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ADMINISTRAÇÃO
A EDUCAÇÃO FINANCEIRA: ESTUDO DE CASO REALIZADO NO CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO NA CIDADE
DE MONTES CLAROS – MG
Isadora Benevides de Sousa
Viviane Santos Oliveira Meire
Marcos Alves da Rocha
RESUMO
Uma das principais dificuldades dos indivíduos é planejar suas ações financeiras de curto e
longo prazo. A educação financeira é um tema muito relevante dentro dos discutidos na
academia, haja vista que são abordados vários conteúdos direcionados a gestão financeira,
proporcionando aos futuros gestores conhecer e desenvolver novos métodos para criação de
valor para as empresas e para si próprio, beneficiando também o desenvolvimento de uma
sociedade mais consciente e planejada. O presente artigo teve como objetivo verificar o
comportamento dos acadêmicos de Administração de uma instituição de ensino privado no
gerenciamento de suas finanças pessoais, especificamente identificar seu perfil financeiro,
investigar a utilização da educação financeira no momento do consumo, detectar o grau de
conhecimento e familiaridade destes sobre finanças pessoais e economia, identificar os meios
utilizados para se atualizarem com relação às finanças. Para o alcance dos objetivos utilizouse a metodologia aplicada, exploratória e descritiva. Quanto aos procedimentos: pesquisa
bibliográfica, pesquisa de campo e a forma de abordagem quantitativa. Como instrumento de
coleta de dados utilizou-se um questionário estruturado com questões fechadas. Os resultados
mostram que quanto ao perfil pessoal dos acadêmicos observou-se que os acadêmicos têm
idade entre 18 e 37 anos, a maior parte deles são assalariados e houve a predominância da
faixa salarial entre R$ 880,01 a R$ 1760,00 reais. Com relação ao perfil financeiro, detectouse que a maior parte dos acadêmicos obtém instruções financeiras pessoais as vezes, e 47%
dos acadêmicos afirmam que planejamento financeiro pessoal é planejar receitas, despesas e
investimentos, a maioria informou também que quase sempre planejam suas compras,
compram à vista e a prazo e não possuem investimentos. Já relacionado a importância
financeira os acadêmicos julgam como muito importante a educação. A graduação em
administração é de grande valia para os acadêmicos, uma vez que, está lhes proporcionou
conhecimentos a respeito de economizar, gastar e investir, permitindo-os gerenciar de forma
mais adequada seus recursos. Pensando no futuro, os mesmos se encontram satisfeitos com os
conhecimentos recebidos durante o curso. O meio mais utilizado pelos acadêmicos para se
atualizarem sobre finanças pessoais é a internet.
Palavras-chave: Educação Financeira. Finanças Pessoais. Consumo Consciente.
Planejamento Financeiro.
___________________________________________________________________________
A INFLUÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA
Rafaela Krisley Ferreira da Silva
Vanessa Rodrigues Dias Freitas
Thiago Neiva Guimarães

CIENTÍFICA

DE

TAYLOR

NA
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RESUMO
A revolução industrial ocorreu na Europa em meados do século XVIII. O trabalho que antes
era braçal foi substituído pelo uso das máquinas. A partir dessa transformação surgiu a
Administração Científica que foi criada no final do século XVIII por Frederick Winslow
Taylor que teve como principal objetivo maximizar a produtividade garantindo o baixo custo
de produção. A sua ênfase era baseada nas tarefas uma vez que procurava métodos que fizesse
com que o trabalhador produzisse mais em menos tempo. O presente artigo teve como
objetivo analisar se há a influência da Administração Científica na Administração
Contemporânea, e verificar se a organização racional do trabalho (ORT) definida por Taylor
está presente nas organizações e em quais aspectos a gestão contemporânea está ligada ao
modelo de gestão da Administração Científica. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica
e descritivo. Foram pesquisados artigos científicos em periódicos e congressos relacionados
ao tema e obteve-se como resultados indícios do Taylorismo nas organizações, através dos
princípios da administração científica defendidos por Taylor. Justifica-se a criação desse
artigo ampliar os campos de pesquisa sobre as teorias e aplicações dos estudos de Taylor na
administração moderna, verificando como a organização racional do trabalho está presente
nas organizações.
Palavras-chave: Administração Científica. Administração Contemporânea. Organização
Racional do Trabalho.
_________________________________________________________________________
ANÁLISE DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS COM ÊNFASE NOCAPITAL
INTELECTUAL DE UMA EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
DACIDADE DE MONTES CLAROS/MG:
ESTUDO DE CASO
Barbara Kellen Rodrigues Dias
Stheffanny Kathyanne Maia Xavier
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
O capital intelectual está relacionado ao conhecimento das pessoas de uma organização que
busca atingir seus objetivos. O avanço da tecnologia ajudou as organizações a adquirirem um
diferencial para se adequarem as exigências do mercado. O presente estudo tem como
objetivo analisar a gestão de recursos humanos, com ênfase no capital intelectual, abordando
as estratégias adotadas para valorização desse capital dentro de uma empresa no ramo da
construção civil. A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, de cunho qualitativo. Para
seu desenvolvimento, determinou-se pesquisar e analisar uma empresa do ramo da construção
civil, com sede na cidade de Montes Claros/ MG. O projeto de pesquisa foi submetido ao
Comitê de Ética em pesquisa da FUNORTE, conforme resolução 466/12. Ao analisarmos a
importância do capital intelectual no contexto organizacional, conclui-se que a pesquisa na
empresa em estudo teve seus objetivos atingidos. Os resultados obtidos, por meio do estudo
de caso, mostraram que a empresa busca desenvolver e investir no seu capital intelectual.
Palavras-chave: Capital Intelectual. Recursos Humanos. Construção Civil.
________________________________________________________________________
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ANALISE DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE DE UMA MICRO EMPRESA NO
RAMO COMERCIAL NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG
Daiane de Abreu Borges
Vandinéia Soares Silva
Marcos Alves da Rocha
RESUMO
A gestão de estoque é muito importante para as organizações, para que possa destacar-se
perante os seus concorrentes e principalmente ao seu público alvo. O sistema logístico
eficiente será capaz de facilitar a tomadas de decisão pelos gestores levando em consideração
o mercado e suas demandas. As vantagens desse sistema para a sociedade são transmitidas em
todo tipo de transação comercial, melhora nos preços e disponibilidade de produtos obtendo
total satisfação desses clientes. O referido trabalho teve como objetivo analisar o
gerenciamento de estoque de uma microempresa no ramo comercial na cidade de Montes
Claros – MG e especificamente analisar o gerenciamento de estoque, identificando as
ferramentas utilizadas no processo de gestão de estoque, onde foi avaliado se processo de
gestão de compras está contundente com a gestão de estoque, levantar as melhorias
percebidas pelos operadores e sugerir melhorias que tornem o processo mais eficiente na
gestão de estoque. E assim evidenciar as técnicas e a importância de uma boa da gestão de
estoque, e quais os benefícios para os gestores que esse recurso pode acarretar melhorando e
dando base para uma tomada de decisão assertiva. A metodologia utilizada foi desenvolvida
através de um estudo de caso, a pesquisa trata-se do tipo descritiva, qualitativa e exploratória,
a coleta de dados foi através de uma entrevista estruturada. Conforme os objetivos
estabelecidos e após a análise dos dados obtidos pela pesquisa, conclui-se que a empresa
adota algumas ferramentas de gestão de estoque, porem essas não são suficientes para um
gerenciamento eficaz.
Palavras-chave: Gestão de Estoque. Planejamento. Logística. Compras.
