentam
com ambivalência, tendo em vista, que há a presença do desejo de morrer assim como o desejo
de viver. Nesse sentido, com acompanhamento emocional, há a possibilidade de o desejo de
viver aumentar e o desejo de morrer diminuir. A impulsividade também requer atenção, é
desencadeado por momentos negativos do dia-a-dia, quando acontece alguma situação muito
deprimente e o indivíduo tende a ter o impulso de cometer suicídio. Acalmando tal crise e
ganhando tempo, é possível ajudar a diminuir o risco suicida. A rigidez envolve pensamentos,
sentimentos e ações estão em conflitos, ou seja, estão constantemente pensando sobre suicídio
ao ponto de verem essa a única forma de resolverem seus problemas. A maioria das pessoas
que comete suicídio dá sinais e faz comentários sobre “querer morrer”, previamente. A melhor
maneira de prevenir o suicídio e promover a saúde mental é falando sobre o tema. Ao contrário
da crença popular, falar sobre suicídio não coloca a ideia na cabeça das pessoas, mas mostra
a ela recursos para procurar e assim tratar as causas que estão levando a ter tal pensamento.
Expressar disponibilidade de escuta sem julgamento e orientar para a busca de um profissional,
são passos de fundamental importância na ajuda da prevenção.
Palavras-chave: Prevenção. Suicídio. Saúde Pública.
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O PAPEL DO ESTAGIÁRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SÉRIES INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Gabriela Yasmin Menegazzi
gabriela_ym13@hotmail.com
Aline Martins Varela
alinevarelamayr@gmail.com
Marizete Serafim Hoffmann
marizete@unidavi.edu.br
O estágio contribui para o processo de formação do estudante, visto que as experiências vividas
na sala de aula, as observações e interações com os alunos são fundamentais para a compreensão
do processo de ensino e aprendizagem. O presente estudo tem por objetivo descrever como é a
atuação do estagiário no contexto da Educação Especial, além de despertar uma reflexão sobre
sua contribuição para o desenvolvimento do aluno com deficiência. Mesmo não recebendo
formação específica na área de Educação Especial, mas com a fundamentação teórica recebida
no curso, as pessoas que fazem parte do grupo de estagiários relatam realidades que, por vezes,
variam de escola para escola, porém pertencem ao mesmo sistema de ensino. Por muitas vezes,
os estagiários têm dúvidas referentes a quais são as suas atribuições no ambiente escolar. Aquele
aluno a qual o estagiário está cuidando, está sob a responsabilidade do estagiário ou do professor
regente? Como os estagiários da Educação Especial nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental
estão atuando atualmente? Qual papel tem desempenhado e quais dificuldades encontradas no
cotidiano escolar? Tanto o estágio supervisionado, quanto o estágio extracurricular/profissional
apresentam dificuldades, seja devido às condições para sua realização efetiva como carga
horária de alunos e professores, seja devido a diferentes entendimentos quanto a sua finalidade e
função. O Plano Nacional de Educação - PNE, Lei nº 10.172/2001, estabelece objetivos e metas
para que os sistemas de ensino favoreçam o atendimento às necessidades educacionais especiais
dos alunos. A adoção de políticas educacionais para a inclusão escolar garantiu aos alunos com
deficiência o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que é realizado no contraturno
escolar, em salas de recursos especiais na escola regular, ou em instituições especializadas.
E, tem como objetivo complementar ou suplementar a formação do estudante por meio da
disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem barreiras
para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. A experiência
do estagiário é diversificada, pois o ambiente escolar pode ser acolhedor ou não. É comum
que estagiários fiquem inseridos na sala de aula com alunos com necessidades educacionais
especiais como um “auxiliar”. E, este auxílio acaba ficando como uma responsabilidade para
este profissional, que não recebe uma atenção diária e, devido sua falta de experiência, agregada
à falta de capacitação do professor regente para lidar com este público, as dificuldades para
realizar o trabalho aumentam e, por vezes, se tornam um desafio. O processo de ensino e
aprendizagem, por vez, não deve ficar sob a responsabilidade do estagiário, pois por «auxiliar»,
entende-se que é aquele que auxilia, que ajuda, subsidiário e não o professor regente e único
responsável pelo processo de aprendizagem daquele aluno.
Palavras-chave: Estagiários. Atribuições. Educação Especial.
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O PAPEL DO HÁBITO NA FORMAÇÃO DA DEPENDÊNCIA EM INTERNET
Marcos Aurélio Starosky
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A dependência em internet apesar de ser um fenômeno recente pode estar afetando a vida de
milhares de pessoas ao redor do mundo, principalmente com o advento dos smartphones, que
facilitou ainda mais o uso desenfreado da mesma. Apesar de não ser uma substância química,
a dependência por internet oferece os mesmos sintomas que a mesma sendo, portanto, um
perigo real que se espalha em uma velocidade assustadora. Não há dúvidas de que a internet
e as novas tecnologias facilitaram muito nossas vidas e nos elevaram a novos patamares
inimagináveis para as gerações passadas. Como é um vicio comportamental, conta com
mecanismos diferentes daqueles que formam os vícios químicos, um desses mecanismos é o
hábito. Os hábitos são maneiras de o cérebro poupar esforço desnecessário, usando caminhos
cerebrais já formados para que as ações se tornem automáticas, reduzindo assim o consumo de
energia do mesmo. Seu sucesso na vida poderá ser determinado pelos tipos de hábitos que você
desenvolveu ao longo do tempo. Os hábitos de determinar prioridades, superar a procrastinação
e se comprometer com sua tarefa mais importante é uma habilidade física e mental. Hábitos são
aprendidos através da prática e repetição exaustiva, até se tornar uma parte permanente de seu
comportamento. O tempo levado para que um hábito se enraíze varia de pessoa para pessoa e
também vai depender muito da atividade exercida. Durante nossa vida desenvolvemos inúmeros
hábitos e muitos deles, infelizmente, não são nada saudáveis, como o uso abusivo da internet.
Entender como são formados os hábitos e como agem na formação da dependência pode ajudar
a quebrar o ciclo negativo que leva o usuário a fazer uso da mesma por horas a fio. Este é o
principal objetivo deste projeto: compreender o papel do hábito na formação da dependência
em internet e como a modificação do mesmo pode alterar o comportamento do viciado. Esta
pesquisa se caracteriza como descritiva e qualitativa. Participarão da pesquisa vinte jovens de
vinte a trinta anos do município de Rio do Sul do Alto Vale do Itajaí - SC. A pesquisa ocorrerá
no Centro Universitário para o desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). O processo de
coleta de dados acontecerá por meio de entrevista semi-estruturada, sem tempo limite definido,
permitindo explorar a temática conforme as necessidades do pesquisador e do entrevistado.
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O PROCESSO DA APRENDIZAGEM CENTRADA NA PESSOA DE CARL ROGERS
E A RELAÇÃO ENTRE O ENSINO E A APRENDIZAGEM
José Henrique Faria
jose.faria@unidavi.edu.br
Ana Paula Leão Batista
ana@unidavi.edu.br
O presente estudo é oriundo de um Trabalho de Conclusão de Curso de Psicologia, que tem
como objetivo maior, a compreensão da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), como uma
ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. A Abordagem Centrada na Pessoa, surgiu
da Psicologia Humanista e é usada como uma ferramenta na clínica psicoterápica, no entanto,
também foi e ainda é usada no meio educacional por influências do seu criador, Carl Rogers.
A ACP, tem como fundamentos a autenticidade, empatia ou compreensão empática, aceitação
incondicional e a tendência atualizante. O processo de ensino e aprendizagem no qual os fatores
externos e internos são determinantes para seu sucesso e/ou fracasso sofre influência direta
de questões não somente pedagógicas, mas também de cunho emocional. Quando o processo
de ensino e aprendizagem é pautado na formação humana além do ensino conteúdista, onde
as ações são consciente e planejadas, através de objetivos, conteúdos, métodos e formas de
organização proposta pela escola e pelos próprios professores, a chance do aluno ter sucesso
e se desenvolver de forma plena é maior. Esta pesquisa será de cunho bibliográfico, sendo sua
análise feita através de categorias e análise de conteúdo. Pretende-se ao final desta pesquisa
demonstrar a eficácia da ACP no processo educativo e o papel do psicólogo, como agente
disseminador desta teoria no meio educacional. Aliar duas áreas distintas como a Pedagogia e
Psicologia nem sempre é fácil, pois no senso comum enxerga a primeira como eminentemente
voltada para questões pedagógicas e a segunda para questões emocionais, porém, muitas vezes
esquece -se de mensurar que por trás das questões de ensino e aprendizagem, existe o mesmo
sujeito, que sofre influências e é influenciado por diversos contextos e tem seu desenvolvimento
afetado e muitas vezes interrompido. Desta forma, é cada vez mais necessário que as diversas
áreas do conhecimento possam convergir em prol do ser humano.
Palavras-chave: Aprendizagem. Educação. Psicologia.

736

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

O PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PROFISSIONAL: RELATO DE
ESTÁGIO ESPECÍFICO
Fernanda Altof Schreiber
fernandaaltof@unidavi.edu.br
Fidelis Junior Marangoni
professorfidelis@unidavi.edu.br
Este relato é originado das atividades efetuadas no estágio específico obrigatório realizado no
último ano da Graduação em Psicologia. O estágio fomenta o desenvolvimento prático dos
conhecimentos adquiridos na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho, com ênfase no
recrutamento e seleção profissional. A Psicologia Organizacional e do Trabalho é responsável
por desenvolver contextos saudáveis e oportunos para todos, ou seja, para as organizações e as
pessoas envolvidas neste contexto. Compreende-se o processo de recrutamento de pessoas como
uma pesquisa que pode ser internamente ou externamente efetuada por uma organização com o
intuito de identificar entre eles os que tenham aptidão para se ajustarem à cultura da empresa,
ao seu sistema de gestão, ao ramo do negócio e às oportunidades de carreiras propiciadas. As
atividades têm como objetivo proporcionar para a estagiária o desenvolvimento de habilidades
profissionais, especificamente nas práticas de recrutamento e seleção desempenhadas pela
empresa onde se desenvolvem as práticas. Para as atividades supracitadas foi inicialmente
efetuada uma revisão de literatura e elaborado um projeto de estágio específico, amparado no
conhecimento científico sobre o recrutamento e seleção profissional e também no código de ética
que regulamenta a atuação do profissional da Psicologia. Como resultados esperados ao final deste
projeto específico estão: a) ampliação acerca do conhecimento da Psicologia Organizacional e
do Trabalho, com ênfase no recrutamento e seleção profissional, compreendendo as estratégias
eficazes para as necessidades existentes no contexto da organização; b) vivências do processo
de recrutamento e seleção de candidato, no uso de atividades adequadas para a escolha do
profissional apropriado para cada vaga.
Palavras-chave: Recrutamento. Seleção Profissional. Estágio Específico.
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ORIENTAÇÕES ACERCA DA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE À MÃE HIV
POSITIVO
Maria Fernanda Goetten de Lima
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Josie Budag Matsuda
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Embora a temática HIV tenha saído gradativamente do holofote das mídias, segundo dados
apresentados pela UNIAIDS (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS), calculase que só em 2017, 1,8 milhões de pessoas contraíram o vírus. Ressalta-se que, em relação ao
sexo feminino estima-se que a cada semana cerca de 7.000 mulheres entre 15 e 24 anos sejam
infectadas pelo HIV. O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), se caracteriza por causar
graves danos ao sistema imunológico, atuando diretamente sobre a membrana das células de
defesa do corpo humano (glóbulos brancos) o que resulta na Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS). Sua transmissão ocorre predominantemente via sexual, o que a caracteriza
como uma DST (Doença Sexualmente Transmissível), contudo a transmissão também pode
ocorrer de outras formas, uma das mais comuns é durante a gestação da mãe soropositiva. O
presente trabalho objetiva relatar aspectos relativos acerca da atuação do psicólogo frente ao
quadro de gestação/pleura de uma mãe HIV-positiva. A metodologia aqui utilizada foi pesquisa
bibliográfica nas plataformas de dados SciELO e Google Acadêmico. Também fez-se uso de
consulta referencial por meio de diálogos com profissionais atuantes na área de saúde para aporte
teórico. Um fator adverso à realização do estudo bibliográfico foi o pouco material disponível
e acessível a respeito de referências práticas sobre a temática, principalmente em relação aos
cuidados a serem tomados em relação à terapia antirretroviral no período pré e pós-parto. O fato
de não haverem muitos profissionais do campo da saúde engajados vigorosamente nesse âmbito
é um agravante ao quadro. Ainda, pela constatação de que há pouco material direcionado às
orientações acerca da atuação do psicólogo frente a mãe HIV positivo, há um amplo campo
para a atuação de profissionais deste ramo. O acompanhamento psicoterápico frente à mãe
soropositiva deve ser empenhado em proporções iguais desde o momento de descoberta da
gravidez até o ponto onde a mãe se sentirá confortável em viver nesse cenário, isso por meio
do trabalho de aceitação de, por exemplo, limitações de segurança, tal como o enfaixamento
das mamas por 10 dias após o parto. Trabalhar a questão do apoio familiar é imprescindível
pois, por ser soropositiva, em muitos casos a mãe perde o convívio amistoso com o seu grupo
familiar. Questões culturais, sociais e religiosas também possuem relevância na conjuntura do
trabalho com os pais, visto que por muitos vieses a gravidez de uma mãe soropositiva é vista
como irresponsabilidade ou mesmo egoísmo.
Palavras-chave: HIV. Relação Mãe e Filho. Atuação do Psicólogo.
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OS DESAFIOS DA MATERNIDADE
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A gestação é um período onde ocorrem mudanças físicas, fisiológicas, sociais e, principalmente,
emocionais, nas gestantes. Emoções essas que pertencem à mãe, mas que se tem observado
que afetam também o bebê, desde o início da gestação. Dentre estes sintomas estão: medos,
angústias e inseguranças, até casos de depressão pós-parto. Tais sintomas afetam a mãe, mas
podem ser refletidos diretamente no bebê, que leva para sua vivência a realidade vivida desde o
ventre materno. Além das mudanças supracitadas, existem também os fatores socioeconômicos
que influenciam a gestação. Na sociedade atual, onde a mulher está no mercado de trabalho,
tem seus próprios interesses e ainda é responsável pelo orçamento familiar, a gestação faz
com que ocorram mudanças significativas em sua rotina. As privações, tanto afetivas quanto
econômicas, aumentam a cobrança e os níveis de ansiedade sobre a mãe, o que acaba elevando
sua frustração, raiva e ressentimento, que faz com que ela seja impossibilitada de encontrar o
prazer e a gratificação na gravidez. A qualidade do ambiente e dos relacionamentos vivenciados
durante a gestação são de suma importância para a mãe e para o bom desenvolvimento do
bebê. Uma rede de apoio presente, na qual a mãe possa confiar e se sentir segura durante todo
o processo, faz com que, tanto a mãe como o bebê, tenham experiências mais saudáveis, tanto
emocionais quanto fisiológicas, durante a gestação e após o nascimento do bebê. Trata-se de
uma pesquisa de campo, descritiva e qualitativa, que será desenvolvida com mães de bebês de
até um ano de idade. Serão utilizados para coleta de dados o Formulário Google, Whatsapp
Business e um roteiro de entrevista semiestruturada. A análise de dados será realizada através da
técnica de análise de conteúdo. Através deste estudo, pretende-se compreender a percepção das
mães durante todo o processo de gestação e após o nascimento bebê, bem como, os obstáculos
e dificuldades vivenciados por ela e sua percepção sobre a importância da terapia e da rede de
apoio durante todo esse processo.
Palavras-chave: Gestação. Psicologia. Rede de Apoio.
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OS DOIS LADOS DA MOEDA: A INFIDELIDADE A PARTIR DA PERSPECTIVA
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O presente trabalho se apresenta como condição para a obtenção do grau de Bacharel em
Psicologia e tem como objetivo conhecer as experiências de infidelidade entre indivíduos
que foram infiéis e indivíduos que foram traídos em suas relações. O termo infidelidade
trabalhado em questão diz respeito ao não cumprimento de normas preestabelecidas explícita
ou implicitamente em uma relação monogâmica. A partir disso, faz-se necessário compreender
as diversas concepções de fidelidade e infidelidade dos participantes da pesquisa, bem como,
suas respectivas percepções acerca da experiência da infidelidade e emoções envolvidas após a
vivência. Com toda a prontidão de informações e a facilidade de acesso por meio da tecnologia,
surgem várias formas de cometer o ato da infidelidade, como aplicativos próprios para encontros
extraconjugais. De acordo com dados recentes, o Brasil é o segundo país com maior índice de
traição utilizando-se de um aplicativo específico, ficando atrás dos Estados Unidos apenas.
Ainda, de acordo com esses dados, as duas cidades brasileiras que mais acessam o aplicativo
são Blumenau e Florianópolis, ambas do Estado de Santa Catarina. Para embasamento serão
tratados temas como construção social da monogamia, infidelidade e exclusividade. Para a
coleta de dados serão realizadas entrevistas abertas semiestruturadas, as quais ocorrerão em
locais previamente escolhidos pelo participante e a pesquisadora, considerando isolamento
acústico para que o sigilo seja mantido. Os participantes serão adultos com idade entre 25 e
40 anos que estiveram/estão em um relacionamento monogâmico estável por, no mínimo, dois
anos, tendo passado pela experiência de infidelidade. A partir da pesquisa, espera-se conhecer as
mais variadas definições e experiências de infidelidade, assim como os desfechos das situações
vivenciadas frente a ocorrência e/ou descoberta de infidelidade.