________________________________________________________________________
CAUSA DA MORTALIDADE DAS MPE´s DO SETOR VAREJISTA DE VESTUÁRIO
DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG
Júnia Deise Rodrigues Lopes
Marinelle Veloso Oliveira
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
O número de empreendimentos no Brasil vem aumentando a cada dia, contribuindo para o
crescimento da economia do país, pois geram emprego e renda, sendo a maioria, empresas de
pequeno porte. O setor varejista de vestuário contribui para esse crescimento econômico,
porém, um número crescente de empresas vem fechando as portas com pouco tempo de
funcionamento e cerca da metade entram em decadência em seus primeiros anos de vida, que
são considerados os anos mais críticos para uma empresa. Diante desse fato, o presente
projeto buscou apresentar e entender os fatores que estão ligados à mortalidade precoce das
micro e pequenas empresas do setor varejista de vestuário. O estudo caracteriza-se como
pesquisa qualitativa, descritiva e pesquisa de campo e, como instrumento foi utilizada a
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entrevista de roteiro pré-estabelecido com cinco gestores de micro e pequenas empresas do
ramo de vestuário da cidade de Montes Claros/MG, que exercem e com cinco pessoas que
encerraram suas atividades, podendo fazer um paralelo entre ambas. A pesquisa identificou
várias causas que levam tais empresas ao fracasso, dentre as quais pode se citar a falta de
planejamento, inadimplência, falta de capital e de apoio governamental. Concluiu que a causa
da mortalidade ocorre devido a um conjunto de fatores associados que, acumulados,
contribuem para o fenômeno.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Mortalidade de Empresas. Micro e Pequenas Empresas.
Varejo.
________________________________________________________________________
EMPREENDEDORISMO: CRIAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS NO SETOR FITNESS
EM MONTES CLAROS/MG
Bernardo Couto Viana
Gilmar Moreira do Amaral
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
O tema empreendedorismo têm ganhado destaque nos últimos anos e é bastante discutido
principalmente no meio empresarial, é notável a importância da atividade empreendedora
dentro das organizações. Atividade esta que por sua vez é desenvolvida por indivíduos que
possuem capacidades, habilidades e características individuais, que, em conjunto, formam um
perfil empreendedor. O objetivo da pesquisa foi analisar o que leva os empreendedores a
abrirem novos negócios no mercado Fitness na cidade de Montes Claros/MG. Instigados pela
disciplina de Empreendedorismo, conhecimento do mercado Fitness e da grande quantidade
de novos negócios que surgem em todo país neste segmento, foi realizada uma análise para
identificar o que leva os empresários a investirem nesta atividade e como analisam o cenário
econômico atual pelo qual passa o país. Isso possibilitou conhecer a realidade mercadológica
do setor, partindo do amplo nacional para o local. O estudo foi realizado como uma pesquisa
descritiva, por meio de um estudo de campo onde a técnica adotada foi a abordagem
qualitativa. Foram selecionadas cinco empresas que se enquadraram nos requisitos
determinados pelos pesquisadores para aplicação de uma entrevista. O método adotado para
tratamento dos dados foi a análise de conteúdo. Com o estudo foi possível perceber que um
dos fatores que mais influenciaram a criação do negócio, tal como a escolha pelo segmento de
Fitness, deu-se pelo fato de ser um setor que vem crescendo e abre um leque de oportunidades
para novos entrantes, principalmente em função da dinamicidade do setor, bem como pelos
incentivos das mídias sociais e a conscientização da população em relação à saúde e bemestar. Concluiu-se também que, para quem detém de um capital para investir, com disposição
para inovar e não sabe onde aplicá-lo, vale a pena estudar as possibilidades do mercado
Fitness.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Mercado Fitness. Motivação. Economia.
______________________________________________________________________
ENTIDADES RELIGIOSAS CRISTÃS: UM PONTO DE VISTA ADMINISTRATIVO.
Jéssika Thaís Cardoso dos Santos Queiroz
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Nayara Dalianne Seixas Bispo
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
Este artigo apresenta a forma pela qual algumas entidades cristãs do Brasil se encontram
estruturadas administrativamente, identificando processos organizacionais formais e
realizando uma análise quanto a utilização da ciência da Administração e aplicação de suas
ferramentas. A escolha do tema originou-se ao fato de que, no Brasil, as entidades religiosas
encontram-se ligadas ao terceiro setor, cada dia mais crescente em tamanho e importância na
vida cotidiana, além da necessidade de entender o funcionamento dessas entidades enquanto
organizações. A pesquisa exploratória iniciou-se a partir de revisões bibliográficas e
desenvolveu-se por meio de discursão entre os autores. Foi possível identificar, por meio das
opiniões de diferentes autores, em diversas obras, que uma organização carente de uma boa
administração se encontra doente em termos de estrutura organizacional pois, desde o chão de
fábrica até a alta administração, é necessário a colaboração de um gestor para impulsionar
toda sua teoria. Esses pressupostos também se aplicam às entidades religiosas e demais
organizações do terceiro setor.
Palavras-chave: Entidades Cristãs. Administração Religiosa. Terceiro Setor. Estrutura
Administrativa.
_________________________________________________________________________
FINANÇAS PESSOAIS: A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG
Fernando Santos Araújo
Nilcelly Akidauane Soares
Marcos Alves da Rocha
RESUMO
A economia brasileira vivenciou vários ciclos ao longo da história do país, atualmente o
crescente consumo mantém as pessoas num estado permanente de ansiedade. O presente
artigo teve como objetivo detectar a importância do desenvolvimento da educação financeira
no ensino fundamental em uma instituição de ensino privado na cidade de Montes Claros –
MG. E como objetivos específicos identificar entre os alunos participantes o conceito pessoal
a respeito da Educação Financeira. Verificar a metodologia utilizada no desenvolvimento da
Educação Financeira. Avaliar a importância da inserção da educação financeira nas escolas.
Um estudo sobre o aumento do crescente consumo das pessoas e da inadimplência, e
identificou entre os alunos entrevistados o conceito pessoal a respeito da importância da
educação financeira no âmbito infantil. A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino
privado localizada na cidade de Montes Claros – Minas Gerais, foi desenvolvido através de
um estudo de caso, que teve como base aplicação de questionários aos alunos e o tema
abordado foi a importância do desenvolvimento da educação financeira no ensino
fundamental, este levantamento dos dados nos guiou para uma conclusão onde notamos a
necessidade de inserir a disciplina de administração financeira para estes jovens, pois os
alunos carecem de uma melhor estrutura para aprenderem sobre gastos e economia.
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Palavras-chave: Finanças Pessoais. Planejamento. Gestão Financeira.
_________________________________________________________________________
GESTÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA
CORRETORA DE SEGUROS DE MONTES CLAROS – MG
Daniele Almeida Silva
Moarais Cezar dos Reis
Marcos Alves da Rocha
RESUMO
O presente cenário de instabilidade econômica e política dificulta e ameaça a sobrevivência e
competitividade das empresas, tomando por base o aumento de taxa de juros, inflação, alta
taxa de impostos e desemprego, dentre outros. Esse cenário aumenta a complexidade dos
desafios para as empresas. Este é um momento em que as empresas precisam ser ainda mais
competitivas para enfrentarem a crise e se desenvolverem, por isso há a necessidade de
adequadas metodologias de gestão. As empresas são geradoras de emprego e riquezas na
economia. Sendo assim a saúde e segurança financeira das empresas deve ser apoiada e
discutida para fomentar o seu desenvolvimento e a manutenção do emprego e renda de forma
sustentável e competitiva beneficiando a toda a sociedade. Essas empresas quando
financeiramente seguras elevam a própria capacidade de contribuir com o alcance dos
objetivos de seus diversos stakeholders e a harmonia de suas inter-relações, também o bemestar econômico e melhor uso dos recursos da sociedade. Diante deste contexto, torna-se
oportuno o desenvolvimento de um trabalho que aborde a eficiência e eficácia dos processos
financeiros nas empresas com vistas ao processo de tomada de decisão. Este estudo buscou
evidenciar a importância da administração financeira de curto prazo e a utilização adequada
dos controles financeiros, através de um estudo de caso em uma corretora de seguros na
cidade de Montes Claros - MG. A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar os
controles financeiros de curto prazo em uma corretora de seguros de Montes Claros - MG. Os
objetivos específicos foram: identificar os controles financeiros de curto prazo que compõem
a administração do capital de giro da empresa em estudo; avaliar os controles financeiros
existentes na empresa e propor melhorias na gestão do capital de giro da organização em
estudo. Para alcançar os objetivos desta pesquisa, caracterizada como estudo de caso, sendo
de caráter descritivo, foi utilizado como instrumento de coleta de dados a observação
participante e entrevista semiestruturada. Dessa forma foi realizado um levantamento de
dados junto à empresa e os funcionários com funções inerentes ao estudo. Esses dados que
foram levantados referem-se às rotinas, processos e ferramentas utilizadas na gestão do capital
de giro da empresa, considerando também o seu histórico. Após a analise dos dados e as
informações dos autores pode-se concluir que a empresa não utiliza todos os principais
controles financeiros básicos, não obtendo desta forma dados que possibilitem ao gestor uma
eficiente gestão do capital de giro de curto. Foram elaborados e sugeridos alguns modelos de
controles e ferramentas para que a empresa implantasse para dar suporte a sua gestão do
capital de giro, são eles: o controle de contas a receber , um controle diário de vendas e o
fluxo de caixa.
Palavras-chave: Capital de Giro. Controles Financeiros. Curto Prazo.
__________________________________________________________________________
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O CONHECIMENTO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA O DESEMPENHO
FINANCEIRO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MPEs.
Raíssa Estéfany Siqueira de Souza
Welson Batista da Silva
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
O presente trabalho traz como tema “O conhecimento da gestão tributária para o desempenho
financeiro das Micro e Pequenas Empresas – MPEs”, teve como objetivo geral analisar o
conhecimento da gestão tributária para o desempenho das MPEs. Especificamente pretendese: conhecer os pressupostos da legislação tributária brasileira; verificar a aplicabilidade dessa
legislação para as MPEs e analisar o conhecimento da gestão tributária para o desempenho
financeiro das mesmas. Utilizou-se a pesquisa de cunho bibliográfico, exploratória e de
abordagem qualitativa. Por meio da pesquisa, foi possível verificar a aplicabilidade da
legislação tributária para as MPEs, constatando que a escolha acertada do melhor tipo de
enquadramento fiscal torna-se um fator fundamental para o sucesso das microempresas e
empresas de pequeno porte. Devido à tributação ser um dos principais elementos de impacto
nos resultados empresariais, a redução ou adiamento dos custos fiscais tributários é um fator
indispensável à boa gestão financeira das empresas e isso será possível se houver um
planejamento tributário.
Palavras-chave: Empresas. Tributos. Gestão Financeira. Conhecimento.
_________________________________________________________________________
O GERENCIAMENTO DOS PADRÕES DA QUALIDADE NO PROCESSO
PRODUTIVO DAS ORGANIZAÇÕES.
Hélio Antônio Quitério Junior
Thiago Dias Batista
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
As principais ferramentas da qualidade estão relacionadas com a eficiência das organizações,
tanto da produção quanto dos procedimentos e análise de gestão. Nesse viés, ressalta-se a
importância da conexão da produção com as demais áreas, facilitando as atividades exercidas.
Ademais, a customização do tempo e a redução de desperdícios visa obter uma produção mais
enxuta com o nivelamento de ferramentas estratégicas que mensuram a qualidade de produtos
e serviços, a fim de satisfazer os clientes com diversidade, rapidez e eficiência. As
ferramentas da qualidade são essenciais para o processo produtivo e o crescimento
organizacional, pois está ligado desde a entrada de insumos até a obtenção do produto final,
gerindo recursos para alcançar um patamar de excelência e visando a redução de custos e
maximização dos lucros. Definiu-se como objetivo geral do presente trabalho analisar a
importância das ferramentas da qualidade para a gestão dos processos produtivos
organizacionais. Como objetivos específicos, determinaram-se identificar quais são as
principais ferramentas da qualidade, a aplicação delas na gestão de processos da empresa e a
análise de sua importância como recurso no monitoramento do processo. Este trabalho tipifica
sua metodologia como sendo uma Pesquisa Exploratória, Bibliográfica e Qualitativa quanto
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aos objetivos, procedimentos e abordagem, respectivamente. Dessa forma, conclui-se que os
resultados organizacionais são alcançados por meio das ferramentas da qualidade que
oferecem soluções para os gargalos do processo produtivo, reduzindo custos em detrimento
do lucro. Essas ferramentas são importantes para as organizações no intuito de satisfazer e
atender às necessidades e as expectativas do mercado, proporcionando uma produção mais
enxuta, além de garantir a sobrevivência e a saúde financeira das empresas.
Palavras-chave: Processo Produtivo. Gerenciamento da Qualidade. Eficiência. Estratégia.
_________________________________________________________________________
O IMPACTO DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL NAS
RELAÇÕES DE TRABALHO
Camila Freire Cardoso Gherard
Fernando carneiro Dourado
Thiago Neiva Guimarães
RESUMO
A pesquisa retrata a importância dos treinamentos e desenvolvimentos pessoais dos
colaboradores dentro das organizações e como esta pode influenciar nas relações de trabalho.
É essencial manter-se atualizado principalmente em época de mudanças instantâneas no
mercado de trabalho e nas organizações sociais. Estar bem preparado torna-se, então, requisito
mínimo para quem objetiva sucesso em uma carreira profissional. O objetivo geral deste
artigo foi verificar como são realizados os programas de treinamento e desenvolvimento nas
Organizações, com enfoque nas dificuldades encontradas e no feedback dos envolvidos e,
conjuntamente, analisar as principais razões para a implantação do treinamento e
desenvolvimento de pessoal, identificar os aspectos críticos para a adoção desta ferramenta e
por fim averiguar a influência das capacitações como fator competitivo para o futuro da
empresa no mercado. O presente trabalho se mostra relevante para derrubar as falácias e
barreiras existentes sobre T&D, demonstrando seus benefícios para as organizações. Utilizouse pesquisa descritiva, qualitativa e bibliográfica, com revisão de literatura e observação dos
dados coletados. Não há dúvidas que é imprescindível para qualquer espécie de Organização
Treinamento e Desenvolvimento dos Recursos Humanos para galgar melhores desempenhos,
os níveis de serviço aumentam quando há uma formação melhor, todavia ainda é preciso
melhores estudos e investimentos para se precisar, de forma clara e objetiva, os retornos do
T&D.
Palavras-chave: Treinamento. Desenvolvimento. Benefícios. Empecilhos. Sucesso
Profissional.