Palavras-chave: Infidelidade. Gestalt. Relações Monogâmicas.
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PARENTALIDADE (IM)POSSÍVEL: ASPECTOS JURÍDICOS E PSICOLÓGICOS
DE FAMÍLIAS HOMOPARENTAIS
Fernanda Graudenz Müller
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João Eduardo Alves Kreusch
joao.eduardoak@gmail.com
Josiéll Raysel Da Rosa
josiell@unidavi.edu.br
A família, base do núcleo social, remonta ao princípio da sociedade. É no seio familiar que
desenvolvemos nossas primeiras interações com o mundo e com as outras pessoas, interações
que moldarão nossa personalidade e que também influenciam fortemente a cultura e organização
de nossa sociedade. Por esta razão, o conceito de família e suas implicações se faz importante
em diversos ramos de estudo, dentre eles, a Psicologia e o Direito. O objetivo geral do trabalho
é analisar as possibilidades conceituais e práticas para famílias homoparentais. Para tanto,
se faz necessário definir as conceituações jurídicas e psicológicas de família, investigar seus
aspectos jurídicos e psicológicos e discutir a parentalidade neste contexto, sendo a pesquisa
realizada a partir de revisão da literatura de livros e artigos científicos, nestas duas áreas de
conhecimento. Com efeito, devido abranger diferentes áreas de estudos, diversas concepções
de família se desenvolveram com o tempo. Hodiernamente, não há um consenso sobre as
definições de família, mas um ponto em comum em muitas destas conceituações são os fatores
afetivos e funcionais que se desenvolve nas relações familiares. Se entende que ela é regida por
códigos, valores, hierarquia, histórias e mitos, além de diferença de poder entre seus membros,
sendo o primeiro ente socializador que transgeracionalmente repassa cuidados, valores e
normas. O próprio Direito tem considerado a polissemia do conceito de família. Adentrando
especificamente ao tema, de acordo com Maria Berenice Dias, o direito à homoafetividade,
além de estar amparado pelo princípio fundamental da isonomia (art. 5º da CF), cujo corolário
é a proibição de discriminações injustas (art. 3º, IV da CF), também se alberga sob o teto da
liberdade de expressão (art. 5º, IX da CF). Dessa forma, não há razões para diferenciar os núcleos
familiares homoafetivos dos tradicionais, pois a lei não prevê esta distinção, mas os põe em pé
de igualdade, garantindo a esse grupo os mesmos direitos dos núcleos familiares tradicionais.
Consoante a isto, pesquisando casais, escreve Froma Walsh (2011), que homossexualidade
e heterossexualidade não são opostos lógicos e que a variável “orientação sexual” não é
determinante para qualidade, longevidade ou para encontrar semelhanças ou diferenças entre
casais. Para pessoas declaradamente LGBTs, a parentalidade requer muito planejamento e
intencionalidade. A definição da paternidade está condicionada à identificação da posse do
estado de filho, reconhecida como a relação afetiva, íntima e duradoura, em que uma criança
é tratada como filho, por quem cumpre todos os deveres inerentes ao poder familiar: cria,
ama, educa e protege. Finalmente, segundo Maria Berenice Dias, presentes todos os requisitos
para o reconhecimento de uma filiação socioafetiva (aquela que surge do afeto, não dos laços
sanguíneos), negar sua presença é deixar a realidade ser encoberta pelo véu do preconceito.
Palavras-chave: Homoparentalidade. Socioafetividade. Famílias.
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PERCEPÇÕES SOBRE AS MODIFICAÇÕES DO CORPO DE PACIENTES
ONCOLÓGICOS
Mônica Camila Zunino Manrich
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Michele Zanella
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Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer é uma doença que possui um histórico
antigo. A doença ocorre por uma crescente e desordenada multiplicação de células anormais,
que se multiplicam rapidamente e, dependendo da situação, começam a se multiplicar em várias
partes do corpo, gerando transtornos funcionais. É uma doença temível que causa no doente
e seus familiares medo, pois apesar do tratamento ser doloroso, o enfermo passa por diversas
modificações e a doença socialmente tem estigma de sentença de morte. A atuação do psicólogo
no ambiente hospitalar se torna importante, pois o profissional vai elaborar estratégias de
atendimento que visem à redução da angústia e ansiedade dos pacientes e acompanhantes,
como também pode trabalhar aspectos que favoreçam a adaptação dos limites, mudanças e
adesão ao tratamento, auxiliando também no manejo da dor e do estresse, fatores esses que
estão associados à doença. Quando uma pessoa é acometida pelo câncer, diversas modificações
corporais surgem e causam impactos emocionais que implicam as questões da própria aceitação
durante o processo de tratamento da doença. As cicatrizes cirúrgicas, a perda dos cabelos, a
retirado do seio, da próstata, ou os efeitos colaterais do tratamento como perda de peso e pele
ressecada também possuem grande simbologia e o indivíduo precisa se encontrar dentro desse
corpo do qual não estava habituado. É importante ressaltar que cada indivíduo tem seu modo
subjetivo de lidar frente ao impacto da doença. O profissional inserido nesse contexto irá trabalhar
pautado nas diretrizes da Psicologia da Saúde com atuação voltada à promoção e manutenção
da saúde, compreendendo que é possível contribuir para o bem-estar de doentes e todo o seu
contexto familiar, proporcionando ao paciente condições emocionais que contribuam em uma
melhor adesão ao tratamento, melhores resultados, maior qualidade de vida e estabilidade
emocional. Observando todos esses aspectos vivenciados pelos pacientes durante o tratamento,
a presente pesquisa tem como objetivo geral compreender quais as percepções que os pacientes
oncológicos tem em relação à modificação do seu corpo durante o tratamento. Traz ainda
como objetivos específicos a criação de um grupo focal com os pacientes para mediar assuntos
inerentes à pesquisa; levantar de que forma a doença interfere no cotidiano destes; descrever as
percepções sobre as modificações do corpo durante esse processo e discriminar as divergências
e convergências dessas percepções entre homens e mulheres através da análise de dados. A
pesquisa é de cunho qualitativo, descritiva e utilizará um roteiro de perguntas semiestruturadas
para nortearem os assuntos a serem mediados no grupo focal.
Palavras-chave: Percepções. Pacientes Oncológicos. Modificações do Corpo.
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PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
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A Psicologia Organizacional é uma das áreas da Psicologia que mais cresce, sendo que pesquisas
realizadas pelo Conselho Federal de Psicologia já colocava a mesma como a segunda maior
área de atuação do psicólogo, o que justifica a escolha para o atual estágio especifico. Para a
formação do acadêmico de Psicologia, o estágio específico é de grande importância e obrigatório
na grade curricular. Ele propõe ao estagiário aplicar seus conhecimentos adquiridos durante os
anos anteriores de estudo. Juntamente com o professor orientador o estagiário irá se aprimorar
em conhecimento e em prática para o futuro mercado de trabalho. No início, a Psicologia
Organizacional tinha como objetivo principal o estudo da relação do homem com o trabalho,
dando ênfase na produtividade e no desempenho, mas hoje a área de atuação de um psicólogo
dentro de uma organização é extensa, indo desde a seleção e colocação de pessoal, treinamento
de pessoal, avaliação de desempenho, planejamento de recursos humanos, desenvolvimento
de recursos humanos, planos de cargos e salários, condições de trabalho e saúde mental no
trabalho. Dentre as inúmeras dificuldades encontradas dentro de uma organização, destaca-se
neste projeto a alta rotatividade que algumas empresas enfrentam, um dos problemas mais
comuns dentro de uma empresa e que afeta negativamente o funcionamento da mesma, já que
são muitos os prejuízos trazidos tanto para a organização quanto para os funcionários. As causas
da rotatividade variam muito de empresa para empresa, sendo que o mais comum são as baixas
condições de trabalhos que os funcionários encontram na organização, baixa segurança e salário
e conflitos entre os funcionários também podem ser destacados. Para entender melhor as causas
da alta ou baixa rotatividade dentro de uma empresa, faz-se necessário uma pesquisa de clima
dentro da mesma. Entende-se como Clima Organizacional o estado de ânimo dos funcionários
dentro da empresa depois de determinado período, podendo sofrer alterações conforme o passar
do tempo. Para se realizar uma pesquisa de Clima é necessário seguir alguns critérios importantes:
a) Buscar aprovação e o apoio da direção da empresa; b) Fazer um planejamento de pesquisa.; c)
Definir os assuntos a serem pesquisados; d) Elaborar as entrevistas; e) Divulgação da pesquisa;
f) Aplicação e coleta da pesquisa; g) Análise da pesquisa; h) Divulgação da pesquisa; i) Definir
um plano de ação.; Tendo isto em mente, escolheu-se duas empresas distintas, uma com alta
rotatividade e uma segunda com baixo número de rotatividade de funcionários para que assim
se possa entender as diferenças na estrutura das duas e qual motivo leva uma a ter um número
tão alto de rotatividade, enquanto a outra consegue ter seu quadro de funcionários relativamente
estável.
Palavras-chave: Clima Organizacional. Rotatividade. Psicologia Organizacional.
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POR QUE O AMOR É IMPORTANTE? O APEGO NA INFÂNCIA À LUZ DE SUE
GERHARDT
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Os primeiros 1000 dias de vida de uma pessoa são fundamentais para que esta se torne um
adulto emocionalmente saudável. Entre os elementos relacionados a esta salubridade estão o
tipo de apego que o bebê desenvolve com seu principal cuidador. Esta relação dos primeiros
anos de vida, saúde emocional e apego é a temática deste trabalho. Se tem por objetivo
caracterizar a importância do vínculo e do apego para bebês e investigar possíveis influências
no seu desenvolvimento A metodologia utilizada foi revisão de literatura do livro Por que o
amor é importante? (Sue Gerhardt, 2016). Foi possível identificar dois fatores fundamentais
para a formação do vínculo saudável e do apego seguro em bebês: a não reatividade ao estresse
(pré e pós-natal) e boas relações com os cuidadores. O estresse durante a gravidez afeta o
desenvolvimento dos sistemas emocionais e já nos primeiros meses prejudica o desenvolvimento
do sistema nervoso fetal, o que resulta no nascimento do bebê com baixo peso, fato ligado a
doenças na vida adulta. Ainda, o bebê malcuidado desenvolve resposta ao estresse mais reativa
em diferentes padrões bioquímicos comparado ao bem cuidado. Os cuidadores que não são
capazes de o compreender, por causa das suas próprias dificuldades em perceber e regular
seus sentimentos, tendem a perpetuar esse problema, transferindo-o para o bebê. Os pais são
apontados como treinadores emocionais, devem ajudar o bebê a se tornar consciente de seus
sentimentos, agindo então, com responsividade para com estes. Foi possível identificar também,
três tipos de apego que se constroem a partir destas relações sociais e biológicas. O padrão de
apego de esquiva: quando existe negligência e a criança aprende que não há ajuda para regular
os sentimentos; apego resistente ou ambivalente: quando há instabilidade nos pais e a criança
é forçada a focar atentamente no estado de espírito destes para otimizar suas chances de obter
uma resposta, devido a imprevisibilidade deles; o apego desorganizado: quando, devido a algum
trauma ou abuso não processado em suas vidas, os pais são incapazes de prestar as funções
básicas parentais, agem de forma amedrontada e submissa perante os filhos, gerando medo e
insegurança sobre como gerenciar seus sentimentos sob pressão. Daí a importância de se voltar
às origens da vida emocional, possibilitar novas maneiras de comportamento frente a situações
da vida. Havendo, assim, consciência das suas reatividades, isto se torna possível. Finalmente,
o vínculo positivo e o apego seguro durante o primeiro ano de vida e experiências sociais
positivas podem ter efeitos reversivos das situações negativas, inclusive neuroanatomicamente,
oferecendo novos e diferentes modos de gerenciar e regular as emoções. Em outras palavras, se
a criança encontrar amor, ainda conseguirá moldar uma nova realidade.
Palavras-chave: Apego. Vínculo. Infância.
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PROCESSOS EMIGRATÓRIOS DE HAITIANOS EM RIO DO SUL: UMA
PESQUISA DE CURSO
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Desde o terremoto devastador no Haiti em 2010, em busca de novas chances e de sobrevivência,
um grande número crescente de haitianos vem emigrando para o Brasil, anualmente. Neste
grande fluxo acabaram vindo, também, para o Sul do país, já estando em número significativo
em Rio do Sul. Ao chegarem no município, ganham seus documentos, direito de trabalhar, escola
para sua família, estabelecendo-se em um novo lar, abertos a uma nova vida, um recomeço.
A transição entre países traz o atravessamento de inúmeras diferenças, sendo elas de ordem
cultural, econômica, política, entre outras, as quais têm impacto na vida de todos os envolvidos
(emigrantes e comunidade local) e precisam ser consideradas. O presente trabalho almeja
apresentar a proposta de pesquisa a ser realizada neste ano no trabalho de curso em Psicologia, o
qual tem por objetivo geral investigar como tem se dado os processos emigratórias de haitianos
em Rio do Sul a partir da ótica deles. A pesquisa possui como objetivos específicos identificar
os motivos que trouxeram os haitianos para Rio do Sul; investigar o processo de acolhimento da
comunidade haitiana em Rio do Sul; conhecer como tem se dado o processo de adaptação dos
haitianos em Rio do Sul; explorar os projetos de vida dos haitianos residentes em Rio do Sul.
Para a efetivação deste estudo será uma pesquisa de campo, com método qualitativo, de caráter
exploratório e descritivo. A coleta de dados acontecerá por meio de entrevista semiestruturada
e pretende-se realizar a pesquisa com dez indivíduos haitianos, residentes no município de Rio
do Sul - SC. O número de participantes foi escolhido devido ao tempo que cada entrevista terá,
já que serão perguntas abertas que demandam mais tempo e atenção. Os dados serão analisados
a partir dos núcleos de significação de Aguiar e Ozella (2006). Os resultados esperados neste
estudo estão atrelados à possibilidade de melhor compreender como foi o processo de emigração
e adaptação dos Haitianos em Rio do Sul a partir de suas perspectivas. Com estas informações
pode-se pensar em intervenções em políticas sociais, fazendo uso de aportes da Psicologia Social
Comunitária, as quais visem atender ainda mais necessidades desta população, permitindo que
se sintam acolhidos, respeitados neste país e município, amparados em suas demandas, gozando
de qualidade de vida e saúde mental.
Palavras-chave: Emigração. Haitianos. Psicologia Social.
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PROJETO CIRANDA DAS EMOÇÕES: TRABALHANDO AS EMOÇÕES NA
ESCOLA
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O Ciranda das Emoções é um projeto de promoção de saúde mental, o qual consiste em um
conjunto de atividades práticas e lúdicas, baseado em evidências científicas, desenvolvido através
de oficinas semanais no contexto escolar, com objetivo de potencializar as habilidades sociais,
emocionais, empatia e resiliência. Tem como objetivo contribuir para a formação de sujeitos
críticos com habilidades para lidar de maneira apropriada com suas emoções e sentimentos,
capazes de lidar com a frustração e ansiedade, investir na formação de cidadãos responsáveis
e colaborativos, capazes de se colocar no lugar do outro, respeitar a diversidade, fomentar
o altruísmo e otimismo. A metodologia do trabalho consiste em apresentação de oficinas
expositivas, vídeos, slides, atividades em grupos, dinâmicas, músicas, atividades escritas para
registros, dentre outras, com duração aproximada de 1h30min, realizada uma vez por semana
na escola, durante o período de aula, totalizando quatorze oficinas. O projeto é aplicado em
uma escola da Rede Municipal de ensino da cidade de Rio do Sul, todas as quartas-feiras,
em uma turma de 5º ano, no período matutino. Ele é aplicado através de atividades lúdicas,
dinâmicas, slides, atividades impressas, músicas, mímicas. O resultado até o momento está
sendo gratificante, pois em cada final de oficina as crianças interagem e socializam sobre o tema
que foi abordado, fazem perguntas, questionamentos, citam exemplos, fazendo-nos entender
que estão compreendendo o que se está querendo transmitir através do projeto. Espera-se que as
crianças compreendam o sentido do projeto, e que ele, de alguma forma, traga benefícios para
o convívio delas dentro do âmbito escolar bem como fora deste.
Palavras-chave: Emoções. Empatia. Resiliência.
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O trabalho a ser apresentado, do qual é intitulado como Ciranda das Emoções, refere-se a um
projeto de estágio que tem como objetivo a promoção de saúde mental. O projeto consiste em
um conjunto de atividades práticas e lúdicas, sustentado em evidências científicas, desenvolvido
por meio de oficinas semanais no contexto escolar, com o intuito de intensificar as habilidades
sociais, emocionais e empatia de resiliência. Compreender as emoções e sentimentos de si e de
outros indivíduos é um papel crucial na qualidade das relações interpessoais e na qualidade de
vida pessoal, e funciona como um potencializador da adaptação social e acadêmica. Emoções,
inteligência emocional, forças pessoais, são temas que notavelmente vem ganhando interesse
tanto no contexto clínico como no escolar. Cada vez mais se tem falado sobre eficácia de
programas que objetivem a promoção de saúde mental, ampliadas no contexto escolar com
resultados positivos. E a escola, tem-se observado como um lugar apropriado para fortificar
fatores promotores de saúde. O principal objetivo do projeto é contribuir para a formação
de indivíduos responsáveis e colaborativos que possuam habilidades para lidar de maneira
apropriada com suas emoções e sentimentos. Assim como, desenvolver autocontrole, promover
resiliência e empatia, e fomentar o altruísmo e o respeito à diversidade. O intuito da aplicação
desse projeto, é que as crianças reconheçam suas emoções e sentimentos, compreendam o qual
a causa dessas emoções, e que desenvolva habilidades e estratégias que permitam lidar com
as situações de estresse e emoções difíceis de manejar. Assim como, aprimorar as relações
interpessoais, reduzir a indisciplina no contexto escolar, combater o bullying e outras violências.