_________________________________________________________________________
PROCESSO
DE
BIBLIOGRÁFICA

RECRUTAMENTO

Joana Caroline Aguiar Fernandes
Weldes Moreira Mendes
Thiago Neiva Guimarães
RESUMO

E

SELEÇÃO:

UMA

REVISÃO
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Um processo de recrutamento e seleção bem definido é muito importante para o
desenvolvimento de uma empresa, pois no mercado competitivo do século XXI é necessário
ter-se as pessoas com perfil adequado atuando nos setores corretos da organização. O
recrutamento pode ser tanto interno como externo, os quais podem ser feitos por um processo
online, definido de acordo com os interesses da empresa. Na implantação de um processo de
recrutamento e seleção torna-se indispensável definir uma estrutura de cargos e salários para
se expressar formalmente os elementos que compõem um cargo. A entrevista é uma técnica
utilizada para selecionar as pessoas de forma adequada, visando preencher as lacunas
empresariais e observando os valores e cultura da organização, por meio da percepção dos
comportamentos psicotécnicos dos candidatos. Diante disso, o presente artigo tem o objetivo
de estudar os métodos atuais de recrutamento e seleção empregados pelas empresas. Pretendese ainda apresentar a relação de modelos de captação, processos e métodos aplicados
atualmente nos processos de seleção de pessoas, segundo estudos literários, além de analisar
aqueles que são mais eficazes e mais utilizados pelas empresas. Neste projeto foi realizada a
pesquisa bibliográfica, que forneceu meios que auxiliaram na definição e solução de
problemas, além de permitir a exploração de novas áreas. Foram analisadas diversas
literaturas relacionadas ao assunto em questão, artigos publicados em periódicos que
possibilitaram que este trabalho pudesse ser fundamentado. No estudo, verificou-se que não
há uma técnica de recrutamento e seleção melhor ou pior que a outra, sendo que, isto varia de
organização para organização.
Palavras-chave: Recrutamento. Seleção de Pessoas. Empresas.
________________________________________________________________________
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: ESTUDO DE CASO EM DUAS IGREJAS
EVANGÉLICAS DE MONTES CLAROS/MG
Ana Paula e Silva
Lourrayne Santos Emiliano
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
As instituições religiosas, mais especificamente as igrejas, desempenham um papel
importante na sociedade através do suporte espiritual e trabalhos desenvolvidos nos locais
onde estão inseridas. Com isso, tem-se uma necessidade de divisão de tarefas por meio da
criação de cargos ministeriais que são realizados com o recrutamento e seleção de pessoas das
próprias organizações, quando os dirigentes percebem esta necessidade. Destaca-se que,
mesmo sendo instituições filantrópicas, muito do que é estabelecido para o processo de
recrutamento e seleção em organizações corporativas também é utilizado pelas igrejas. Dessa
forma, estruturou-se este trabalho com o tema “Recrutamento e seleção: estudo de caso em
duas igrejas evangélicas de Montes Claros/MG”, que tem por objetivo entender e comparar
como a eleição de cargos ministeriais é realizada nas duas igrejas evangélicas estudadas. Para
tanto foi realizada uma pesquisa qualitativa, exploratória, de natureza aplicada. Como
procedimento técnico, utilizou-se o método do estudo de caso, por meio de entrevistas com os
dirigentes dessas igrejas, para compreender e identificar possíveis diferenças existentes entre
o recrutamento e seleção que é realizado dentro das mesmas, quando comparadas à
bibliografia que, em tese, serve de base para as outras organizações. Assim que finalizado, o
projeto foi encaminhado ao CEP - Comitê de Ética em Pesquisa, onde foi analisado e
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aprovado. A pesquisa permitiu identificar que as igrejas em questão realizam seus processos
de recrutamento e seleção para os cargos de maneira divergente aos procedimentos
encontrados na bibliografia, por se tratar, em sua grande maioria, de cargos assumidos por
voluntários. Apesar da não existência de um modelo padrão de recrutamento e seleção de
pessoal, as igrejas demonstraram-se satisfeitas com a maneira como vem sendo conduzido
esse processo e os resultados obtidos com eles, até o presente momento, as fazem considerar
desnecessária a inserção de uma conduta técnica dentro das igrejas.
Palavras-chave: Igreja Evangélica. Recrutamento e Seleção. Instituição Religiosa.
________________________________________________________________________
DIREITO
A AUTOTUTELA E ESTADO:
NORMATIVOS, DOUTRINÁRIOS

APONTAMENTOS

SOBRE

ASPECTOS

Raphael de Alkmim Falcão Pimenta
Cristiano Barbosa
RESUMO
A autotutela é considerada uma forma primitiva de defesa. Contudo aparentemente ainda se
mostra na sociedade hodierna como mecanismos de defesa do interesse pessoal frente a
suposta ausência do Estado como ente mediador/regulador. Como regra genérica ela não é
admissível por implicar no exercício arbitrário das próprias razões. Por esse aspecto, o
problema de pesquisa se voltou para a discussão relativa a possibilidade do uso de autotutela
na sociedade hodierna. O objetivo geral buscou estudar a autotutela frente os aspectos
normativos e doutrinários. Os objetivos específicos visou identificar conceito de autotutela, o
posicionamento doutrinário e normativo sobre esse instituto, e discutir aspectos que
justificariam a utilização de autotutela. Para realização da pesquisa, utilizou-se da
metodologia de cunho bibliográfico e revisão de literatura feita através de levantamento de
dados por meio de busca de artigos relacionados em bases eletrônicas. O resultado aponta
para a possibilidade de autotutela frente algumas disposições do código civil e penal.
Palavras-chave: Autotutela. Contrato social. Estado.
__________________________________________________________________________
A (A) TIPICIDADE DO DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DE MEDIDA
PROTETIVA DE URGÊNCIA NA LEI Nº 11.340/06 COMO ILÍCITO PENAL
Érika Lays Cardoso Fernandes
Jéssica Albuquerque Vieira Oliveira
RESUMO
Muito se discute hodiernamente sobre a tipicidade ou não do crime de desobediência
cometido por quem voluntariamente descumpre medida protetiva de urgência estabelecida na
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). A referida Lei faz da medida
protetiva de urgência um instrumento cautelar/inibitório de natureza cível que visa a proteção
da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Sobre o crime de desobediência, o Código
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Penal Brasileiro de 1.940, em seu artigo 330, estabelece que desobedecer a ordem legal de
funcionário público é crime. O grande problema é que não há, até o momento, um
entendimento positivado sobre a matéria, o que viabiliza intensos debates e posicionamentos
diversos. Assim sendo, o escopo deste trabalho é entender a possibilidade de imputação do
crime de desobediência a quem voluntariamente descumpre a medida protetiva de urgência.
Palavras-chave: Medida Protetiva. Descumprimento. Desobediência.Tipicidade.
___________________________________________________________________________
A GUARDA COMPARTILHADA SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DO MELHOR
INTERESSE DO MENOR
Brenda Karoline Nascimento Silva
Érika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo
RESUMO
O presente trabalho apresenta uma pesquisa acerca da guarda compartilhada, buscando
analisar se este modelo de guarda é capaz de efetivar o princípio do melhor interesse do
menor, tendo em vista que possibilita a convivência dos filhos com ambos os pais e o
exercício do poder familiar de forma conjunta pelos genitores, o que consequentemente
influencia no crescimento e desenvolvimento da prole. Objetiva-se neste artigo, apresentar a
evolução histórica do poder familiar, bem como conceituar a guarda compartilhada apontando
suas características, distinções e aplicabilidade. Será abordada também a relação existente
entre o princípio do melhor interesse do menor e a guarda compartilhada. O artigo foi baseado
em bibliografias de diversos doutrinadores e em legislações acerca do tema, endossada com
marcantes posicionamentos jurisprudenciais. A pesquisa consiste em um estudo de cunho
qualitativo, descritivo, apropriando-se de instrumentos clássicos de pesquisa como a revisão
de literatura e análise jurisprudencial dos últimos 08 (oito) anos.
Palavras-chave: Guarda Compartilhada. Princípio do Melhor Interesse do Menor. Poder
Familiar.
___________________________________________________________________________
A IMPORTÂNCIA DA COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO – CTC PARA
A EXECUÇÃO DA PENA
Adriana de Souza Santos
Ronilson Ferreira Freitas
RESUMO
O sistema prisional é um instrumento de controle social utilizado pelo Estado, tendo por
função aplicar a lei penal e executar a sentença condenatória. A pena privativa de liberdade
não deve se limitar em cercear a liberdade do individuo, mas a de cumprir o seu objetivo
ressocializador. Nesse sentido, foi criada a Comissão Técnica de Classificação (CTC), que
possui a legitima função de elaborar o programa individualizador e de acompanhamento do
preso. Diante desse pressuposto, o objetivo geral deste estudo é demonstrar a importância da
CTC no programa individualização na execução da pena. E por objetivos específicos
demonstrar a importância prática da CTC no programa de individualização da pena e refletir
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sobre a ressocialização e o processo de remição de pena dos reeducandos. A metodologia
utilizada foi feita através de uma pesquisa bibliográfica, sendo o método de procedimento o
monográfico e o método de abordagem o dedutivo através de uma leitura exploratória,
seletiva, analítica e interpretativa de artigos publicados em periódicos científicos
considerando a importância da CTC para a execução da pena.Nesse contexto destaca a
importância da CTC no âmbito das unidades prisionais para classificação dos apenados, pois a
comissão é composta por uma equipe multidisciplinar e que tem como meta principal a
classificação do preso segundo seus antecedentes e personalidade para orientar o programa
individualizador da pena privativa de liberdade, que deve ser realizado tanto no preso
condenado como no preso provisório, no momento de ingresso da pessoa no sistema
penitenciário visando à reinserção social do individuo privado de liberdade. Diante deste
contexto o presente trabalho procura responder a seguinte problemática, qual a importância da
Comissão Técnica de Classificação para a execução da pena?
Palavras-chave: Comissão. Classificação. Execução. Pena. Remição.
___________________________________________________________________________
A INCIDÊNCIA NO ERRO DETIPO NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
Tadeu Barbosa Soares
Filomena Luciene Cordeiro Reis
RESUMO
Esta pesquisa apresentou como tema principal o estudo do estupro de vulnerável e da
incidência no erro de tipo, através da aparência, comportamento e atitudes do sujeito passivo
do crime, que se comporta como se maior fosse. A temática teve como objetivo
geralcompreender a presunção relativa no estupro de vulnerável do menor de 14 anos, cuja
consequência é a caracterização do erro sobre as circunstâncias elementares do tipo penal e,
consequentemente, a absolvição do acusado em razão do erro. Quanto à metodologia,
utilizou-se o método hipotético-dedutivo, através da análise dos doutrinadores e das diversas
decisões dos tribunais, bem como darevisão bibliográfica e documental, das jurisprudenciais,
o momento histórico, a legislação pertinente, em especial, o Código Penal atual, o Estatuto da
Criança e do Adolescente e a Constituição Federal. Com o advento da lei 12.015 de 2009 que
deu nova roupagem ao crime de estupro de vulnerável, modifica-se a sua presunção, pois não
se admite a relatividade deste delito, porém caso o menor de 14 anos, que se apresenta ao
maior como se fosse adulto, com o intuito da realização do ato sexual, encontra-se neste
parâmetro a relativização da presunção. Dessa forma, com escopo na boa-fé do autor do delito
é possível à verificação da absolvição baseado na teoria da aparência, que remetera a erro do
tipo. Enfim, este constituiu um trabalho científico que pensa essas questões e propõe debates
posteriores.
Palavras-chave: Estupro de Vulnerável. Aparência. Erro de Tipo.
___________________________________________________________________________
A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI
Cássio Matheus Araújo Cavalcante
Erik Rodrigues da Silva
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RESUMO
Introdução: A mídia tem um papel importantíssimo no Estado Democrático de Direito:
manter a população informada do que acontece ao seu redor, estas informações quando bem
repassadas geram um grande benefício para população, mas, se mal interpretadas ou
repassadas dolosamente com finalidade de manipular os mesmos, pode acarretar em grandes
injustiças. Infelizmente, nos dias atuais é comum alguns veículos de comunicação afastarem
da responsabilidade em que devem abordar os fatos ocorridos para espetacularizar a
informação de maneira mais latente e interessante a uma sociedade cada dia mais ávida pelo
sensacionalismo. O homicídio é um dos crimes preferidos por parte da mídia sensacionalista
para despertar o clamor público e manipular o sentimento de compaixão social, tornando o
acusado um monstro que irá ser julgado “por eles mesmos”. Objetivo: Analisar a real
influência que a mídia exerce nas decisões dos jurados no tribunal do júri. Metodologia: O
presente trabalho adotou o método hipotético-dedutivo, pois através da pesquisa bibliográfica
especializada e artigos científicos será construído um entendimento para que assim possamos
identificar e diminuir a influência negativa que a mídia está exercendo sobre as decisões dos
jurados no tribunal do júri, tornando estas decisões imparciais e injustas. Esta análise será
com maior enfoque nos tempos atuais. Dessa forma, conclui-se a grande importância que a
mídia exerce no Estado Democrático de Direito, influenciando os cidadãos e, assim, deverá
ser observada com uma atenção especial.
Palavras-chave: Influência da Mídia no Tribunal do Júri. Relativização da Liberdade de
Imprensa.
___________________________________________________________________________
A ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS NO PROCESSO PENAL
Aldelamare Ladeia Costa
Edilberto Nicanor Ferreira
RESUMO
O presente artigo foi desenvolvido com o intuito de conhecer o instituto das provas ilícitas no
processo penal. O convencimento do juiz e a fundamentação da sentença dependem das
mesmas. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LVI traz ao ordenamento a
imposição de que as provas ilícitas não poderão ser admitidas no direito brasileiro. Da mesma
maneira, o Decreto-Lei n. 3.689/41, em seu artigo 157 caput, impõe que estas provas obtidas
por meios ilícitos sejam desentranhadas do processo. Levando em consideração os princípios
do direito, essas provas poderão ser admitidas no processo. Contudo, essa aceitação deve ser
feita de forma integralizada com ponderações de valores, princípios e leis. Esse cuidado é
indispensável, uma vez que, aceitar provas ilícitas pode colocar o processo em condição de
possíveis questionamentos de nulidade. Algumas teorias discutem a possibilidade da
aceitação da prova ilícita. Com o desenvolvimento dos objetivos principais de explanar
conceitos, conhecer a natureza jurídica e analisar as possibilidades de aceitação das provas
ilícitas dentro da legislação processual penal brasileira, foi possível perceber que o judiciário
brasileiro, em sua maioria, entende pela aplicação da letra da lei, mas, houve caso onde a
prova foi admitida em prol de um bem jurídico considerado “mais relevante” que o outro do
caso concreto. Para o desenvolvimento do trabalho optou-se pelo método de revisão
integrativa sistematizada, buscando materiais em bases de pesquisas eletrônicas, artigos,
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periódicos, doutrinas brasileiras e também bancos de dados jurisprudenciais. Foram utilizados
os materiais que se enquadrem no objetivo do artigo.
Palavras-chave: Provas Ilícitas. Constituição Federal. Prova Judicial. Processo Penal.