A metodologia do trabalho consiste em apresentação de oficinas expositivas, vídeos, slides,
atividades em grupos, dinâmicas, músicas, atividades escritas para registros entre outras, com
duração aproximada de 1h15min realizada uma vez por semana, na escola, durante o período
de aula, totalizando dez oficinas. O projeto está sendo desenvolvido por acadêmicos da nona
fase do curso de Psicologia, da Unidavi, no contexto escolar, com estudantes cursando o quinto
ano do Ensino Fundamental (estudantes com 10/11 anos aproximadamente), da escola da Rede
Municipal de Educação de Rio do Campo/SC. No atual momento o projeto se encontra em
andamento, entretanto, observou-se a positiva aderência da turma as atividades propostas, assim
como a compreensão dos temas abordados. Os alunos participam das atividades com bastante
entusiasmo e interatividade, promovendo dessa forma, discussões e diálogos construtivos para
as oficinas. Tendo em vista que o projeto ainda não foi concluído, ainda não foram discutidos
os resultados finais do mesmo.
Palavras-chave: Emoções. Saúde Mental. Resiliência.
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PROJETO DE ESTÁGIO ESPECÍFICO: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Ana Cristina Lazarini
ana.cristina.lazarini.93@gmail.com.br
Michela da Rocha Iop
michela@unidavi.edu.br
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tem importante papel dentro das políticas
públicas brasileiras e tem no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) seu dispositivo
atuante na prevenção de situações de risco e vulnerabilidade social. Para uma melhor efetivação
desse programa é essencial o papel da Psicologia, sendo fundamental identificar, compreender
e conhecer o território e a demanda daquele espaço, discernindo as realidades muitas vezes
sofridas pela comunidade. Dessa forma, o profissional poderá atuar de maneira mais efetiva
ficando atento para a realidade e buscando meios mais adequados para a intervenção. No
CRAS a atuação da Psicologia é ampla e se dá juntamente a profissionais de outras áreas,
indo ao encontro das necessidades da população local. O presente trabalho visa apresentar
a proposta de Estágio Específico em Psicologia Social Comunitária a ser realizado em um
CRAS do município de Rio do Sul. A vivência neste estágio buscará contribuir com a equipe
profissional do CRAS, reconhecendo as funções desenvolvidas na instituição, articulando
aspectos teórico-metodológicos da Psicologia Social Comunitária com a realidade daquele
local. Serão desenvolvidas atividades de cunho prático, conhecendo a comunidade atendida,
as atividades realizadas, as principais demandas dos usuários do serviço e, assim, pensar
intervenções que possam contribuir com os mesmos. Também realizar-se-ão relatos semanais
das ações efetuadas em campo de estágio, permitindo reflexões teóricas e que embasem as
práticas, predominantemente na modalidade grupal. Entende-se que a perspectiva do trabalho
em grupo deva ser priorizada em políticas públicas considerando a amplitude de alcance de
usuários, diferentemente dos atendimentos na condição individual, no caso psicoterapia, a qual,
inclusive, não é prática esperada por psicólogas atuantes neste dispositivo do SUAS. Como
resultados esperados desta vivência de estágio pode-se elencar as contribuições da Psicologia
junto aos CRAS, permitindo a prevenção de futuros casos de riscos e vulnerabilidades sociais,
empoderamento e desenvolvimento dos usuários enquanto cidadãos e sujeitos produtores e
produtos de suas realidades. Além disso, permitirá à estagiária adquirir experiências práticas
relevantes para sua construção enquanto profissional psicóloga, estando mais bem preparada
para atuar comprometida e engajada com a sociedade brasileira.
Palavras-chave: Estágio. Psicologia Social Comunitária. CRAS.
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PROJETO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESPECÍFICO EM AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA
Gabriel Buss
gabrielbuss@unidavi.edu.br
Maiara Sehnem
maiarasehnem@unidavi.edu.br
Fernanda Marcos Weber
fernandamarcos@unidavi.edu.br
O presente estágio é realizado por acadêmicos do último ano do curso de Psicologia nas
dependências da Clínica-Escola do Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia (NEAP),
que possui uma estrutura completa para prestar serviços psicológicos gratuitos e de qualidade,
respeitando os direitos dos usuários e beneficiários. O horário de atendimento é de segunda
a sexta, das 8h às 22h. Os atendimentos são respaldados pela observância dos princípios
éticos regulamentados através do Código de Ética Profissional do Psicólogo, supervisionados
semanalmente por um psicólogo devidamente credenciado no CRP - Conselho Regional de
Psicologia. Historicamente, o homem sentiu a necessidade de compreender as capacidades do
ser humano para os mais variados fins. Os primórdios da testagem psicológica remontam da
Primeira Guerra Mundial, com a utilização em larga escala de testes psicológicos para seleção
de soldados; a Avaliação Psicológica trata-se de um estudo que requer um planejamento prévio
e cuidadoso, de acordo com a demanda e os fins para os quais a avaliação se destina; é realizada
através de métodos cientificamente comprovados, oferece aos psicólogos informações confiáveis,
que auxiliam responder questões sobre o funcionamento psicológico, suas implicações as quais
resultam em uma compreensão das características. Dentre os variados instrumentos usados no
processo de avaliação se faz necessário ter um olhar técnico de observação, para compreender
os inúmeros fatores que podem influenciar durante o processo, principalmente na elaboração da
entrevista inicial, momento que se realiza a coleta de informações pertinentes ao processo. Os
testes psicológicos fornecem informações confiáveis sobre os indivíduos, a partir das quais o
psicólogo intervém. Este projeto tem por objetivos vivenciar a prática do psicólogo no âmbito
da Avaliação Psicológica; conhecer habilidades e dificuldades do avaliando, bem como suas
características, identificando a existência ou não de patologias; desenvolver habilidades para a
exatidão na aplicação e correção de testes e instrumentos avaliativos; identificar a real demanda
a ser respondido através do processo de Avaliação Psicológica; identificar possibilidades de
encaminhamento para as necessidades apontadas pelo processo de avaliação e conduzir os
resultados da avaliação de forma a priorizar os princípios éticos em Psicologia e avaliar e
desenvolver conhecimentos sobre as variáveis que constituem o fenômeno psicológico. A
demanda de Avaliação Psicológica possui encaminhamento de instituições públicas e privadas
do Alto Vale do Itajaí, população em geral e demandas especpificas como avaliações do contexto
organizacional. Também estão incluídos órgãos como secretarias de Saúde, escolas, empresas,
centros especializados em assistência social e eventuais órgãos associados. Os mesmos
abrangem praticamente todas as idades, sendo atendidas crianças, jovens, adultos e idosos, de
ambos os sexos e com demandas distintas.
Palavras-chave: Avaliação Psicológica. Testes. Observação.
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PSICOFARMACOLOGIA DA BRADICININA
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Gumm8906@gmail.com
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Mark William Lopes
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O sistema nervoso periférico se usa de diversas substâncias específicas para realizar suas funções
de regulação e controle. Tais substâncias, em geral, são neurotransmissores e peptídeos, como por
exemplo a Serotonina (5-HT), Acetilcolina (ACh) e a Bradicinina - essa sendo uma substância
chave na transmissão de insultos nocivos como a dor e outras funções relacionadas (como
a neuroinflamação). O objetivo principal deste trabalho é apresentar um modelo bioquímico
completo das propriedades farmacológicas da bradicinina e seus dois principais receptores (B1
e B2), assim como apresentar uma breve contextualização destes e como estão envolvidos nos
mecanismos nociceptivos e na neuroinflamação. O método utilizado no desenvolvimento do
trabalho consistiu na realização de estudos bibliográficos sobre capítulos específicos acerca
de proteínas e peptídeos, receptores acoplados à Proteína G, neuroinflamação, nocicepção e
outros tópicos complementares mais básicos - necessários para a explicação compreensiva do
tema. Para além desta bibliografia principal, foram utilizados artigos acadêmicos das áreas
de Neurociência, Bioquímica e Fisiologia publicados em duas relevantes revistas científicas
internacionais: American Physiological Society (APS) e Science Direct, a partir do ano de 2000.
Utilizou-se também informações de bancos de dados internacionais de Ciências Biológicas e
da Saúde: PubChem (NIH), e MeSH (NCBI). A bibliografia primária utilizada foi: Principles
of Neural Science (KANDEL, 2013); Principles of Biochemistry (LEHNINGER, 2017); e
Principles of Neurochemistry: Principles of Molecular, Cellular and Medical Neurobiology
(BRADY, 2012). A bradicinina é um oligopeptídeo: um polímero formado de pequenas
quantidades de resíduos de aminoácidos - especificamente por Arginina (Arg), Prolina (Pro),
Glicina (Gly), Fenilalanina (Phe) e Serina (Ser). A substância é responsável pela dilatação de
pequenas artérias e permeabilização de capilares, assim como pela sinalização de grande parte
dos insultos nocivos recebidos pelo sistema, levando a informação para o sistema nervoso
periférico (vias nociceptivas). Desta forma, a sinalização acontece quando uma célula é
danificada e libera Trifosfato de Adenosina (ATP), Acetilcolina (ACh) e Serotonina (5-HT),
que por sua vez estimulam a liberação das Prostaglandinas e Bradicinina de células periféricas
à célula lesada. A Bradicinina ativa então, as células e vias nociceptivas (Fibras A e C) por meio
de receptores acoplados à Proteína G de Bradicinina (B1 e B2), gerando respostas (resposta de
segundo mensageiro) mediadas por Proteínas Quinases (PKC). A ativação desses receptores
secundários geram uma terceira resposta, agora mediada pela Substância P e pelo Peptídeo
Relacionado ao Gene da Calcitonina (CGRP), sendo aquela encaminhada para a medula
espinhal, onde é então encaminhada para as regiões superiores responsáveis pelo processamento
da informação nociva.
Palavras-chave: Bradicinina. Psicofarmacologia. Nocicepção.
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PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL COMO MEIO PARA RESSIGNIFICAR A
COMPETIÇÃO ESCOLAR
Érica Mayer de Freitas
erica@unidavi.edu.br
Carolina Machado de OLiveira
carolina@unidavi.edu.br
Michele Zanella
michelezanella@unidavi.edu.br
O trabalho tem por objetivo estabelecer uma relação entre a competição escolar e a Psicologia
Comportamental, no qual propõe apresentar a ligação entre ambos os temas. Neste contexto, a
metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, utilizando-se como descritores: competição,
esporte, psicologia, comportamental. A Psicologia Comportamentalista atribui como objeto de
estudo e atuação os comportamentos do sujeito. Neste sentido, o comportamento é entendido
como o responder de um indivíduo em relação com o ambiente, o qual o conceito de ambiente
retrata que qualquer episódio do mundo afeta o comportamento da pessoa, por exemplo, se
romper com o namorado(a) afeta o comportamento do atleta, romper com o namorado(a) pode
ser entendido como parte do ambiente; se uma dor afeta o comportamento do atleta ela é parte
do ambiente. A partir deste viés, é possível dividir a atuação junto ao esporte em quatro campos
específicos: alto-rendimento; educacional; recreação ou tempo livre; e reabilitação. No âmbito
educacional o psicólogo pode atuar englobando a atividade física envolvida com projetos sociais
que visem o esporte como método de ensino, bem como, utilizar da atividade física para ensinar
repertórios comportamentais de cuidados com a saúde e até mesmo para socializar. Portanto,
a atuação do psicólogo comportamental neste campo se destina para o desenvolvimento da
aprendizagem de repertórios específicos. Por conseguinte, pode se pensar como a Psicologia por
meio do olhar comportamental pode repensar a competição no contexto escolar, e como todo o
aporte teórico da abordagem pode possibilitar importantes ressignificações neste tema. Dentre
os esquemas de reforçamento, em especifico o reforçamento intermitente, o qual, declara que
nem é possível sempre reforçar imediatamente o sujeito após uma resposta, portanto, nem toda
resposta emitida é reforçada, em algumas ocasiões a emissão da resposta pode não produzir
um reforçador. Intencionando o conceito a temática da competição, vê-se que o reforçamento
intermitente pode ser uma ferramenta eficaz, visto que, no período escolar a competição é algo
bastante reforçador, se fortificando em outros aspectos da vida posteriormente. A partir disso,
o psicólogo, bem como o educador de forma consciente, podem aplicar este recurso, a fim de
proporcionar ao aluno o entendimento de que a competição é algo bom, mas nem sempre será
o melhor ou o mais eficaz, não reforçando sua atuação.
Palavras-chave: Competição. Esporte. Psicologia.
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PSICOLOGIA DA ALIENAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO DA REVISTA CLAUDIA
Deise Bilinski
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atoassi@gmail.com
Pesquisar sobre a trajetória da imprensa feminina em um contexto psicológico, e seu papel
enquanto veículo de informação é um desafio que tem como referencial a importância dessas
revistas do gênero feminino. Para tanto, apresentar as dificuldades enfrentadas pelo mundo
feminino na busca da emancipação profissional e social, ao lado de uma sólida investigação
capaz de dar conta de como a mulher é representada, no contexto da Psicologia da Comunicação
voltada para o público feminino, serviram de base para esse artigo. Este trabalho tem por
objetivo analisar as revistas Claudia do ano de 1962 até 2000, através de um estudo de caso da
Revista Claudia da Editora Abril. Responder a questão primordial apresentada na Psicologia:
Aliena ou Informa? Ao verificar o desenvolvimento da imprensa feminina no mundo e no
Brasil percebe-se o quanto essa Revista está deixando a mulher ansiosa para obter determinados
valores e produtos impostos por esse meio de comunicação que apresenta soluções milagrosas
para “certos problemas” tais como: emagrecimento; pele jovem e saudável; cabelos lisos, loiros
e lindos; entre outros. A falta de questionamento na Psicologia da Comunicação faz com que
o ser seja manipulado pelos que detém o poder, no caso a imprensa feminina. A metodologia
utilizada foi uma análise descritiva da Revista Claudia. Nesse estudo de caso foram escolhidas
15 revistas, sendo três de cada década, dos anos 60 até os dias atuais. Os resultados obtidos
mostram que o mercado editorial impresso dedicado à mulher vive o reflexo das medidas
econômicas governamentais. Confirmam um novo ciclo de transformações e adaptações vividos
por uma mulher que não questiona o que lê e segue fielmente o que essa Revista apresenta em
suas páginas fazendo com que o processo de alienação seja constante. Essa nova geração de
mulheres vêm com uma outra abordagem e já existe uma luz no fim do túnel capaz de questionar
esse efeito psicológico vivido no século XX.
Palavras-chave: Alienação. Psicologia da Comunicação. Revista Claudia.
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PSICOLOGIA DO ESPORTE: PROMOVENDO SAÚDE E CONSTRUINDO
CONHECIMENTO
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A Psicologia do Esporte teve início no Brasil na década de 50, com o psicólogo João Carvalhes,
sendo uma área abrangente, difundida e trabalhada tanto pela Educação Física como pela
Psicologia. Sua atuação é pautada em teorias e técnicas psicológicas e nas práticas do desporto,
envolvendo fatores físicos e emocionais. Aos mesmo tempo a Psicologia do Esporte surge
para estudar o homem em constante relação com os fenômenos físicos, emocionais e sociais.
A Psicologia diante do processo de envelhecimento atua nas mudanças intraindividuais e
interindividuais, focando nas mudanças cognitivas, afetivas e sociais que surgem na idade
tardia. É uma busca pela qualidade de vida através do trabalho psicológico e esportivo.
Pensar em saúde como promoção e qualidade de vida para o idoso é pensar não apenas no
encaminhamento da recuperação da saúde, quando já foi comprometida com uma doença. Mas
qualidade de vida na terceira idade é pensar em atividades de integração, inseridas em políticas
públicas. As condições vivenciadas pelos idosos, sejam elas psicológicas e físicas precisam ser
prevenidas não apenas por meio de intervenções, mas também por questões sociais, econômicas
e ambientais. O estágio relatado aconteceu na Fundação Municipal de Desportos da cidade de
Rio do Sul - SC. Teve como público-alvo 11 idosos que, após dois encontros se tornaram 7,
sendo ambos os sexos. O objetivo foi compreender a importância da qualidade de vida para os
idosos. Foi realizado um trabalho utilizando técnicas e dinâmicas de grupo, além de trabalhar
temas pertinentes aos participantes como ansiedade, estresse, resiliência, comunicação, entre
outras. Esse estágio enquanto pesquisadora proporcionou desenvolver uma nova área e novas
leituras através da Psicologia, essa do ramo do esporte, relacionando a terceira idade e o processo
de envelhecimento físico e psicológico, trabalhando a importância da qualidade de vida, bemestar e os benefícios da terceira idade quando envolvida com a atividade física. Em relação aos
idosos, pode-se perceber que eles tiveram uma série de benefícios, pois puderam expressar seus
sentimentos e angústias que a idade traz.