___________________________________________________________________________
A INCOSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.705 DE 19 DE JUNHO DE 2008
(LEI SECA)
Genival Souza Lima
Osório Esdras Guimarães Braga
RESUMO
O presente trabalho trata da inconstitucionalidade da Lei 11.705 de 19 de Junho de 2008 (Lei
Seca), que estabelece penalidades e medidas administrativas ao condutor que se recusar a se
submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput do artigo 277 do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB). O objetivo foi verificar aspectos de inconstitucionalidade da
referida lei, analisar os posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários acerca do tema,
identificar os potenciais equívocos que o legislador cometeu quanto à elaboração da
mencionada lei e apontar aspectos que possam determinar a sua inconstitucionalidade.
Utilizou como metodologia a pesquisa qualitativa de caráter descritivo, retrospectivo e
indutivo, além da exploração de documentos científicos em bases físicas e digitais, como
artigos publicados na internet, livros, revistas, jurisprudências de tribunais, além de conteúdo
de revisão bibliográfica voltado ao tema, cujos autores discorrem linearmente à idéia de que a
lei em questão é inconstitucional. O caráter descritivo na presente pesquisa buscou o registro e
a interpretação dos fatos do mundo jurídico sem a interferência do pesquisador, inicialmente,
objetivando a credibilidade em sua exposição. Concluiu-se que o assunto comporta reflexões
que envolvem uma complexidade de questões jurídicas, políticas e sociais, o que permite
compreender que a abordagem proposta na pesquisa não foi o esgotamento das perspectivas
abrangidas pelo tema. Entretanto, o desenvolvimento da presente pesquisa, resultou na
conclusão de que a Lei 11.705/08 (“Lei seca”) é inconstitucional, pois, afronta direitos e
garantias previstas na CRFB/88.
Palavras-chave: Inconstitucionalidade. Constitucionalidade. Lei 11.705/2008.
___________________________________________________________________________
A INSERÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA DE
EXECUÇÃO PENAL
Walisson da Silva Meira
Vanessa Cláudia Sousa Oliveira
RESUMO
É sabido, que o sistema prisional brasileiro, é um sistema precário, caótico, sendo assim
considerado, como um dos piores do mundo. As chamadas mazelas prisionais infringem todos
os princípios e garantias resguardados ao ser humano. O Estado assim cria novas medidas
para solucionar tais problemas de modo que a sua principal função, que é de ressocializar o
indivíduo seja devidamente cumprida. Dentre tais medidas está o monitoramento eletrônico
de presos, surgindo como opção ao encarceramento do indivíduo, o livrando assim daquele
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ambiente hostil, e degenerativo para vida de qualquer um que ali o habita. Destaca-se
sobremaneira a importância desse trabalho no que tange as informações prestadas, buscadas
afinco, de modo aprofundado, visando passar para o leitor, um conteúdo bastante esclarecedor
e enriquecedor, de modo que se entenda o porquê do monitoramento eletrônico ser adotado
como um meio de se executar a pena. O presente estudo objetivou discutir os pontos que
levaram a adoção do monitoramento eletrônico com uma medida adversa da prisão, expondo
a sua trajetória, seus pontos positivos, negativos, entendimentos doutrinários e porque esse
sistema se mostra bastante eficaz, no que tange a ressocialização do individuo, custos
financeiros, e respeito aos princípios e garantias individuais de cada um. No tocante a
metodologia, decidiu-se pela utilização do método de revisão qualitativa, onde se utilizou
como fontes, livros e artigos científicos extraídos de base de dados como Google Acadêmico.
Palavras-chave: Monitoramento Eletrônico. Inserção. Execução Penal
__________________________________________________________________________
A LEI MARIA DA PENHA APLICADA ÀS TRANSEXUAIS DO GÊNERO
FEMININO
João Victor Mendes Rodrigues
Filomena Luciene Cordeiro Reis
RESUMO
A Lei 11.340/06, chamada Lei Maria da Penha, foi criada para corrigir um problema social
existente no Brasil e resguardar o equilíbrio da convivência doméstica. Nesse estudo buscouse interpretar a Lei Maria da Penha e seu uso aos transexuais, sendo que, a referida Lei é
aplicada à mulher. Este trabalho visou perceber que, cabe a este rol, resguardar às transexuais
femininos a aplicabilidade da citada Lei, já que estas possuem características e gêneros
qualificadores. Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa consistiu em verificar as
possibilidades de aplicação da Lei Maria da Penha em relação às transexuais, bem como o
entendimento de doutrinadores e amparo jurisprudencial em relação a essa questão. Também
procurou compreender os conceitos de transexualismo, homossexualismo e transvestismo,
sexo e gênero, distinguindo-os. Para tanto, fez-se uma revisão de literatura, de doutrinadores e
jurisprudência. Também se adotou como metodologia a análise de processos criminais por
meio do método indiciário.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Violência Doméstica/Familiar. Gênero e Sexo.
Transexualismo.
___________________________________________________________________________
A LEI MARIA DA PENHA E SUA APLICABILIDADE NO ORDENAMENTO
JURIDICO BRASILEIRO
Bruna Solange Pereira
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
Este artigo possui como escopo apresentar o conceito de violência doméstica e familiar contra
a mulher previsto pela Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha e analisar a
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efetividade e aplicabilidade dos mecanismos de proteção e prevenção previstos nesta lei, que
privilegia a proteção às mulheres em situação de violência em virtude da sua vulnerabilidade
social, na tentativa de fazer com que os efeitos da violência doméstica diminuam. A Lei Maria
da Penha introduziu no ordenamento jurídico brasileiro uma série de transformações
legislativas quebrando paradigmas, e, especialmente abarcando a perspectiva da violência de
gênero. Foram criadas com a Lei Maria da Penha medidas protetivas de urgência, que tem
como objetivo assegurar à vítima da violência doméstica sua integridade moral, física,
psicológica e patrimonial. Para desenvolvimento do artigo foi utilizada como metodologia a
pesquisa bibliográfica,em busca de informações que contenham dados da efetividade da
aplicação das medidas protetivas após a criação da lei.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Violência Doméstica. Mulheres.
___________________________________________________________________________
A MULHER COMO SUJEITO ATIVO DO CRIME DE ESTUPRO E AS
CONSEQUÊNCIAS DO RESULTADO GRAVIDEZ
Jorge Fernando Freitas Wianey
Rosely da Silva Efraim
RESUMO
O artigo visa observar as violações principiológicas trazidas pela Lei nº 12.015/09, tratando
especificamente do crime de estupro e as possíveis variações no cometimento do delito que
foram suscitadas com a edição da norma ora citada. O objetivo deste é analisar a possibilidade
de aplicação das sanções previstas no ordenamento jurídico brasileiro aos delitos de estupro
nos quais a mulher age como sujeito ativo, e apresentar as consequências trazidas por uma
posterior gravidez decorrente do fato ilícito. Para tal foi necessário ressaltar que as violações
derivam uma problemática envolvendo as searas do direito, Civil, Constitucional e Penal. Para
resolver tais problemas, foram apresentadas soluções a partir da pesquisa exploratória,
descritiva e bibliográfica, buscando através da análise de vários materiais solucionar os
problemas que foram suscitados ao longo da pesquisa, chegando à conclusão da não aplicação
das normas permissivas do artigo 128, II do Código Penal ao caso supra, sob pena de violação
do direito à vida e princípio da transcendência sucessivamente, de forma que foram
apresentadas soluções ainda não elencadas no sistema normativo brasileiro visando resolver
de forma menos radical e mais humana a questão/problema apresentada.
Palavras-chave: Estupro. Lei nº 12.015/09. Violação a Princípios. Aborto Legal. Sucessão.
Alimentos.
___________________________________________________________________________
A OBRIGAÇÃO LEGAL DE PRESTAR ALIMENTOS E AS CARACTERÍSTICAS
DESTE INSTITUTO EM FACE DA LEGISLAÇÃO CIVIL BRASILEIRA
Débora Simões Siqueira
Wellington de Oliveira Félix
RESUMO
O Código Civil Brasileiro traz a previsão de prestação de alimentos. Ao contrário do que o
senso comum nos ensina, essa prestação poderá ser feita por diversos sujeitos, não somente
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pelos pais. Tios, avós, cônjuges e companheiros são outros exemplos de pessoas que podem
figurar como sujeito passivo de uma obrigação de prestação alimentícia. O nosso
ordenamento jurídico, como um avanço legislativo, trouxe uma nova modalidade de prestação
de alimentos; neste caso, a gestante poderá acionar o judiciário pleiteando ao seu futuro filho,
por meio de representação, os alimentos necessários para a manutenção da gestação. Através
da análise de materiais relacionados ao tema, foi discutido o objetivo do presente projeto. Este
trabalho tem como objetivo principal analisar os alimentos presentes na legislação brasileira e
entender as possibilidades de ocorrência dessa prestação. Compreender também os sujeitos
ativos e passivos das ações e a nova vertente trazida pela lei n. 11.804 (Lei de Alimentos
Gravídicos), e a possibilidade de ressarcimento ao sujeito que, indevidamente, foi obrigado
prestar os alimentos provisionais. O presente artigo foi desenvolvido através do método de
revisão integrativa sistematizada com buscas em bases eletrônicas, periódicos, revistas e
também doutrinas. Com o desenvolver do artigo foi possível perceber que a obrigação
alimentícia pode derivar de vários sujeitos passivos e não está restrita à relação de pai e filho
conforme nos ensina o senso comum.
Palavras-chave: Direito Civil. Alimentos. Obrigação Alimentícia.
___________________________________________________________________________
A PENHORA SALARIAL COMO FORMA DE SATISFAÇÃO DE CRÉDITO
DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Luiz Carlos Jacintho da Silva Filho
Osório Esdras Guimarães Braga
RESUMO
Os honorários advocatícios correspondem ao pagamento dos serviços prestados pelo
advogado. Existem três espécies de honorários, quais sejam: os convencionados, os de
arbitramento e os honorários de sucumbência. Mesmo com o advento do novo Código de
Processo Civil (CPC), ainda vigora, em regra, a impenhorabilidade salarial, que significa
dizer que o trabalhador não pode ter seu rendimento de natureza alimentar comprometido em
razão de inadimplência. O objetivo é analisar a possibilidade de satisfação dos créditos
decorrentes de honorários advocatícios através da penhora salarial. Para atender ao propósito
desse trabalho foi realizada revisão bibliográfica e documental, apresentando deliberações de
tribunais, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concluindo-se ao final que é
possível a penhora salarial para satisfação do crédito honorário.
Palavras-chave: Penhora Salarial. Honorários Advocatícios. Lei 8.906/1994. Código de
Processo Civil (CPC).
_____________________________________________________________________
A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS PELA PERDA DE UMA CHANCE
Maria Tereza Barbosa Pereira
Tatiane Santos Neves
RESUMO
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O presente artigo trata sobre a responsabilidade civil do advogado pela perda de uma chance
na prestação de serviços advocatícios. Na esfera da responsabilidade do advogado, em muitas
oportunidades ocorre à desídia ou retardamento na propositura de uma ação judicial, perda do
prazo de contestar ou recorrer. Cabe destacar, entretanto, que a aplicação de tal teoria é toda
fundamentada em doutrina e jurisprudência, uma vez que não existe fundamentação legal que
aborde o tema diretamente. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar um prejuízo
causado, sendo ele decorrente de culpa ou qualquer ato que configure culpa presumida, ou
com a finalidade objetiva de causar dano. Tendo como objetivo analisar a responsabilidade
civil a qual o advogado em caso de perda de uma chance na prestação de serviços
advocatícios, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo, tendo como
método de abordagem o dedutivo. A partir da realização de pesquisa analítica na doutrina e
jurisprudência, se conclui que a responsabilidade civil do advogado em regra é a
responsabilidade subjetiva com obrigação de meio, podendo em alguns casos ter obrigação de
resultado. Para que o dano venha a ser ressarcido é preciso a existência real da chance de
vitória no processo e não uma mera expectativa.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Obrigações. Teoria da Perda de uma Chance.
Advocacia.
___________________________________________________________________________
A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS PELOS ATOS PRATICADOS POR
FILHOS MENORES: ABRANGÊNCIA E ALCANCE SOB A ÓTICA DO PODER
FAMILIAR E DA AUTORIDADE PARENTAL
Izaura Lais Siqueira Ramos
Cristiano Barbosa
RESUMO
A responsabilidade civil é, via de regra, atribuída àquele que lhe deu causa. Contudo, o
Código Civil Brasileiro de 2002 traz a responsabilidade civil por atos de outrem, o que inclui
os praticados por filhos menores. Considerando que há discussão sobre o limite da
responsabilidade dos pais frente aos atos praticados por filhos menores capaz de causar dano a
outrem. O artigo apresenta como problema de investigação quais os limites dessa
responsabilidade e se há hipóteses em que os pais podem eximir-se da responsabilidade civil.
Nesse sentido, os objetivos foram abordar a origem histórica/fundamento da responsabilidade
civil dos pais, analisar a diferença entre estar sob a guarda e estar sob a autoridade de outrem,
e averiguar com base na doutrina e lei até que ponto os pais serão responsabilizados
civilmente. O método básico empregado na construção do estudo foi o da pesquisa
bibliográfica, com revisão de literatura. Os resultados apontam possibilidade de não haver
consenso sobre a responsabilidade dos pais ao se discutir se o menor estava sob a guarda ou
sob a autoridade dos genitores.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Poder Familiar. Autoridade Parental.Menor.
___________________________________________________________________________
A REPERCUSSÃO SOCIAL DO PORTE DE ARMA DE FOGO
João Antônio Oliveira Nunes De Melo
Edilberto Nicanor Ferreira
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RESUMO
Este estudo tem por objetivo abordar e discutir o Estatuto do Desarmamento, previsto na Lei
nº 10.826/03 e a legalização do porte de arma de fogo previsto no Projeto Lei nº 3.722/2012,
examinando distintas considerações e pontos de vista acerca do tema, para poder obter uma
resposta sobre a legalização do porte de arma e quais malefícios e benefícios que ele iria
trazer a sociedade .Este artigo científico foi elaborado por pesquisa bibliográfica em livros,
códigos, periódicos e internet acerca do tema em debate. Além de discutir e expor vários
pontos acerca desse problema, essa pesquisa visa mostrar as alterações realizadas, ao longo do
tempo no código e nas Leis para poder conter os altos índices de violência no Brasil, através
da implantação do porte ilegal de arma de fogo e a influência da sociedade a cerca legalidade
ou ilegalidade do porte de arma de fogo e a pressão da mídia sobre o tema.
Palavras-chave: Desarmamento. Armas de Fogo. Política Pública.Controle de Armas.