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PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA UNIÃO NECESSÁRIA
Érica Mayer de Freitas
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O trabalho tem por objetivo estabelecer uma relação entre o Esporte Escolar e a Psicologia
do Esporte, o qual propõe expor reflexões a respeito da competição escolar neste meio. Neste
contexto, a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, utilizando como descritores:
competição, esporte, psicologia. A competição permeia todas as esferas da vida, dividindo
opiniões. Competimos contra os outros, contra nós mesmos, contra o relógio ou livro de
recordes, contra os objetos e os elementos naturais (alpinismo, canoagem). Neste sentido,
competir é importante para a formação das pessoas, estando ligado ao esporte ou não, visto
que competir perpassa qualquer situação da vida. Entretanto, em contrapartida a competição
aparece a cooperação, em que é conceituada como “um processo social por meio do qual o
desempenho é avaliado e recompensado em termos de realização coletiva de um grupo de
pessoas que trabalham juntas para alcançar determinado objetivo”. Tal definição comenta
que a cooperação também requer de recompensa, mas a mesma envolve mais participantes,
assim sendo, a recompensa é distribuída igualmente por todos os integrantes, mesmo alguns
contribuindo mais que outros. Por meio disto, o caráter da competição e cooperação é adquirido
pelos jovens principalmente por meio dos profissionais da Educação Física, dentre os quais,
podem ensinar o aluno como deve reagir aos estímulos, por exemplo, o professor pode passar a
ideia de que o correto é vencer a qualquer custo, que irá promover um tipo de comportamento
ou transmitir a ideia de jogo limpo e, consequentemente, o desenvolvimento das habilidades
deste sujeito. A Psicologia do Esporte surge entre as décadas de 1960 e 1970, porém, somente
na década de 1990 que começa a receber maior investimento e reconhecimento, momento em
que é acoplada ao esporte de alto rendimento. Dentre os conceitos trazidos, competição é tema
de muito debate e discussão onde divide opiniões, pois apresenta dois lados, traz acoplado
ao esporte fatores favoráveis como motivação, premiação, dentre outros fatores reforçadores
para cada sujeito que pratica o esporte. No entanto, pode acarretar em aspectos desfavoráveis
como trapaça, deslealdade e um modelo dicotômico de sucesso ou fracasso apenas. Porém,
em contrapartida, existem diversas outras possibilidades de se praticar esporte sem que ocorra
apenas competição do modelo tradicional possibilitando, desta forma, um olhar diferente,
em que a diversão e experiências tanto positivas quanto negativas são válidas e servem de
aprendizado. Portanto, faz-se necessário ressaltar a importância da Psicologia neste meio, visto
que, o psicólogo do esporte possui um olhar abrangente, evidenciando o ser biopsicossocial,
sendo desta forma imprescindível tratar da competição, visto que, se está exposto a tal tema
desde muito cedo e isto reflete e perpassa outros âmbitos da vida.
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PSICOLOGIA FEMININA: A MULHER COMO PROTAGONISTA NOS FILMES
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A presente pesquisa teve como principal objetivo responder à seguinte questão: De que forma as
protagonistas de condução feminista são representadas em uma análise psicológica nos filmes
brasileiros: Eternamente Pagu, Leila Diniz, Olga e Zuzu Angel. A observação inicial é a de que,
através do texto, mostra-se em primeiro lugar que os filmes aqui analisados não apresentaram
presença de um movimento feminista. A preocupação de grande parte dos cineastas no Brasil
é de retratar, em seus filmes, questões políticas e não feministas. A atuação das protagonistas
é bastante forte dentro do contexto de cada filme, mas o destaque está na história pessoal,
nas atitudes de cada uma frente ao poder masculino. Nos filmes, elas não são feministas no
sentido rigoroso da palavra; são corajosas, determinadas, com objetivos claros e atuação no
sentido de alcançá-los, características também do feminismo, mas não exclusivos deste. Ainda
assim, o que se pode deduzir nas análises é que, mesmo sem terem declaradamente a intenção,
nas entrelinhas desses filmes pode-se presumir que Pagu, Leila, Olga e Zuzu foram feministas
na medida em que lutaram contra o poder autoritário - o que não deixa de ser uma forma de
feminismo - seja o poder autoritário militar ou o poder autoritário da sociedade patriarcal, no
caso de Leila Diniz, uma mulher livre que “bateu de frente” com a sociedade conservadora da
época. Essas protagonistas não disseram sim ao poder estabelecido e lutaram contra o sistema
vigente na época. A metodologia utilizada foi de pesquisa cinematográfica de análise fílmica. As
considerações feitas aqui, a respeito das protagonistas em questão, referem-se apenas ao discurso
libertário e às posturas que sustentam diante do poder autoritário. Este trabalho, entende-se,
pode vir a oferecer subsídios para novas pesquisas a respeito do feminismo e, sobretudo, sobre
a forma como se manifesta o cinema feminista brasileiro e sua ações psicológicas.
Palavras-chave: Psicologia Feminina. Filmes Brasileiros. Mulheres Protagonistas.
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PSICOLOGIA HOSPITALAR
Gislaine Ribeiro de Jesus
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A Psicologia Hospitalar está inserida como uma das áreas de atuação da Psicologia da Saúde. O
psicólogo hospitalar pode atuar em qualquer área que existir no hospital como: Pronto Socorro,
UTI, Oncologia, Maternidade, Emergência, entre outros que variam dependendo do hospital.
No Brasil as primeiras atividades profissionais de Psicologia na área hospitalar foram na década
de 60. O objetivo deste resumo é especificar qual o papel do psicólogo hospitalar e de que
forma a intervenção no contexto hospitalar vem minimizando o sofrimento dos pacientes,
contribuindo para maior esclarecimento aos interessados em atuar nessa área e como informação
para entender a importância desse profissional. Um dos trabalhos do psicólogo hospitalar é
minimizar o sofrimento do paciente e de sua família, focando seu trabalho no sofrimento e
repercussões que o paciente sofre com a doença e a hospitalização, associados e outros fatores,
como história de vida, a maneira como ele reage à doença e sua subjetividade. O ambiente
hospitalar, o tratamento e a manipulação do paciente por pessoas desconhecidas é invasiva,
agredindo tanto fisicamente quanto emocionalmente. Se, por decorrência de suas características
psicológicas anteriores ou por excessiva pressão da situação, apresenta um distúrbio psicológico
transitório é fundamental para os participantes da equipe de atendimento entender que este
distúrbio é situacional, específico e, na maioria das vezes, racional. Nessa situação o psicólogo
hospitalar é essencialmente importante para apoiá-lo, esclarecê-lo, informá-lo, orientar a equipe
a se relacionar efetivamente com ele. Outro objetivo essencial do psicólogo hospitalar é garantir
que haja uma boa comunicação entre médico, paciente e familiares, visando o entendimento do
diagnóstico, tratamento e prognóstico. A metodologia utilizada para a construção deste resumo
foi a busca de artigos científicos encontrados em bases de dados renomadas. Portanto, observase que o papel do psicólogo hospitalar é de ser uma fonte de intervenção ambiental que venha
minimizar as ações e espaço ambiental conhecidamente como desencadeador de sentimentos
aversivos.
Palavras-chave: Psicologia Hospitalar. Intervenção Hospitalar. Paciente Hospitalar.
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RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO
COM OS ALUNOS
Larissa Mayá Esser
laari.esser@unidavi.edu.br
Fernanda Marcos Weber
fernandamarcos@unidavi.edu.br
É possível afirmar que a relação professor-aluno possui significativo valor para os estudantes,
independente da fase de formação que estão inseridos. Esta relação, que se constrói durante o
período de estudos nas instituições escolares, dá suporte para que o aluno se engaje nas suas
atividades e, pode repercutir ao longo de sua vida. No momento em que é estabelecido um
relacionamento saudável entre professor e aluno dentro do contexto escolar, a aprendizagem
torna-se mais eficaz e as duas partes mostram maior interesse e comprometimento. No decorrer
do processo de aprendizagem, tanto aluno quanto professor fazem troca de experiências,
conhecimento e informações. Com isso, acontecendo uma experiência positiva para estes
sujeitos, as atividades acontecem de forma mais espontânea, auxiliando ainda na motivação
para os estudos. Manter um bom relacionamento é um desafio nos dias de hoje, já que uma sala
de aula reúne diversos tipos de personalidade e culturas diferentes. Para que seja definida essa
boa relação no ambiente escolar, é preciso que haja uma relação de confiança e afetividade entre
os alunos e professores. É importante compreender que dentro da sala de aula o professor deve
estimular os alunos para que se sintam pertencidos naquele meio e encorajados nos estudos e
também na sua vida social, já que se deve não apenas passar conteúdos de forma mecânica,
mas ensinamentos para a vida do aluno fora do contexto escolar. Considerando tais elementos,
essa pesquisa visa caracterizar a percepção dos alunos acerca da relação estabelecida com seus
professores. Para a coleta de dados serão utilizadas entrevistas semiestruturadas, e o públicoalvo serão alunos do terceiro ao quinto ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal da
cidade de Ituporanga-SC. Por ser um estudo ainda em andamento não foram obtidos resultados,
porém acredita-se que haverá resultados relevantes que possam servir de suporte teórico para
profissionais da Psicologia, professores e outros agentes de ensino.
Palavras-chave: Relação. Professor-Aluno. Ensino e Aprendizagem.
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RELATO DE ESTÁGIO COM UMA CRIANÇA AUTISTA EM ESCOLA PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL
Gabriela Yasmin Menegazzi
gabriela_ym13@hotmail.com
Marizete Serafim Hoffmann
marizete@unidavi.edu.br
O presente trabalho é um relato de experiência de estágio com uma criança que é públicoalvo da Educação Especial no município de Rio do Sul. A criança apresenta diagnóstico de
autismo nível 2, com oito anos, matriculada no 2º ano do Ensino Fundamental na rede regular
de ensino público. Para a pesquisa, que está acontecendo há três meses, optou-se pela utilização
de um nome fictício para a criança e para a escola no intuito de preservar sua identidade e
não acarretar nenhum tipo de prejuízo. A legislação brasileira garante à toda criança autista o
ingresso em escola regular como forma de integração do estudante à vida em sociedade. Isso
consta no capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na Constituição
Federal, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no Estatuto da Criança
e do Adolescente e no Plano Viver sem Limites (Decreto 7.612/11). No entanto, trabalhar com
crianças do espectro autista pode demandar avaliações, materiais didáticos e objetos adaptados,
além de um professor assistente e/ou acompanhante especializado. O foco do trabalho é trazer
as experiências vividas durante o estágio, os materiais utilizados com o aluno, as orientações
de estágio e o desenvolvimento do aluno no período de três meses. É importe que a escola
atue em conjunto com as terapias e tratamentos do aluno autista. Mas, para garantir a inclusão
de verdade, o trabalho pedagógico não pode se nortear apenas pelo diagnóstico, e sim por um
modelo de ensino abrangente e diversificado. Junto à escola foram elaboradas estratégias para
um melhor desenvolvimento do aluno.
Palavras-chave: Autismo. Relato. Estágio.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA TUBERCULOSE
Rodrigo Ferrari
ropekman@hotmail.com
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michelezanella@unidavi.edu.br
Este estudo tem como objetivos: Analisar as representações sociais e estigmas acerca do paciente
em tratamento de tuberculose; traçar um perfil socioeconômico dos participantes da pesquisa;
descrever as principais representações sociais havidas em torno da tuberculose e do tuberculoso
na perspectiva dos pacientes; analisar os impactos advindos dos estigmas e preconceitos sofridos
pelo paciente com tuberculose em seu cotidiano; verificar as variações na forma como homens
e mulheres lidam com a estigmatização social da tuberculose. A tuberculose (TB) é uma doença
causada por microbactérias pertencentes ao gênero Mycobacterium, da espécie Mycobacterium
tuberculosis. As representações sociais surgidas em torno da TB ao longo da história são variadas,
dependendo do momento. Até meados do século XX, a TB possuía uma aura romântica. A partir
do final do século XIX, a TB e o tuberculoso passam a perder sua aura de excepcionalidade,
não mais emergindo como manifestação física de uma espiritualidade mas, ao contrário, sua
persistência e seu alastramento, particularmente entre as populações desfavorecidas, passa a
configurar motivo de preocupação por ser sintoma de desordem social, sendo o tuberculoso
considerado como trazendo em si a marca do mal e da destruição. Os estigmas podem ser
concebidos como atributos indesejáveis ou depreciativos aos olhos da sociedade, podendo ser
uma marca física ou social de conotação negativa, que leva o indivíduo à marginalização e/ou à
exclusão de suas relações sociais. Os estigmas, nesta linha de raciocínio, impactam diretamente
na vida da pessoa, sendo fonte de sofrimento e outros efeitos, como o isolamento social do
enfermo. Ainda é uma doença envolta em tabus e crenças de natureza simbólica e cercada por
um forte estigma, evidenciado desde épocas remotas e entre os mais diferentes povos. Apesar
dos avanços científicos que tornaram disponíveis tratamentos eficazes, ainda hoje as crenças
populares sobre a tuberculose parecem conservar muitas das imagens que fizeram dela uma das
doenças mais temidas, em todos os tempos. O estigma da doença leva pessoas que adquirem
tuberculose a sofrerem não só pelas manifestações clínicas, mas também pela possibilidade de
vivenciar preconceitos, sendo rejeitadas em seus relacionamentos sociais. No que concerne
a metodologia deste estudo, o mesmo será de campo, qualitativo e descritivo e será aplicado
junto aos pacientes em tratamento de tuberculose atendidos pelo Hospital Regional Alto Vale,
no município de Rio do Sul, através de entrevista semiestruturada. E, por fim, serão realizadas
as análises de conteúdo derivados da etapa acima descrita.
Palavras-chave: Representações Sociais. Estigmas. Tuberculose.
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ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONJUGAL DOS PAIS: OS EFEITOS QUE
PERDURAM NA VIDA ADULTA DOS FILHOS
Letícia Elza Lotério Rengel
lee_loterio@hotmail.com
Valéria Ern
valeriaern@gmail.com
Fernanda Marcos Weber
fernadamarcos@unidavi.edu.br
O rompimento do vínculo conjugal vem aumentando consideravelmente em nosso país. De
acordo com dados do IBGE, os casamentos duram em média 14 anos no Brasil. Acreditase que o rompimento é um momento doloroso para toda a família, principalmente para os
filhos que vivenciam a dissolução do vínculo conjugal de seus pais. Considerando que os
indivíduos, que vivenciaram o rompimento do vínculo conjugal de seus pais, irão estabelecer
novos relacionamentos e constituir suas famílias, torna-se imprescindível que a vivência da
descontinuação do ciclo de vida familiar seja bem elaborada. À medida que este rompimento
for desarmonioso e conflituoso, afetará a saúde emocional e psicológica de todos os envolvidos,
enquanto uma dissolução saudável fornecerá um ambiente seguro e uma melhor readaptação aos
membros da família. Neste sentido, torna-se importante caracterizar os efeitos do rompimento
do vínculo conjugal que perduram para os filhos na vida adulta, almeja-se entender a percepção
dos pesquisados sobre o rompimento do vínculo conjugal de seus pais, descrever as dificuldades
originadas em decorrência do rompimento do vínculo conjugal e buscar compreender as formas
de enfrentamento utilizadas pelos pesquisados. A pesquisa do presente trabalho classifica-se
como uma pesquisa descritiva e qualitativa, que será desenvolvida durante o ano de 2019.
Definiu-se como sujeitos da pesquisa indivíduos de ambos os sexos, com idade superior a 18
anos, que vivenciaram a dissolução do vínculo conjugal de seus pais durante a infância (até
os 12 anos de idade). Os instrumentos utilizados para a coleta de dados serão: Formulário
Google, WhatsApp Business e um roteiro de entrevista semiestruturada. A análise de dados será
efetuada através da técnica de análise de conteúdo. Com a formulação dessa pesquisa objetivase uma melhor compreensão sobre o assunto, bem como, conceber as experiências subjetivas
dos sujeitos pesquisados sobre esta vivência e alteração na configuração familiar.
Palavras-chave: Filhos Adultos. Rompimento do Vínculo Conjugal. Configuração Familiar.
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SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE DE MEDICINA
Katiana Virginia Bagatoli
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O interesse pelos aspectos psicológicos do estudante de Medicina e do médico é antigo, desde
a época de Hipócrates (460-377 a. C). A Medicina é uma área fascinante, uma carreira desejada
e idealizada por muitos jovens. O estudante de Medicina apresenta muitas adversidades na vida
acadêmica. Por mais que desafios, problemas sejam importantes para sua formação profissional,
alguns acontecimentos podem prejudicar a saúde psicológica do estudante. A Psicologia por sua
vez vem para auxiliar nesse aspecto e o apoio psicológico é de extrema importância nessa etapa,
pois oferece acolhimento, compreensão e escuta de uma forma saudável. O SAPEM (Serviço de
Apoio Psicológico ao Estudante de Medicina) foi criado no ano de 2018 no Centro Universitário
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi, com o objetivo de promover apoio
psicológico individual e prevenção de saúde psicológica aos acadêmicos do curso. Além dos
atendimentos psicológicos individualizados, conforme necessidade, os acadêmicos podem
participar de grupos terapêuticos que serão realizados caso necessário. Este serviço existe em
outras universidades com a mesma finalidade. O SAPEM é apresentado a todos os estudantes
do curso em sala de aula e todos são convidados a realizar uma entrevista inicial, para conhecer
o serviço e um possível levantamento de demanda. Caso necessário, é agendado o atendimento
ou o encaminhamento para profissionais especializados. As consultas são agendadas uma vez
por semana com duração de 50 minutos, por tempo indeterminado. Até maio de 2019 foram
realizadas 37 entrevistas iniciais, sendo que a perspectiva é que nos próximos anos haja uma
maior adesão de estudantes na busca da saúde mental.
Palavras-chave: Psicologia. Apoio Psicológico. Saúde Mental.
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SÍNDROME DE BURNOUT NA PROFISSÃO DE PSICÓLOGOS
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A Síndrome de Burnout é uma reação à tensão emocional, se caracterizando por um desgaste
físico e psicológico, resultado dos trabalhos excessivos com pessoas no meio laboral, muitas
vezes causado por um sentimento de frustração. O corpo reage aos estímulos de estresse e o
eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal está totalmente interligado com essa patologia. O corpo
humano possui dois sistemas reguladores do estresse: o eixo simpático-adrenal-medular (SAM)
e o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). O SAM é responsável por uma resposta imediata
a um agente estressor e o eixo HPA é o elo entre o cérebro e o sistema endócrino. O objetivo é
identificar os fatores ocupacionais, esclarecer e analisar a Síndrome de Burnout, sua ocorrência
nos profissionais de Psicologia, os sintomas e a prevenção. A presente pesquisa é um resumo
do conteúdo de Fisiologia, com base no artigo Associação entre a Síndrome de Burnout e o
hormônio cortisol; e o livro Burnout: Quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador.
Foi realizada também uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados SciELO, PePSIC, em
março de 2019, usando-se as palavras-chave: Síndrome de Burnout, esgotamento profissional
e profissionais de Psicologia. As causas da Síndrome ainda são desconhecidas e muitas vezes
é confundido com o estresse ou a ansiedade. Os profissionais que desenvolvem essa Síndrome
são pessoas comprometidas com seu desempenho profissional, que possuem objetivos através
do mesmo e ao enfrentarem o fracasso ou desilusão, passam a resultar uma consequente perda
de interesse, efeitos que se não forem percebidos no princípio ocasionam exaustão emocional;
despersonalização; falta de envolvimento pessoal no trabalho. Os sintomas mais recorrentes que
acontecem com profissionais de Psicologia que atendem os seus clientes, os seus pacientes ou o
trabalho em si, é que ele perde o sentido de sua relação com o trabalho, o desgaste emocional,
faz tudo parecer não ter sentido, perdem a energia completamente. Os programas preventivos
têm seus determinados passos, que são eles: conhecimento do problema; reconhecimento do
problema e perfil pessoal; aprendizagem de estratégias de enfrentamento, que se dividem em
dois objetivos: enfrentamento orientado à emoção e enfrentamento orientado ao problema. As
ações preventivas são de fundamental importância quando essa patologia não for designada
unicamente como algo individual, mas sim como um problema da relação indivíduo-processo
de trabalho-organizacional.
Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Esgotamento Profissional. Profissionais de Psicologia.
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TÉCNICAS EFETIVAS DE ESTUDO
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Por muito tempo se pensou popularmente que reler um texto diversas vezes e sublinhar suas
partes mais importantes era uma técnica muito efetiva de estudo. Perguntados sobre o assunto,
muitos alunos em escolas e universidades relatam que usam primariamente estas técnicas
de estudo para se preparar para suas provas e para aprender novos assuntos. Um problema
com estas técnicas muito populares é que o conteúdo aprendido é esquecido muito rápido, se
comparado com outras técnicas mais efetivas. Além disso, perde-se muito tempo para reler
várias vezes um texto ou todo o material de um curso. Com a crescente necessidade de aprenderse mais conteúdos e habilidades a cada ano, sem esquecer o conteúdo já aprendido, técnicas
mais efetivas de estudo são necessárias. Recentes pesquisas mostram que técnicas ativas de
estudo aumentam as chances de que o conteúdo seja compreendido e lembrado mais tarde. Em
geral, técnicas ativas de estudo e memorização engajam o cérebro na tentativa de compreender
e de lembrar do conteúdo já aprendido, fortalecendo as conexões sinápticas entre os neurônios
envolvidos em codificar aquela memória. Tomar notas de uma aula, por exemplo, é uma técnica
ativa de estudo, onde estamos usando nosso cérebro para processar a informação que estamos
recebendo e para sintetizá-la em nossas notas. No entanto, quando ao se preparar para uma prova,
voltamos a estas notas e as relemos, estamos tomando uma atitude passiva de estudo. O cérebro
precisou engajar-se minimamente para lembrar o assunto. A mesma coisa acontece quando
relemos um texto ou material de uma aula, não estamos ativamente engajando nosso cérebro no
aprendizado. Pesquisas em Psicologia sugerem que o uso de técnicas ativas de estudo melhora
a compreensão e a retenção dos conteúdos aprendidos em sala em todos os níveis educacionais.
O objetivo deste trabalho é o de apresentar e avaliar, com base na literatura científica recente em
Psicologia e Educação quais seriam as técnicas de estudo mais efetivas que temos disponíveis e
a melhor maneira de aplicá-las no dia-a-dia dos estudantes. Para realizar tal objetivo se fez uma
revisão da literatura de artigos científicos em Psicologia e Educação em bases de dados como
EBSCO, PubMed, SciELO e no Google Acadêmico. Preliminarmente foram identificadas três
técnicas principais: a Lembrança Ativa (Active Recall), Testes Simulados (Practice Testing)
e o Repetimento Espaçado. Estas, se mostraram muito mais efetivas em comparação com as
técnicas muito comuns de releitura do material, sublinhar partes importantes e de tomar notas
do assunto e relê-las, proporcionando melhores resultados na compreensão e memorização dos
conteúdos em pessoas de todas as faixas etárias e diferentes matérias.
Palavras-chave: Aprendizagem. Técnicas de Estudo. Practice Testing.

763

RESUMOS - IX CIEPE

CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (21 -23 DE MAIO DE 2019)

TEMPO E TEMPORALIDADE: UMA VISÃO GESTÁLTICA
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Localizamos cada hora no conjunto do dia, este, dentro da semana, a semana no mês, o mês no
ano. Calculamos as horas e as tratamos como se fossem palpáveis. Os serviços são pagos por
horas de trabalho, ou mesmo por meias-horas, embora cada meia-hora ocorra em um todo que
ainda não existe ou que já não mais existe. Questões tais: “como lido com o meu tempo?”, “não
tenho tempo para isso”, “preciso de mais tempo” (...) estas falam mais de nós do que podemos
imaginar. A partir de uma revisão de literatura, o objetivo geral deste trabalho é investigar a
temporalidade na clínica Gestáltica e qual a sua relevância para o ser humano, haja vista que, a
forma como o homem percebe o tempo está estritamente ligada à forma com que ele se relaciona
com o mundo. Os objetivos específicos são conceitualizar tempo e temporalidade e investigar
como estes se apresentam na clínica Gestáltica. Com efeito, não é só o tempo que destinase à determinada tarefa que fala algo sobre o sujeito, mas também, o tempo enquanto parte
fundamental para a existência humana, visto que a consciência se constitui pela temporalidade.
O trato sobre o tempo não é atual: já na mitologia grega, Chronos e Kairós representam duas
dimensões diferentes do tempo. O tempo kairótico é o tempo do aqui e agora, que acontece no
instante do nosso presente, é o tempo subjetivo. Assim, o tempo, tal como nós o entendemos,
não começa nem termina. Apenas a vida tem início e fim, a finitude é o destino e por este motivo
é tão relevante a relação do homem com sua temporalidade, pois é afinal, sua relação com seu
tempo de vida. Na terapia, o modo como o cliente lida com o tempo disponível, os atrasos,
pressas e ritmos, demonstra como ele se relaciona com o meio, com as pessoas e consigo
mesmo. Em algumas psicopatologias é possível ver o reflexo dessa relação com o tempo, por
exemplo, no Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) se dispende tempo nos comportamentos
compulsivos, gerados pelos pensamentos obsessivos. Já no Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH), ao contrário do TOC, se encontra dificuldade de manter o tempo em
determinada atividade. Assim, a discussão dos resultados se concentra em torno de reconhecer
a importância do tempo e entendê-lo como tal, desta forma se facilita e induz a uma vivência
mais fluida e saudável em meio ao dia-a-dia.
Palavras-chave: Gestalt-Terapia. Temporalidade. Finitude.
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TER OU NÃO TER? INTENÇÕES E CONSEQUÊNCIAS DA COMPRA POR
IMPULSO
Elaíce Bruna da Silva Corrêa
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Quando nos deparamos com a questão “por que consumimos?”, inúmeras respostas seguem em
nossa mente. Algumas hipóteses para essa questão são trazidas por Bragaglia (2010), que sugere
que o ser humano consome, pois, busca satisfazer suas necessidades ligadas à funcionalidade
dos produtos que adquire, ou seja, consome buscando predominantemente usufruir das funções
reais pelas quais aquele produto foi criado. Sua segunda hipótese, é que o ser humano consome
pela busca do prazer emocional e, sua terceira hipótese é que o consumo pode ser impulsionado
pelo desejo de comunicar status, no sentido de causar distinção das demais pessoas. Este
consumo baseia-se então em marcas, que vem a servir como comunicadores sociais. Este
sistema de consumo que funciona de forma cada vez mais rápida, vai trazendo a anulação
das reais diferenças entre as pessoas, transformando-as em seres contraditórios, fazendo assim
com que a própria liberdade de escolhas autênticas, se transforme em escolhas previstas. É
pensando nesta sociedade do consumo, que algumas questões passam a ser importantes de
serem respondidas, como a diferença do que é vontade e o que é realmente necessidade. O
consumo necessário seria aquele inteiramente ligado com as necessidades mais essenciais para a
sobrevivência, já o consumo ligado ao imaginário não está nem de longe relacionada com suprir
necessidades reais, e sim com a busca da satisfação de desejos que são valorizados socialmente,
principalmente aqueles que são de alguma forma validados pelas estratégias de marketing
como algo extremamente necessário para se adquirir felicidade e ser aceito socialmente. Dentro
destas formas de consumo surge então a compra sem planejamento, também conhecida como
compra por impulso. A compra por impulso se caracteriza por uma compra sem qualquer tipo
de planejamento, que ocorre de forma irracional, ou seja, é basicamente uma compra que tem
como objetivo a busca da satisfação de forma imediata de uma vontade ou desejo momentâneo
e, em muitos casos, passageira, aquela vontade conhecida pelo velho ditado “vontade que dá
e passa”. É então pensando nessa rapidez do consumo e na frequência das compras realizadas
impulsivamente por diversos consumidores que o presente projeto de pesquisa tem como
objetivo geral verificar quais sentimentos e consequências estão relacionados ao comportamento
de comprar por impulso. E, dentro deste busca, como objetivos específicos: compreender o
processo histórico da cultura do consumo; verificar a relação entre o consumo e as mídias
sociais; descrever as diferenças entre comprar por impulso e comprar por necessidade; averiguar
quais sentimentos e intenções estão associados às suas compras por impulso, além de investigar
as consequências vivenciadas após a compra. A presente pesquisa será de cunho qualitativo
sendo esta descritiva de campo e com aplicação de entrevista semiestruturada.
Palavras-chave: Sociedade do Consumo. Impulso. Consequências.
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Desde o nascimento o ser humano sofre influências que podem ser sociais, familiares, econômicas
ou culturais. Essas influências criam introjeções e colaboram na construção da personalidade.
Por trás de cada pessoa há uma bagagem de experiências que agregam na construção da
identidade. O contexto de vida de cada pessoa é único e resulta em uma totalidade, a qual pode
interferir nas escolhas pessoais e profissionais, e, inclusive, na decisão de fazer uma Graduação
e na escolha de um curso. Ao refletir sobre isso, surge a vontade de conhecer quem são estes
estudantes e de onde vem o interesse pelos conhecimentos relacionados ao comportamento
e relacionamento humano, a intenção de cuidado para com o outro. O presente trabalho traz
como objetivo apresentar uma proposta de pesquisa de conclusão de curso, tendo por propósito
compreender quais os impactos das trajetórias de vida de acadêmicos de Psicologia em suas
escolhas por este curso, bem como, enquanto objetivos específicos, conhecer as trajetórias
sociais e familiares de acadêmicos de Psicologia, suas trajetórias escolares e profissionais,
investigando qual o sentido que o curso tem assumido na vida atual dos pesquisados. Almejase, também, identificar os projetos profissionais dos acadêmicos investigados. O estudo tem
caráter qualitativo, descritivo e exploratório e o público-alvo são dez estudantes da última fase
do curso de Psicologia do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
- Unidavi, campus de Rio do Sul. A pesquisa ocorrerá presencialmente com os estudantes que
se propuserem a colaborar com este estudo. O procedimento de coleta de dados acontecerá
por meio da entrevista semiestruturada e não terá tempo limite definido, permitindo explorar
a temática conforme as necessidades da pesquisadora e do entrevistado. O contato será feito
pessoalmente em sala de aula com o objetivo de convidá-los para a pesquisa e agendar a
entrevista, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Com relação ao registro de dados,
as entrevistas serão gravadas na íntegra, mediante o consentimento dos participantes. Também,
transcritas na íntegra objetivando facilitar a manipulação e análise dos dados, que será realizada
a partir dos núcleos de significação de Aguiar e Ozella (2006), que visa captar o processo
cognitivo e os elementos que o compõem, apreender tudo o que se refere ao sujeito, formado
por sua singularidade histórica e social. Nos resultados espera-se conhecer as trajetórias de vida
de pessoas que optaram pelo curso de Psicologia e compreender de que forma as experiências
pessoais possam, ou não, ter interferido na escolha por esta Graduação, assim como o significado
da mesma na vida dos estudantes de Psicologia.
Palavras-chave: Trajetórias de Vida. Acadêmicos. Psicologia.
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O presente Trabalho de Conclusão de Curso abordará o tema Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH) que tem como objetivo geral caracterizar a atuação dos professores
em sala de aula frente às necessidades de crianças com o diagnóstico. O Transtorno de Déficit
de Atenção é a nomenclatura utilizada pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais - V (DSM -V) para explicar comportamentos de impulsividade ou desinibição,
desatenção e excesso comportamental ou inquietação. A partir do DSM-V (2014) constatouse a prevalência de TDAH decorre-se da população em cerca de 5% das crianças e 2,5% dos
adultos. A pesquisa se caracteriza como descritiva com ida a campo; os dados serão analisados
através de métodos qualitativos. O projeto de pesquisa será aplicado em uma escola da Rede
Estadual de Ensino da cidade de Rio do Sul. A coleta de dados acontecerá por meio de entrevista
semiestruturada, que será realizada com docentes dessa escola. Como critério de inclusão estes
docentes precisam atender ao menos uma criança que tenha o diagnóstico de Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade devidamente comprovado por profissionais da saúde. Falar
sobre Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) no contexto escolar é de suma importância,
porque conseguir identificar crianças que são diagnosticadas e tratar corretamente significa
possibilitar a essas pessoas uma melhor qualidade de vida. Para a Psicologia isso é importante
porque vai contribuir para o desenvolvimento das pessoas e ganhará aporte teórico.
Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Hiperatividade. Professores. Dificuldades.
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A imagem que a pessoa tem de si mesmo é uma das fontes mais importantes para estruturação
da autoestima. Desta forma, é de relevante e fundamental importância que o Psicólogo do
Esporte procure conhecer e compreender a diversidade de transtornos que podem afetar as
pessoas em seu desempenho. Esta pesquisa trata de conhecer e compreender um pouco mais
sobre o Transtorno Dismórfico Corporal (TDC) e suas consequências no comportamento
humano, sendo que o mesmo pode vir a gerar sofrimento excessivo, sendo construído a partir
do pensamento persistente e intrusivo a respeito de sua aparência, onde tem como verdade a
crença: “eu pareço feio e deformado”, como uma realidade definitiva. Busca-se, através desta
pesquisa alcançar conhecimentos embasados cientificamente em artigos e livros escritos sobre
o TDC, assim como descobrir formas adequadas de abordar psicologicamente o transtorno com
a finalidade de aliviar o mal-estar causado pelas preocupações constantes advindas dos defeitos
imaginados, buscando oferecer um trabalho psicológico qualificado e que vise o bem-estar do
ser humano em sofrimento. O TDC é considerado um transtorno mental que se caracteriza na
preocupação com um ou mais defeitos na aparência física percebido pelo próprio paciente e não
observado por outras pessoas, levando a pessoa a ter exageros irracionais sobre determinado
defeito em seu corpo, como pele, nariz, orelhas e cabelos. Pessoas com aparência normal,
acham que são feias, recusando-se a interagir com os outros ou não se comportam normalmente
com medo de que as pessoas vão rir de sua aparência. A partir de evidências oriundas de estudos
prévios, o TDC passou a ser considerado um Transtorno do Espectro Obsessivo Compulsivo,
qualificando, dessa forma, diversas semelhanças que se caracterizam como Transtorno Obsessivo
Compulsivo (TOC), pois ambas se identificam por pensamentos indesejados e desagradáveis
que coincidem com comportamentos compulsivos e repetitivos, levando tempo e promovendo
sofrimento, vergonha e baixa autoestima. E, em determinadas situações mais graves levando
a isolamento social e incapacitando-a totalmente de suas funções. Sabe-se ainda pouco a
respeito da etiologia do TDC. Quase não há informações sobre a recorrência nas famílias, não
sendo possível, assim, investigar uma contribuição genética específica. O que há, são muitas
especulações psicanalíticas que se concentram sobre o mecanismo de defesa do deslocamento,
isto é; um conflito inconsciente subjacente que provocaria muita ansiedade para ser admitido
conscientemente, sendo então deslocado para uma parte do corpo. Dessa maneira, o estudo
considera que o TDC é uma condição que traz grande prejuízo psicológico e físico para a
vida do paciente. Assim, tem-se em vista a importância do psicólogo, em especial o Psicólogo
do Esporte, na manutenção da saúde mental de indivíduos, por meio de técnicas psicológicas
direcionadas para a atividade física e para a visão de si mesmo.
Palavras-chave: Transtorno Dismórfico Corporal. Saúde Mental. Psicologia do Esporte.
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Os transtornos alimentares são caracterizados por distúrbios na relação da pessoa com a comida,
sendo as principais a Anorexia e a Bulimia. Na primeira as acometidas restringem a quantidade
de alimentos ingeridos ao máximo por medo de engordar, e fazem exercícios físicos para perder
calorias. Já a Bulimia tem como critérios diagnósticos episódios de compulsão alimentar e
comportamentos compensatórios. Estes são os transtornos mentais que mais matam no mundo,
tanto por complicações próprias, quanto pelo suicídio. Por ter sua prevalência em adolescentes
do sexo feminino, questiona-se a possibilidade do desenvolvimento sexual estar atrelado ao
aparecimento do transtorno, ou mesmo se essa condição influi na sexualidade como um todo.
O presente trabalho tem como objetivo conhecer a percepção de adolescentes com transtornos
alimentares e as relações com a própria sexualidade. A coleta de dados será feita por meio
de entrevistas semiestruturadas e o público-alvo são adolescentes do sexo feminino, entre 12
e 18 anos, que apresentam o diagnóstico de um dos dois transtornos expostos acima. Para a
confirmação do diagnóstico será usado a entrevista do instrumento baseado no DSM-V, Mini
Plus. A análise de dados será feita a partir do método fenomenológico, o qual tem um caráter
descritivo, mantendo-se mais próximo da vivência da pessoa. O trabalho é fundamentado
teoricamente pela perspectiva gestáltica, tendo como principal autor o precursor desta teoria,
Perls. Além disso, foram utilizados autores de aspectos específicos presentes nesta pesquisa,
a saber, a adolescência, os transtornos alimentares e a sexualidade. Esperava-se encontrar
dificuldades em relação à divulgação da pesquisa, porém, no contato inicial feito com as escolas,
os responsáveis além de autorizarem, receberam o projeto de forma positiva. Por ser um estudo
ainda em andamento não foram obtidos resultados, entretanto ,acredita-se que haverá uma
relação horizontal entre os fenômenos estudados.
Palavras-chave: Gestalt. Transtornos Alimentares. Sexualidade.
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O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) é um distúrbio mental classificado dentro
dos transtornos de personalidade que, de acordo com o DSM-5, acomete entre 1,6 a 5,9% da
população, predominantemente em indivíduos do sexo feminino e tem início na adolescência
ou começo da vida adulta. O TPB é caracterizado por um padrão de instabilidade e desregulação
emocional, comportamental e cognitiva, relacionamentos interpessoais conflituosos,
autoagressão, problemas de autoimagem e identidade, dificuldades de manejo da raiva e
agressividade, irritabilidade e impulsividade acentuadas, presentes em diversos contextos da
vida do indivíduo. O termo “Borderline” foi inicialmente utilizado em estudos psicanalíticos e o
Transtorno de Personalidade Borderline surgiu como categoria diagnóstica a partir da década de
1950. Com a publicação do DSM-III, em 1980, as delimitações das características diagnósticas
do transtorno tornaram-se mais específicas. Os estudos acerca do TBP se intensificaram nas
últimas décadas, devido ao expressivo número de pacientes ambulatoriais e psiquiátricos
que se encaixam nos critérios diagnósticos do TPB e pela elevada taxa de suicídio dos
pacientes diagnosticados com este transtorno. O tratamento do TPB consiste principalmente
em psicoterapia, em especial através da Terapia Comportamental Dialética, desenvolvida por
Marsha Linehan, com possibilidade de tratamento farmacológico associado. Nesse contexto,
qual é o panorama atual do Transtorno de Personalidade Borderline (TBP) nas publicações
acadêmicas? O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma visão sobre o Transtorno
de Personalidade Borderline (TPB) em relação ao delineamento do conceito como transtorno de
personalidade; os critérios apresentados para o diagnóstico e as possibilidades de tratamento, bem
como, ressaltar a importância da atenção dos profissionais de saúde mental em relação ao TPB,
como forma de combater a alarmante taxa de suicídios desses pacientes. A pesquisa caracterizase como exploratória, desenvolvendo-se através de busca de artigos científicos na base de dados
SciELO, através do descritor “Transtorno de Personalidade Borderline”, e na base de dados
PubMed, através do descritor “Borderline Personality Disorder”, bem como, a utilização de
livros da área da Psicologia. Os resultados parciais indicam que existe uma quantidade pouco
expressiva de publicações acerca desta temática, corroborando com a ideia de que é necessária
uma maior atenção dos profissionais na compreensão desse transtorno, no combate ao estigma,
na promoção e prevenção de saúde mental. Nesse contexto, o desenvolvimento e apropriação
das formas de intervenção terapêutica com pacientes com TBP também se torna essencial aos
profissionais da Psicologia.
Palavras-chave: Transtorno de Personalidade Borderline. Psicologia. Saúde Mental.
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O Ciranda das Emoções é um projeto de promoção de saúde mental, o qual consiste em um
conjunto de atividades práticas e lúdicas, baseado em evidências científicas, desenvolvidas
através de oficinas semanais no contexto escolar, com o objetivo de potencializar as habilidades
sociais, emocionais, empatia e resiliência. As Habilidades Emocionais ou Expressividade
Emocional podem ser descritas como: reconhecer e nomear as emoções em si e em outras
pessoas; relacionar quais comportamentos e pensamentos são gerados a partir de determinadas
emoções; falar sobre emoções e sentimentos; acalmar-se; maior tolerância à frustração e controle
da raiva e outras emoções desagradáveis de sentir. A abordagem dos temas e desenvolvimento
da ampliação do repertório de estratégias de manejo e enfrentamento de situações problemas
inclui diversas técnicas da Terapia Comportamental Cognitiva-TCC. A premissa fundamental da
TCC consiste em que os pensamentos exercem influência sobre as emoções e estas influenciam
o comportamento. As técnicas fundamentadas na TCC para crianças demonstram resultados
promissores, permite a implantação flexível em contextos escolares utilizando de técnicas
inovadoras para atingir maior número de crianças. Os objetivos gerais são contribuir para a
formação de sujeitos críticos com habilidades para lidar de maneira apropriada com suas emoções
e sentimentos, capazes de lidar com a frustração e ansiedade, desenvolvendo autocontrole e
promover a resiliência; e investir na formação de cidadãos responsáveis e colaborativos, capazes
de se colocar no lugar do outro, respeitar a diversidade, fomentar o altruísmo e otimismo. Os
objetivos específicos são reconhecer emoções e sentimentos próprios e nos outros; compreender
os gatilhos desencadeantes das emoções e identificar as reações fisiológicas desencadeadas
em cada uma delas; desenvolver habilidades e estratégias que permitem lidar com situações
de stress e controle de emoções difíceis de manejar; regular impulsos, agressividades e
comportamentos autodestrutivos; combater o bullying e outras violências no contexto escolar;
proliferar o respeito à diversidade; aprimorar as relações interpessoais; reduzir a indisciplina
no contexto escolar; e fortalecer o otimismo, motivação positiva e esperança. A metodologia do
trabalho consiste em apresentação de oficinas expositivas, vídeos, slides, atividades em grupos,
dinâmicas, músicas, atividades de desenho entre outras. As oficinas têm duração aproximada de
uma hora, são realizadas uma vez por semana no Centro de Educação Infantil Favinho de Mel
II, com a turma do Jardim II (alunos entre 5 e 6 anos) durante o período de aula, totalizando
quatorze encontros. As oficinas estão acontecendo, os resultados já observados são de que as
crianças então cada dia mais ativas nas atividades. A professora relatou que já há crianças
falando sobre as emoções em casa e, estão se abrindo mais na hora das discussões.
Palavras-chave: Emoção. Habilidades Emocionais. Infância.
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Há um bom tempo, questões relativas à violência doméstica vêm ganhando notoriedade em meio
aos debates acerca de segurança pública e saúde, isso em razão da gravidade e consequências
dos abusos em relação à vida dos indivíduos aos quais as agressões são destinadas. Dentro
do contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, se encontram as mais variadas
vítimas. No Brasil, de acordo com 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, só no ano de
2017, 221.238 casos de agressões em ambiente doméstico foram registrados, uma estimativa
de 606 casos por dia. O medo de represálias devido à impunidade ou dependência financeira/
emocional relacionada ao agressor faz com que o número de denúncias seja muito inferior à
conjuntura real dos abusos em âmbito doméstico. Devido à dimensão dos impactos à vítima,
o presente trabalho objetiva por relatar a questão da violência em sua natureza psicológica,
isto é, características e consequências dos abusos direcionados à saúde e integridade psíquica
e emocional do indivíduo ao qual o mesmo é direcionado. A metodologia aqui utilizada foi
pesquisa bibliográfica nas plataformas de dados SciELO e Google Acadêmico, bem como,
a reutilização de materiais decorridos ao longo da disciplina de Antropologia, no curso de
Psicologia da Unidavi. Também fez- se uso de consulta referencial por meio de diálogos com
profissionais atuantes na área de Saúde e Direito para aporte teórico. Em conclusão prévia,
ressalta-se aqui o impacto emocional direto à vítima do abuso. Seu impacto vai muito além
de influência emocional, de modo que atos dessa natureza influenciam nocivamente relações
sociais e orgânicas do sujeito alvo de tais. Embora os efeitos da violência doméstica psicológica
não sejam tão evidentes quanto os da variável física, por exemplo, aspectos apresentados
pelas vítimas em seu cotidiano os tornam evidentes, de modo que haja um amplo espaço para
intervenções jurídicas, mas isso não é o que se vê em realidade, o que vem a tornar o papel do
psicólogo nesse cenário ainda mais impactante é necessário.
Palavras-chave: Violência Psicológica. Psicologia. Saúde Mental.
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Em 1989 nascia a internet, meio de comunicação entre computadores que se expandiu em
larga escala pelo mundo todo desde então. Com a popularidade da internet e com o avanço
da tecnologia criou-se diversos serviços online que facilitaram as nossas vidas, dentre eles se
destaca a possibilidade de pesquisar qualquer assunto na internet. Sendo assim, atualmente
qualquer pessoa que pensa em comprar ou vender um veículo certamente irá buscar ou anunciar
veículos através da internet, seja em sites de classificados, grupos de compra e venda em redes
sociais, ou até mesmo em aplicativos de classificados e de bate-papo. No entanto, para quem
procura por um veículo na internet é uma árdua tarefa encontrar o veículo desejado com o melhor
custo/benefício dentre milhares de ofertas anunciadas. São diversas características que devem
ser consideradas como, por exemplo, ano, quilometragem, estado de conservação, opcionais,
valor de anúncio do veículo, entre outras características que são relevantes para determinar se
especificado veículo é ou não a melhor opção de compra entre os veículos similares anunciados
na internet. Diante desta necessidade questiona-se: é possível criar uma aplicação online que
apresente ao usuário a melhor opção de compra para o veículo procurado dentre os veículos
cadastrados nessa aplicação? A pesquisa se enquadra como aplicada e descritiva, pois seu
objetivo é desenvolver aplicação online para anúncios de veículos com integração da tabela
FIPE e a ficha técnica do veículo, demonstrando a relação de custo e benefício de cada veículo.
Para garantir que a funcionalidade de avaliação de custo e benefício de um veículo seja eficiente
é necessário que os veículos cadastrados nesta aplicação apresentem a maior quantidade de
informações essenciais para realizar esta avaliação da forma mais precisa possível. Sendo assim,
a aplicação também visará auxiliar os anunciantes de veículos a cadastrar as informações e
características de forma automatizada, onde o anunciante necessitará apenas informar categoria,
marca, modelo, cor, ano e valor desejado de venda e as demais informações técnicas do veículo
serão preenchidas automaticamente. O anunciante poderá também alterar manualmente as
informações caso seu veículo apresente alguma característica diferente da informada pela ficha
técnica do fabricante. Tendo todas as informações necessárias para o cadastro do veículo a
aplicação irá gerar uma nota baseada no custo-benefício do veículo e irá classificá-lo em um
ranking de veículos do mesmo modelo. Por fim, quem busca um veículo poderá ver o ranking
do veículo informado, além de ter sugestões de outros veículos similares do mesmo segmento
que estejam em uma mesma faixa de preço.
Palavras-chave: Aplicação Online. Ranking Veículos. Anúncio.
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APLICAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO DE PEDIDOS EM BARES,
RESTAURANTES E LANCHONETES
Roberto Oswaldo Klann
robertoklann17@gmail.com
Jeancarlo Visentainer
jv@unidavi.edu.br
Filas de espera, disputa por mesas e a falta de agilidade na hora do atendimento são alguns
dos inconvenientes de bares, restaurantes e lanchonetes em dias mais movimentados. Ter que
dividir as atenções entre encontrar um bom lugar e enfrentar a espera por um garçom leva
muitos clientes a desconsiderarem alguns estabelecimentos para uma refeição. De acordo com
dados divulgados pela Associação Nacional de Restaurantes, o setor de alimentos fora de casa
apresentou um aumento de 3,5% no último ano. Ou seja, cada vez mais as pessoas têm procurado
bares, restaurantes e lanchonetes para se alimentar, seja desde um simples almoço até um happy
hour no fim do dia. Diante disso, o mercado da tecnologia tem aberto espaço para que sejam
encontradas alternativas capazes de auxiliar os consumidores na hora de realizar um pedido. Pelo
exposto apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: como facilitar a consumação de pedidos
em bares e restaurantes? A pesquisa enquadra-se na modalidade descritiva pois seu objetivo é
desenvolver uma aplicação para o autoatendimento em bares e restaurantes. A ideia do aplicativo
é que o próprio cliente possa realizar o seu pedido com apenas alguns cliques, utilizando a
aplicação em seu smartphone. É possível prever que o aplicativo será uma ferramenta de grande
auxílio aos donos dos estabelecimentos. Além de agilizar os atendimentos, a aplicação também
proporcionará mais segurança e controle dos pedidos. A solução igualmente poderá servir como
um diferencial ao estabelecimento, trazendo um conceito mais moderno de bar e restaurante,
ou até uma estratégia de vendas para muitos comerciantes. Quanto ao usuário final, a aplicação
otimizará tempo e recursos na hora de decidir o que comer e onde comer.
Palavras-chave: Aplicativo. Automação de Pedidos. Autoatendimento.
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APLICAÇÃO DE MINERAÇÃO DE DADOS SOBRE O CAMPEONATO
BRASILEIRO DE FUTEBOL
Jackson Roberto Nunes
jacksonrnunes@gmail.com
Marco Aurélio Butzke
marco@unidavi.edu.br
Jullian Hermann Creutzberg
jullianhc@unidavi.edu.br
O futebol no Brasil é o esporte que mais movimenta a economia nacional, chegando a movimentar
bilhões de reais por ano. Segundo fontes da CBF existem hoje cerca de 750 clubes profissionais
e mais de 29.000 clubes semiprofissionais e amadores que disputam mais de 100 campeonatos
por ano. Com este cenário observa-se que é possível adquirir-se de muito conhecimento
através das informações geradas pelos jogos de futebol. Criando-se um repositório de dados
centralizado, que seja capaz de armazenar as informações pertinentes e relevantes destes
confrontos, e com o uso de técnicas de mineração de dados para se extrair conhecimento do
mesmo. Desta forma pode-se criar cenários das partidas, verificar o comportamento dos times
e, com auxílio desses dados, vermos estatísticas, fazer estimativas e previsões. A mineração
de dados se utiliza de algoritmos de busca para conseguir evidenciar dados e buscar padrões
realizados nas transações armazenadas em repositório de dados, sendo o mais comum o banco
de dados relacional, porém não o único. Essa técnica vem ajudando gerentes e administradores
de grandes, médias e pequenas empresas dos mais variados ramos de mercado a tomarem
decisões estratégicas para atender melhor as expectativas da empresa, de seus clientes e de
seus colaboradores. Neste trabalho desenvolvemos um banco de dados para armazenar dados
relevantes sobre o futebol brasileiro, que seguiu as normas mais difundidas. Também coletamos
os dados de sites esportivos, manipulamos estes dados a padronizá-los para que pudessem ser
inseridos no banco de dados, e após pudemos aplicar técnicas de mineração de dados. O banco
de dados desenvolvido e os dados coletados mostraram-se eficazes para aplicar as técnicas de
mineração propostas, de modo que várias predições e análises puderam ser realizadas. Como
mostrar qual time tinha melhores chances estatísticas para ser campeão nos anos de 2015, 2016,
2017 e 2018. Já era esperado que alguns números reais não seguissem as tendências estatísticas
e as estimativas feitas, pois o futebol como esporte é imprevisível. Mesmo assim o nível de
acerto dos resultados foi considerado satisfatório para a experiência. Para ampliar a qualidade
de acertos esperamos ampliar nossa base, inserindo mais dados no histórico de confrontos, ou
seja, adicionar outras temporadas do campeonato brasileiro, além de outras competições, como
Estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, entre outros.
Palavras-chave: Mineração de Dados. Brasileirão. Banco de Dados.
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APLICATIVO MOBILE PARA COMPARTILHAR CONHECIMENTO ENTRE
ALUNOS
Adriano Warmling
adrianowarmling@unidavi.edu.br
Jeancarlo Visentainer
jv@unidavi.edu.br
Fernando Andrade Bastos
fbastos@unidavi.edu.br
Nem sempre o aluno consegue absorver o que se é transmitido em sala de aula, alguns
encontram mais dificuldades em certas matérias ou conteúdo específico. Ao se deparar com
esta situação muitos alunos buscam ajuda de amigos ou de grupos de estudos fora do horário de
aula para sanar suas dúvidas sobre o assunto, mas nem sempre o aluno poderá se locomover até
o encontro do grupo. A ideia é que o aluno possa participar também do grupo sem que ele tenha
que estar junto de seu grupo fisicamente, aumentando a rapidez com que ele entre em contato
com seu grupo facilitando assim a comunicação entre eles. Diante disso surgiram os seguintes
problemas de pesquisa: como facilitar para que o aluno encontre o grupo certo para ele? Como
fazer com que o aluno possa participar do grupo de estudos sem que ele tenha que se locomover
ao encontro? Como tornar a comunicação entre os membros mais rápida? Com a tecnologia
evoluindo cada vez mais rápido, hoje já temos formas de fazer isso sem muitos problemas.
Assim como existe e-commerce para quem não pretende sair para comprar algo na loja física,
existem também aplicativos para pedir comida, como o Ifood, sem a necessidade da locomoção.
Com isso em mente, pretende-se desenvolver um aplicativo mobile juntamente com o feedback
recebido a partir de um questionário, que conecte os alunos e seu grupo de estudos sem que ele
tenha que se locomover até o local do encontro, já que hoje é raro um aluno não ter em mãos
um smartphone. A pesquisa enquadra-se na modalidade aplicada e descritiva pois seu objetivo
é desenvolver um aplicativo Mobile para compartilhar conhecimento entre alunos. Desta forma
é possível fazer com que o aluno consiga respostas rápidas dos colegas ou do professor sem
se sentir constrangido diante da situação, facilitando sua comunicação e sanando suas dúvidas
pendentes.
Palavras-chave: Aplicativo Mobile. Compartilhamento. Desenvolvimento.
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APLICATIVO PARA GESTÃO DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS POR
GEORREFERENCIAMENTO
Ivan Vinicius Boneti
ivanvincius88@unidavi.edu.br
Jeancarlo Visentainer
jv@unidavi.edu.br
As propriedades agrícolas, sejam elas de pequeno ou grande porte, dependem da administração
de várias atividades. Lidar com a gestão da propriedade agrícola não é tarefa fácil para os
agricultores. Diante das dificuldades enfrentadas, percas de lucratividade bem como gastos
desnecessários causam a diminuição da competitividade e rentabilidade nas atividades do
campo, uma realidade cada vez mais comum entre milhares de agricultores. Tecnologias
para facilitar a vida dos gestores agrícolas surgem diariamente, mas, infelizmente, nem todas
elas trazem uma experiência simples e agradável para seus usuários. Principalmente levando
em consideração que o agricultor não tem muito tempo para se dedicar com as tecnologias
móveis, celulares, computadores e seus aplicativos, visto que necessita focar em suas atividades
agrícolas que geram seu sustento. Pelo exposto os problemas de pesquisas são: qual seria a forma
mais fácil e acessível para resolver os problemas de gestão nas propriedades agrícolas usando
tecnologias móveis? É possível organizar o plantio através da tecnologia por georreferência?
Do ponto de vista da usabilidade, de qual forma seria possível desenvolver uma aplicação de
fácil entendimento para agricultores que não possuem muita afinidade com a tecnologia? A
pesquisa enquadra-se na modalidade descritiva aplicada, pois seu objetivo é desenvolver uma
aplicação móvel que torne a gerência de propriedades agrícolas mais simples e previsível. O
aplicativo será de grande valia para os agricultores, pois através dele será possível analisar a
área da propriedade e prever as atividades de plantio, bem como planejar futuras culturas. Todas
essas funcionalidades serão desenvolvidas pensando na facilidade de uso para o agricultor
utilizando tecnologia mobile aliada ao georreferenciamento, visto que o agricultor já possui
sua propriedade cadastrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR), obrigatório pela Lei 12.651
de 2012.
Palavras-chave: Aplicativo. Gestão Agrícola. Georreferenciamento.
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CONTROLE DE ESTOQUE DE EPI POR CÓDIGO DE BARRAS
Bruna Klaumann
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Fernando Andrade Bastos
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A revolução industrial teve início no século XVIII, quando trocamos as máquinas manuais por
máquinas a vapor. No dia 7 de outubro de 1913 o icônico Henry Ford implantou a primeira
linha de montagem móvel do mundo, ou seja, já faz 106 anos que utilizamos estes mesmos
processos custosos. Se os processos de uma empresa não estão bem definidos e registrados, o
aprendizado do mesmo se torna lento e fadigoso, sendo que tempo é custo no meio empresarial,
assim como em qualquer organização. Hoje, mais do que nunca, estamos diante de uma geração
que preza por saúde e qualidade de vida. Segundo a Norma Regulamentadora 06, toda empresa
é obrigada a fornecer aos empregados de forma gratuita o EPI adequado ao risco da sua função.
Diante desse cenário se vê a necessidade de fazer um controle dos materiais disponíveis para
equipamentos de proteção individual para a empresa obter os dados atuais. Ter muitos materiais
parados em estoque com toda certeza não é bom para a empresa, pois só acontece o desgaste dos
mesmos e possível vencimento de outros. Saber quanto a empresa gasta com equipamentos para
os funcionários é muito importante para manter a harmonia entre custo x benefício. Assim, os
problemas de pesquisa deste projeto são: como manter o controle sobre o que cada funcionário
já pegou ou ainda resta pegar para evitar um possível acidente de trabalho a longo e curto
prazo? Quanto custa os EPI’s por funcionário? A pesquisa se enquadra na modalidade aplicada
e descritiva. O objetivo do trabalho é projetar uma ferramenta de controle de entrega e estoque
de equipamentos de proteção individual por funcionário. O que justifica a necessidade de se
manter o devido controle sobre as saídas e quantidades atuais sobre o estoque dos equipamentos
de proteção individual por funcionário, visto que o sistema irá agilizar e priorizar qualidade e
tempo. Ademais, com a ferramenta, o administrador poderá ter total controle sobre as saídas e
entradas dos EPI’s em sua empresa, bem como o valor gasto de EPI por funcionário em tempo
real.
Palavras-chave: Controle de Estoque. Código de Barras. EPI.
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DATA SCIENCE: ANÁLISE DOS DADOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE
FUTEBOL POR PONTOS CORRIDOS
Marco Aurelio Butzke
marco@unidavi.edu.br
Jackson Roberto Nunes
jacksonrnunes@unidavi.edu.br
Fernando Andrade Bastos
fbastos@unidavi.edu.br
O Campeonato Brasileiro de Futebol adotou a fórmula de pontos corridos a partir do ano de
2003. Anteriormente, com diversas fórmulas diferenciadas, era impossível aplicar algoritmos de
previsão e determinar padrões para os jogos disputados a cada ano. Assim, com a padronização
do sistema de disputa por 16 anos consecutivos é possível aplicar técnicas de mineração de
dados e realizar atividades pertinentes à Data Science na base de dados do Brasileirão (Série
A). Data Science é um conjunto de princípios fundamentais que norteiam a extração de
conhecimento por meio de técnicas e ferramentas de mineração de dados. A mineração de dados
é a extração de conhecimento a partir das informações geradas dos dados e fornece subsídios
para o trabalho de Data Science. Com o passar dos anos, as ferramentas para realizar o trabalho
de pesquisa dos dados hoje tornam o trabalho do cientista de dados mais seguro e rápido.
O objetivo deste trabalho é aplicar técnicas de extração de informação numa base de dados
com o resultado do Campeonato Brasileiro de Futebol dos anos de 2003 a 2018, por meio das
ferramentas em linguagem R e Python. A aplicação de técnicas de mineração baseadas nas
linguagens R e Python possibilitou a agilidade nas pesquisas e um rápido resultado na extração
de conhecimento na base de dados referida. Também foi possível determinar quais são os
favoritos para os futuros campeonatos, bem como determinar possíveis resultados das rodadas
do torneio atual, iniciado no final de abril do ano de 2019. Para concluir, este experimento
propõe trabalhos complementares que possibilitarão o uso de técnicas de mineração de dados
para auxiliar em diversas áreas para construir aplicações que utilizem inteligência no processo
de tomada de decisão.
Palavras-chave: Data Science. Linguagem R. Python.
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DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA WEB PARA GESTÃO DA
PRODUÇÃO DE EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL
Luiz Gustavo Momm
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Fernando Andrade Bastos
fbastos@unidavi.edu.br
Atualmente muitas empresas de comunicação visual não possuem gerenciamento de processos
internos com a utilização de sistemas de informação. Dessa forma, as falhas tornam-se rotineiras
e acarretam prejuízos à empresa. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um protótipo
de sistema web para gestão da produção de empresas de comunicação visual. Para alcançar os
objetivos propostos inicialmente faz-se uma definição das tecnologias e linguagens utilizadas
no desenvolvimento através da revisão da literatura. Em seguida são analisadas ferramentas
semelhantes no mercado por meio do estado da arte, na sequência são apresentados os requisitos
e diagramas e, por fim, faz-se o detalhamento do processo de desenvolvimento no capítulo de
implementação. Quanto ao método, este trabalho caracteriza-se como pesquisa descritiva, com
a lógica aplicada. A proposta principal do protótipo está na gestão dos processos de produção,
que são áreas com pouca ênfase em aplicativos comerciais tradicionais que normalmente têm
maior foco na gestão financeira, sendo apresentado como um diferencial nesse tipo de mercado.
Como resultados do desenvolvimento do trabalho, este protótipo se torna um diferencial em um
mercado que conta com sistemas de gestão com mais ênfase em recursos financeiros. Utilizando
esse sistema, o gerente tem um grande controle dos processos internos de produção, onde erros
rotineiros, como falta de informações ou falha de comunicação entre os setores de produção
podem ser corrigidos. Com o uso desta ferramenta os vendedores podem realizar vendas in
loco, utilizando dispositivos móveis ou um notebook, e isso traz uma maior flexibilidade no
atendimento ao cliente. Destaca-se ainda que não somente a empresa se beneficia com o uso
deste sistema, mas também os clientes, que podem verificar pelo computador ou dispositivo
móvel o status atual de seus serviços, facilitando a comunicação entre empresa e cliente.
Palavras-chave: Desenvolvimento Web. Comunicação Visual. Sistemas de Informação.
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ENSINANDO LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO EM UMA APLICAÇÃO WEB
Lucas Gustavo Sebold
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Jeancarlo Visentainer
jv@unidavi.edu.br
É perceptível que atualmente a área de TI está se expandindo e conquistando seu espaço em
outras áreas, automatizando processos que antes eram realizados por, até um grupo de pessoas,
e agora apenas uma máquina consegue fazer todo o serviço. Tal expansão traz mais eficiência
e economia para o empresário. E neste cenário a área de TI tem necessitado de profissionais
capacitados para a criação de ferramentas que facilitem o dia a dia das pessoas e empresas.
Contudo, o mercado de profissionais em TI é escasso e muitos interessados têm pouco acesso a
cursos de programação. Visando tal alcance e impacto das tecnologias, propõe-se desenvolver
uma aplicação web, a qual facilite a obtenção de conhecimento de forma autodidata para alunos
iniciantes em programação. O mesmo também atenderá pessoas leigas no assunto que tenham
interesse em conhecer melhor a estrutura e o desenvolvimento da lógica de programação, que
é muito importante por ser a base da criação de aplicativos, jogos, sites e programas em geral.
E com algum conhecimento prévio nesse conceito, o aluno consegue entender melhor as áreas
mais avançadas da programação, o que justifica a importância da execução deste projeto. Diante
do exposto são levantados os seguintes problemas de pesquisa: qual é a melhor estrutura para
ensinar a lógica de programação para pessoas leigas? É melhor possuir uma interface mais
amigável e interativa ou apenas uma interface objetiva que passe informação somente para a
leitura do usuário? A pesquisa se caracteriza como modalidade descritiva, visto que seu objetivo
é desenvolver uma aplicação para transmitir conhecimento de forma autodidata. Essa aplicação
tem seu principal foco em compartilhar conhecimento e preparar mais mão de obra para a área
de TI. Entre os resultados esperados está que os usuários do aplicativo consigam entender com
mais facilidade sobre a lógica de programação conforme sua disponibilidade de tempo.
Palavras-chave: Aplicação Web. Ensino. Lógica de Programação.
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IMPLEMENTACÃO DE BASE DE DADOS ÚNICA INTEGRADA PARA SISTEMAS
DE GESTÃO EDUCACIONAL ATRAVÉS DE WEB SERVICES RESTFULL
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Com o aumento significativo de matrículas todos os anos e com o avanço da tecnologia
em um mundo globalizado, a centralização das informações tem um papel de fundamental
importância para se manter um controle preciso das matrículas dos alunos de todas as escolas
e estados do Brasil. Atualmente não se dispõe de uma base de dados unificada, cada escola
possui o seu sistema dificultando a integração e migração de dados, devido cada sistema ter
sua base de dados individualizada. A ausência de integração entre os diversos sistemas acaba
gerando problemas com recadastramento de informações e duplicações de dados de alunos,
principalmente quando a escola resolve mudar de sistema. O presente trabalho vem com o
intuito de criar um protótipo de uma base de dados centralizada e unificada, para que escolas de
todo o país possam servir e consumir dados através de WebServices RESTfull. A metodologia
caracteriza-se como pesquisa aplicada, uma vez que foi desenvolvido um protótipo para atender
os requisitos desta. Para alcançar os objetivos, foi realizado um estudo referente às tecnologias
encontradas atualmente no mercado e que fazem parte do protótipo, sendo estas aprofundadas
na revisão da literatura. Compõe ainda o trabalho, um breve detalhamento de como funciona
o banco de dados e como os recursos estarão disponíveis para todas as escolas. A base de
dados tem como objetivo principal oferecer agilidade no processo de migração de dados entre
sistemas concorrentes e evitar o recadastramento de dados, uma vez que já se tem os dados
cadastrados para cada aluno.
Palavras-chave: Escolas. Matrículas. Banco de Dados.
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INTEGRAÇÃO DO SISTEMA ERP DELSOFTX COM A PLATAFORMA
E-COMMERCE TRAY
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Antigamente, para a loja física mudar de segmento para vendas na internet era um investimento
de risco, envolvia muito recurso financeiro e, em muitos casos, pouco retorno. Cada loja
tinha que fazer seu próprio site e, geralmente, este não se comunicava com o ERP (Entreprise
Resource Planning) da empresa, complicando a manutenção dos anúncios que tinham que ser
revistos manualmente por usuários. Esses sites, mesmo que tivessem muito investimento, não
chegavam perto dos sites mais famosos, com isso esses inúmeros sites de comércio eletrônico
acabavam no esquecimento. Assim, os únicos sites de vendas que realmente conseguiam atrair
usuários eram considerados casos raros de sucesso, mas não existia uma opção barata e viável
para as pequenas empresas. Contudo, esse cenário mudou quando começaram a surgir as
plataformas de e-commerce integrado, com apenas uma única integração. Ou seja, um único
sistema ERP de uma empresa poderia sincronizar os dados com diversos sites sem a necessidade
de uma integração única para cada um. O que resulta em um custo baixo de desenvolvimento
e a empresa consegue oferecer seus produtos nos principais sites de e-commerce nacionais.
Com essa solução de plataformas e-commerce unificadas, várias empresas que usam o ERP
DelsoftX desejam expandir seus negócios para a internet, e, diante dessas novas soluções em
e-commerce, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: como integrar o sistema ERP
DelsoftX com um sistema de e-commerce unificado? A pesquisa se enquadra na modalidade
aplicada e descritiva pois seu objetivo é desenvolver uma integração com o sistema ERP DelsoftX
com uma plataforma de e-commerce unificado. Essa integração poderá ser adotada por vários
clientes que utilizam o sistema ERP para o controle do processo de produção e necessitam de
uma integração com os sites de venda online para venderem seus produtos diretamente pela
internet, sem precisarem investir muito, já que será uma única integração para diversos sites e a
manutenção dos anúncios será facilitada, porque será centralizada no ERP.
Palavras-chave: Tray. Sistema ERP. DelsoftX.
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MEDIDAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA ESCRITÓRIOS
CONTÁBEIS: UM ESTUDO DE CASO
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Cleber Nardelli
cleber.nardelli@unidavi.edu.br
A segurança sobre os dados de uma instituição necessita de muita atenção. É necessário que
as empresas tenham procedimentos e que exista todo um preparo na área de segurança da
informação para garantir que nenhuma informação seja perdida ou vazada. O presente trabalho
tem como objetivo principal analisar as medidas de segurança da informação que estão
sendo adotadas pelos escritórios contábeis visando manter o sigilo e confidencialidade dos
dados de seus clientes. Para que o objetivo possa ser alcançado foi aplicado um questionário
semiestruturado por meio de entrevistas em profundidade em duas contabilidades. Este
questionário foi desenvolvido baseado na revisão da literatura e revisado por especialistas da
área. Para um melhor entendimento sobre o tema, na revisão da literatura são apresentados
os temas que foram abordados no questionário e compuseram o questionário da entrevista,
sendo eles: contratação de pessoal , segurança física, gerenciamento de serviços terceiros,
proteção contra códigos maliciosos, backup, gerenciamento de redes, gerenciamento de mídias
removíveis, monitoramento, controle de acesso, uso de senhas, trabalho remoto, controle
criptográfico, vazamento de informações, gestão da continuidade do negócio, banco de dados
e firewall. Quanto ao método, a pesquisa constitui-se como qualitativa, realizada por meio
de um estudo de caso. Os resultados obtidos com as entrevistas foram relevantes, pois foi
demonstrada a importância dos temas abordados, sendo possível obter com detalhes a percepção
dos entrevistados sobre a segurança da informação. Dentre os temas abordados, apenas dois,
controle criptográfico e gestão da continuidade do negócio, não são motivos atuais de grande
preocupação nos escritórios contábeis. Contudo, se tratando de tecnologia da informação e
segurança de informação, é necessário estar sempre atualizado, utilizando ferramentas mais
novas, eficientes, com bom custo-benefício, mas principalmente visando a manutenção do sigilo
e segurança das informações dos clientes e da empresa. Destacaram-se também nas entrevistas,
o envolvimento que os técnicos de tecnologia da informação têm com a segurança dos dados
da empresa.
Palavras-chave: Segurança da Informação. Tecnologia da Informação. Sistemas de Informação.
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O USO DO APLICATIVO MÓVEL COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO
PROCESSO DE PRESENÇA DOS ALUNOS DA UNIDAVI
Kristhian Goulart da Luz
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Marcondes Maçaneiro
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Jeancarlo Visentainer
jv@unidavi.edu.br
Nos tempos atuais, o desenvolvimento em tecnologias e uso de ferramentas está em alta e
presente nos mais diversos ramos e setores. Sejam eles privados ou públicos, onde todos que
possuem smartphones e que são adeptos à tecnologia se adaptam melhor com a usabilidade
que os aplicativos oferecem. Atualmente é realizado o controle da presença dos alunos nas
instituições voltadas à educação da mesma forma, essa já praticada há décadas e até o presente
momento tem sofrido pouquíssimas mudanças, pelo menos aqui no Brasil. Os professores e
alunos enfrentam, de alguma forma, certa dificuldade na hora de efetuar o processo de chamada.
Um delas deve-se à quantidade de alunos por curso. Outra, pela demora que exige o processo
de controle de presença por completo. O aplicativo tem como objetivo priorizar o rápido
processo facilitando para ambos, alunos e professores. Surgem, então, os seguintes problemas
de pesquisa: como controlar a presença dos acadêmicos da Unidavi quando estes acessam e
deixam a sala de aula com mais eficiência e rapidez? É possível realizar este controle através
do celular de cada acadêmico? A pesquisa enquadra-se na modalidade aplicada e descritiva
pois seu objetivo é desenvolver um sistema para controle de presença através de um aplicativo
de celular. O tipo de pesquisa será estudo de caso na Unidavi utilizando testes com grupo de
controle. Uma característica importante do projeto é que o aluno não necessitará estar logado no
sistema (Mentor) para fazer a marcação de sua presença, basta ler o Qr Code com o aplicativo
e enviar para o sistema, ou seja, de simples usabilidade. Com a utilização do aplicativo, podese prever que os professores poderão otimizar seu tempo consideravelmente com o controle de
chamada, restando ainda mais tempo para o processo ensino-aprendizagem. O projeto poderá
servir, também, de modelo para outras universidades, escolas particulares e públicas, buscando
sempre melhorar os processos já existentes.
Palavras-chave: Aplicativo. Qr Code. Tecnologias.
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PROGRAMAÇÃO DE UM PROTÓTIPO PARA CONTROLE DE SOBRECARGA
EM CAMINHÕES
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Esse projeto se origina do fato de que os caminhões excedem o peso de carga permitido,
danificando o asfalto das rodovias e colocando em perigo as pessoas envolvidas. Inicialmente,
houve o esboço de um dispositivo mecânico que prevenisse os riscos citados, algo que
impedisse o tráfego de caminhões com excesso de peso, e que fosse eficaz e seguro, parando o
caminhão sem danificá-lo. No segundo semestre de 2018, os pesquisadores contataram técnicos
e acadêmicos da área das engenharias visando o diálogo qualificado para o desenvolvimento
do referido protótipo. Foram realizadas visitas a campo em empresas da região, pesquisa
bibliográfica em livros, documentos e periódicos sobre o funcionamento e a legislação de
veículos pesados. Na fase seguinte os pesquisadores envolvidos desenvolveram o esboço para
o protótipo que opera da seguinte maneira: uma balança coleta e analisa informações sobre as
cargas do equipamento; um microcontrolador faz o processamento das informações; se o peso
do veículo exceder a variável considerada, a placa interage com outros equipamentos para
realizar o controle. Atualmente, no protótipo já confeccionado, a placa reage acendendo uma
luz de LED para a demonstração da transmissão de informação, porém é possível modificar
a programação para reagir de forma desejada, mediante a necessidade. É importante ressaltar
que, para a implantação do dispositivo em um veículo de grande porte, estão sendo realizados
estudos para usar Strain gages na estrutura do caminhão, a partir do qual, com a deformação
dos materiais, será estimado o peso do caminhão. Considera-se a importância da confecção
de um protótipo acoplado a uma miniatura de caminhão, para simular a aplicação em escala
maior. A programação tornou-se instrumento fundamental para o desenvolvimento da pesquisa,
garantindo a eficácia do dispositivo mecânico adaptado e acoplado ao veículo efetivamente.
Palavras-chave: Caminhões. Programação. Protótipo.
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PROTÓTIPO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DA ÁREA AZUL DO MUNICÍPIO
DE RIO DO SUL POR MEIO DE UM SISTEMA INTELIGENTE UTILIZANDO
VISÃO COMPUTACIONAL
Ricardo Eliandro Fronza
ricardofronza@hotmail.com
Marcondes Maçaneiro
marcondes@unidavi.edu.br
Com o crescimento da cidade de Rio do Sul ao longo dos anos, a criação da área de controle de
estacionamento rotativo, a chamada área azul, vem se mostrando eficaz para os comerciantes
que estão na parte central da cidade, criando uma rotatividade de vagas de estacionamentos para
clientes. Mas com o aumento de veículos na cidade, a expansão da área azul é inevitável, assim
o controle dessas vagas se torna um desafio cada vez maior. Para conseguir identificar falhas,
testes foram realizados no atual modelo de cobrança, em diferentes vagas e ruas pela cidade, onde
a área azul estava presente, e foram constatadas falhas na cobrança do tempo de permanência
do veículo, gerando uma perda de arrecadação para a instituição que controla e gerencia o
estacionamento rotativo. O presente artigo caracteriza-se como pesquisa aplicada, descritiva.
Tendo isso em vista, a questão a qual este estudo trabalha é: como melhorar o controle e a
cobrança dos estacionamentos da área azul do município de Rio do Sul? Uma possível solução
que este estudo traz é a utilização da visão computacional através da biblioteca OpenCV, para
a criação de um sistema de gerenciamento de vagas, junto a um pagamento autônomo por parte
dos usuários, tornando o controle de cobrança destas áreas melhor, e identificando rapidamente
a ausência de pagamento de vagas ocupadas, em tempo real. O protótipo foi desenvolvido
utilizando ferramentas e linguagens modernas, como: OpenCV, Python, Java, PostgreSQL entre
outros, e que se adaptaram muito bem à realidade do protótipo criado, que se mostra capaz de
realizar tal controle de forma ágil e consistente, se tornando uma boa alternativa para a melhora
do sistema atual da área azul da cidade de Rio do Sul.
Palavras-chave: Controle. Agilidade. Monitoramento.
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PROTÓTIPO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA COM BLOCKCHAIN
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Com a evolução da tecnologia, tem-se muitas facilidades na palma da mão. Os dispositivos
móveis, utilizando conceitos de sistemas distribuídos, estão sempre analisando o comportamento
humano para apresentar o melhor caminho, recomendações de lugares ou até realizar uma
avaliação. Dessa forma, com sistemas distribuídos, está ocorrendo uma revolução no mundo
como conhecemos com o desenvolvimento de aplicações descentralizadas como a blockchain.
Através de uma blockchain é possível inserir dados que são impossíveis de remover ou alterar,
através do consenso de cada nó que tenha uma cópia da blockchain na rede peer-to-peer. Diante
disso, os objetivos deste Trabalho de Curso foram: desenvolver um protótipo de votação utilizando
uma blockchain, criando um experimento de votação, buscando avaliar o conhecimento da
comunidade referente ao tema de estudo; promover uma avaliação da experiência dos usuários
na utilização do protótipo desenvolvido e verificar, com base na experiência dos usuários, se
tal tecnologia poderia ser utilizada para uma votação eletrônica. Este trabalho caracterizouse como pesquisa aplicada, descritiva, pois seu objetivo foi realizar uma pesquisa por meio
de um formulário com uma população aleatória, com o intuito de analisar a viabilidade de
implementar a tecnologia blockchain nos processos de votação em geral e analisar também a
aceitação desta tecnologia pela sociedade, já que uma blockchain preza pela publicidade dos
dados, porém sem comprometer o anonimato ao voto e sua segurança. Assim sendo, foram
criadas duas aplicações: uma blockchain como API para receber os votos e disponibilizar os
dados para demonstração e uma outra aplicação servindo como interface de votação. Finalizada
a parte de desenvolvimento, houve a aplicação de um questionário com base nas aplicações
desenvolvidas para avaliar se a tecnologia estudada é realmente viável para a proposta de
votações eletrônicas. O questionário foi aplicado aos alunos matriculados no curso de Sistemas
de Informação da Unidavi, e como resultado foram obtidas 40 respostas de um total de 57
pessoas envolvidas. Por fim, ao analisar os resultados obtidos, demonstrou-se que é possível
realizar a implementação de uma blockchain em processos de votação, pois com base nas
respostas obtidas através do questionário, mesmo tornando uma aplicação descentralizada e
com os dados dos votos públicos, assegurando-se do anonimato das informações, as pessoas
reagiram positivamente ao protótipo.
Palavras-chave: Sistemas Distribuídos. Votação Eletrônica. Blockchain.
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REDE SOCIAL PARA PESSOAS QUE ESTEJAM APRENDENDO UM MESMO
IDIOMA
Matheus Miliorini
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Jeancarlo Visentainer
jv@unidavi.edu.br
Segundo pesquisa realizada pela revista Exame em 2017, apenas cinco por cento da população
brasileira fala uma segunda língua, e menos de três por cento possui fluência no inglês. Um
dos problemas encontrados pelas pessoas que estão aprendendo inglês, ou outro idioma, é
a falta de imersão e contato com a língua fora do ambiente de aprendizado. O estudante de
idiomas, por não se sentir confiante, ou por não possuir muitos contatos, pode ficar restrito
à nova língua somente no ambiente de aprendizado, e não se comunica com outras pessoas
naquele idioma fora de sua zona de conforto. Como a própria pesquisa aponta, apenas cinco
a cada cem pessoas falam outro idioma, e a chance de elas fazerem parte de seu círculo social
são pequenas. Com base nestes problemas, justifica-se a criação de uma rede social com foco
exclusivo no aprendizado de novos idiomas. A rede social utilizaria os dados do usuário, como
interesses e localização, para conectá-los de forma eficiente, permitindo que socializem com
base em suas características semelhantes, encurtando assim a distância entre os estudantes, e
também os encorajaria a conversarem e trocarem experiências, visto que todos teriam o mesmo
objetivo final: aprender. A pesquisa enquadra-se na modalidade descritiva, e tem como objetivo
desenvolver uma rede social focada nos estudantes de idiomas. Por ser uma aplicação gratuita
e disponível na web, sua acessibilidade será alta, permitindo que qualquer pessoa interessada
possa acessá-la a qualquer momento, em qualquer dispositivo que permita acesso à internet
e com um navegador. Futuramente, pretende-se fazer parcerias com escolas de idiomas para
propagandas na aplicação.
Palavras-chave: Rede Social. Aplicação Web. Idiomas.
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SIMULADOR DE ESTOQUE
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Com o crescente avanço da tecnologia, muitos processos dentro das empresas ainda são
realizados de forma manual, onde se faz necessária uma gama de informações para a tomada de
decisão. Utilizar da simulação do estoque para auxiliar, ainda é uma ideia pouco difundida na
gestão e manutenção do estoque. Neste cenário surgiu a ideia de desenvolver um software para
gestão da simulação do estoque, verificando as suas necessidades e determinando o seu grau de
importância baseado em parâmetros previamente configurados. Além disso, o software gerará
análises de comportamentos do produto no estoque, qual o seu grau de importância no processo
produtivo da empresa e quais os impactos gerados na sua falta e também no seu excedente no
estoque. Assim, apresentam-se os seguintes problemas de pesquisa: é viável a utilização de
inteligência artificial para controle de estoque na indústria? Quais os problemas enfrentados
na indústria no controle e gerenciamento de estoque dos produtos? Quais informações preciso
ter para gerenciar melhor o meu estoque? Como posso prever a quantidade necessária de um
produto no estoque, para suprir as necessidades atuais e futuras? A pesquisa caracteriza-se como
aplicada e descritiva, visto que seu objetivo é desenvolver um sistema baseado em inteligência
artificial para controle de estoque na indústria. Com a implantação do sistema espera-se que as
empresas possam diminuir cada vez mais seus custos para armazenamento e manutenção de
produtos no estoque. E, também, diminuir gastos com eventuais descontinuidades na utilização
do produto, emitindo alertas para quando existir uma necessidade de intervenção humana, no
processo produtivo da empresa. Tais ações estão ligadas à inteligência artificial, que é autônoma
e realiza a análise e registra suas informações a cada movimentação do estoque, podendo ser
verificadas em tempo real. O que elimina a necessidade de executar alguma ação por parte do
usuário para gerar uma análise dos produtos, otimizando processo dentro da empresa.
Palavras-chave: Simulador. Inteligência Artificial. Controle de Estoque.
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO
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Com o avanço das tecnologias, a forma de organizar e gerenciar as informações de uma empresa
de forma eficiente adaptou-se para uma nova realidade: a substituição do armazenamento das
informações no papel para o armazenamento digital em computadores. Com isto, aliada à
facilidade no acesso à Internet, surge a oportunidade de utilizar tais ferramentas para gerenciar
as informações de uma empresa, inclusive de um escritório de advocacia. Este trabalho tem
como objetivo desenvolver um protótipo de sistema web para auxiliar na gestão de informações
sobre processos, clientes e finanças em um escritório de advocacia. Em relação à metodologia,
o trabalho caracteriza-se como pesquisa descritiva de lógica aplicada. Para que os objetivos
sejam cumpridos, primeiramente foi desenvolvida a revisão da literatura descrevendo sobre
as linguagens de programação e ferramentas aplicadas no desenvolvimento do protótipo. Em
seguida foi apresentado o estado da arte, demonstrando duas ferramentas já disponíveis no
mercado que dispõem de propósito similar ao protótipo construído. Também foi construído o
capítulo de análise, onde são detalhados os requisitos e demais características do protótipo. Por
fim, no capítulo de implementação, são apresentados os aspectos relativos ao desenvolvimento
da ferramenta, bem como são expostas e detalhadas cada uma das rotinas. Como resultado
do desenvolvimento do trabalho, o sistema denominado SGJ - Sistema de Gestão Jurídica. O
sistema oferece ao usuário uma ferramenta de auxílio na organização das informações e gestão
das rotinas internas do escritório, disponibilizando um controle eficiente dos dados dos clientes
do escritório. O sistema permite o cadastro de contratos, processos e suas atualizações, além
de uma agenda de compromissos compartilhada entre os usuários do sistema e um controle
financeiro de entradas e saídas, centralizando as informações em um único sistema acessível a
partir de qualquer dispositivo com acesso à Internet.
Palavras-chave: Sistemas de Informação. Sistema para Escritório de Advocacia.
Desenvolvimento Web.
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WEBSITE PARA AGRICULTORES REALIZAREM PEDIDOS DE RAÇÃO PARA A
CRIAÇÃO DE ANIMAIS DIRETAMENTE COM O FABRICANTE
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leticiaschmitz04@gmail.com
Jeancarlo Visentainer
jv@unidavi.edu.br
O agronegócio no Brasil veio se transformando profundamente nas últimas décadas, se
modernizando cada vez mais. O agricultor vem se adaptando com as tecnologias e modificando a
forma de gerenciar seu negócio. Segundo pesquisa realizada pelo departamento do agronegócio
da Fiesp (2018) e pela organização das cooperativas brasileiras, 67% das propriedades agrícolas
brasileiras utilizam algum tipo de tecnologia. Com a tecnologia cada vez mais presente e sempre
para ajudar o agricultor, uma forma de auxiliá-lo no seu dia a dia é facilitando na hora da
compra da ração da sua criação de animais, pois com o seu dia atribulado de trabalho e tempo
apertado, o agricultor perde muito tempo para atender representantes e realizar o pedido. Com
o website de fácil entendimento, o agricultor, no seu tempo vago, poderá, também, fazer o seu
pedido de ração, assim ele estará sendo inserido nas novas tecnologias, onde o representante
somente fará uma visita em sua residência para indicar qual é a ração ideal para seus animais.
Com este contexto, o projeto buscará responder ao seguinte problema de pesquisa: é possível
o agricultor fazer seus pedidos de ração para sua criação de animais pela internet em um
website com a especificidade que traria o representante? A pesquisa se enquadra na modalidade
descritiva, visto que seu objetivo é projetar um website voltado para as fábricas de rações,
onde o agricultor realiza o pedido diretamente pela internet. Justifica-se, assim, a importância
deste projeto, pois com o auxílio do website o agricultor poderá realizar seu pedido de ração a
qualquer momento, sem interromper suas atividades. O que resultará em otimização de tempo,
podendo se dedicar mais a sua propriedade e a seus animais. Quantos aos resultados esperados,
utilizando o website para os pedidos de ração, a fábrica de ração também será beneficiada,
poderá diminuir consideravelmente a quantidade de vendedores de campo e fazer treinamentos
mais intensivos para que seu funcionário visite o agricultor somente para dar assistência e
informar qual é a melhor ração para determinada propriedade.
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