___________________________________________________________________________
A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO FRENTE AO SISTEMA PRISIONAL
BRASILEIRO
Jéssica Iara de Oliveira Lima
Osório Esdras Guimarães Braga
RESUMO
O presente trabalho trata da ressocialização do preso frente ao sistema prisional brasileiro e
identifica as deficiências que inviabilizam a efetiva ressocialização do preso.O objetivo é a
abordagem dos principais aspectos relacionados à ineficiência do sistema prisional brasileiro
na ressocialização do preso, analisando a falta de estrutura adequada dos estabelecimentos
prisionais, a superlotação, a falta de recursos financeiros e a falta de políticas públicas
efetivas, como elementos inviabilizadores do processo de ressocialização do preso. Para o
desenvolvimento deste trabalho utilizou-se como metodologia de pesquisa o método
hipotético-dedutivo, explorando-se conteúdos registrados em diplomas legais,
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, revistas e artigos científicos relacionados ao
tema, além de buscas de dados por meio da consulta de sites oficiais para a compreensão
qualitativa do tema. A fundamentação científica se desenvolveu através da revisão
bibliográfica de documentos em acesso físico e digital, com conteúdos que apresentam
pertinência temática, com vistas à produção de reflexões críticas que possam esclarecer os
pontos que identificam e caracterizam os elementos principais do tema. Aressocialização do
preso frente ao sistema prisional brasileiro é um tema complexo que reúne perspectivas
históricas, sociais, políticas e jurídicas, responsáveis por determinar uma cultura baseada na
punição propriamente dita desconsiderando muitas vezes o caráter ressocializador da pena.
Palavras-chave: Ressocialização. Preso. Sistema Prisional Brasileiro.
___________________________________________________________________________
A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL E OS MALES DA SUA PRÁTICA
PARA OS ALIENADOS
Hudson Kleber Ferreira Rodrigues
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Tatiane Santos Neves
RESUMO
O presente trabalho tem como intuito analisar a situação daAlienação Parental conhecida
como SAP, sendo um processo de separação ou de conflitos familiares e desavenças, gerando
uma situação em que a mãe ou o pai de uma criança, treina a criança para romper os laços
afetivos com o outro genitor, criando fortes sentimentos de apreensão e pânico em relação ao
outro ex-cônjuge.Sendo um tema de grande relevância, tem como objetivo expor a dificuldade
de reconhecer a Síndrome da Alienação Parental (SAP), apresentando as consequências e
efeitos na criança e no adolescente, exibindo um estudo acerca da Lei nº 12.318/2010,
conhecida como a Lei da Alienação Parental, esclarecer os males que a alienação trás a
criança e/ou adolescente, bem como, acerca da problemática psicológica da Síndrome da
Alienação Parental – SAP. Abalando o vínculo afetivo, ao distancia-lo do pai/mãe que não
detém a guarda e de seus parentes após a separação conjugal.Assim o estudo será elaborado
através de uma revisão da Literatura que será realizado a análise de materiais
relevantesatravés da pesquisa bibliográfica, abordando a Alienação Parental, que resultará do
processo de levantamento e análise do que já foi publicado sobre a Alienação Parental e os
males causados a criança. Por meio da análise da literatura publicada será proposta uma
estruturação conceitual que dará sustentação ao desenvolvimento da pesquisa. Objetivando
compreender a gravidade das consequências e suas causas com a prática na vida da criança,
esclarecendo aos consortes dos males que a SAP trás para as famílias.
Palavras-chave: Síndrome da Alienação Parental. Guarda Compartilhada.
___________________________________________________________________________
A VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CICLO COMPLETO DE POLÍCIA NO
BRASIL E SEU IMPACTO PARA A SOCIEDADE E PARA O ESTADO
Wilson Aparecido Souza
Andrey P. de Sá Baeta Neves
RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de verificar a viabilidade da implantação do ciclo
completo de polícia no Brasil. O tema foi contextualizado com breve apanhado histórico
desde a origem da policia brasileira até chegar ao modelo atual com a conhecida divisão:
polícia civil e polícia militar. Foi feita uma comparação do modelo brasileiro com o sistema
de segurança adotado em outros países, com atenção especial dispensada aos sistemas que
inspiraram a polícia moderna, sendo o francês e o britânico. O estudo descreve as
competências das agencias policiais brasileiras com funções estabelecidas na Constituição da
República de 1988. Como forma de dar consistência à base teórica, foram realizadas
pesquisas bibliográficas, utilizando-se do método descritivo – compreensivo e também do
hipotético-dedutivo. O recorte metodológico do trabalho gravita em torno da análise do
modelo dual de instituições policiais adotados historicamente e posto na Constituição da
República Federativa do Brasil que permanece intacto até os dias atuais ao lado de um Código
de Processo Penal em vigor desde 1941, sem alterações no que diz respeito ao sistema de
segurança pública. Observou-se também o Termo Circunstanciado de Ocorrência como sendo
um primeiro passo rumo a uma possível implantação do ciclo completo de polícia. O trabalho
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foi enriquecido com uma tabela de dados que permite observar o crescimento da violência nos
últimos anos.
Palavras-chave: Ciclo Completo de Polícia. Modelo Dual. Polícia Militar. Eficiência.
Modelo Comparado.
___________________________________________________________________________
ABANDONO AFETIVO DO IDOSO: ENFOQUE COM O ESTATUTO DO IDOSO
Maria Angela Fernandes Macedo Otoni
Cristiano Barbosa
RESUMO
O presente trabalho busca analisar o abandono afetivo dos idosos discutindo a possibilidade
de responsabilização dos familiares que praticam tal ato. O Estatuto do Idoso parece não
indicar a responsabilidade civil para os casos em que o idoso fica desamparado no sentido
afetivo, o que somente poderia ocorrer, a princípio, pelaaplicação analógica do Código Civil
Brasileiro/2002 e da Constituição Federal de 1988. Em razão disso o estudo apresenta como
problema de pesquisa a discussão sobre a possibilidade de responsabilização civil por
abandono afetivo de idoso. Como objetivos buscou identificar a configuração do abandono
afetivo, avaliar se o ordenamento determina ou não algum tipo de responsabilização civil ao
que pratica o abandono, e compreender o entendimento jurídico e doutrinário sobre abandono
afetivo. O método utilizado foi o da revisão bibliográfica com pesquisas em doutrinas, artigos,
leis e jurisprudências. As considerações finais apontam para o fato de que não há consenso
doutrinário ou normativo no que tange a responsabilização por abandono afetivo de idosos.
Palavras-chave: Abandono do Idoso. Danos Morais. Responsabilidade Civil.
___________________________________________________________________________
ADOÇÃO HOMOAFETIVA NO DIREITO BRASILEIRO
Jessielle dos Santos Ribeiro
Daniella Patrícia de Oliveira Porto
RESUMO
As mudanças ocorridas no contexto familiar ao longo dos tempos contribuíram para o
surgimento de novos arranjos familiares. Exemplo disso é o fato de que, anteriormente, a
família era caracterizada por um liame matrimonial e pelos laços biológicos; porém, com a
evolução acerca desse instituto, estruturaram-se novas formas de convivência familiar e de
filiação. É nessa perspectiva que o presente estudo traz para discussão um tema controverso,
cercado de preconceito e discriminação, a união homoafetiva e a adoção por homossexuais no
direito brasileiro. Objetivou-se analisar a adoção homoafetiva no direito brasileiro. O tema é
objeto de discussões nos tribunais superiores e na sociedade. Logo, foi necessário demonstrar
a evolução e o conceito de família, conceito de união estável e de união homoafetiva, aspectos
históricos da adoção, o entendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente diante do
instituto, bem como os avanços e os declínios do direito brasileiro referente à adoção e união
homoafetiva. A metodologia empregada foi a análise bibliográfica e qualitativa, em que foram
analisados os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais acerca do tema. Este estudo
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demonstrou que a renúncia do pedido da adoção a casais homoafetivos é contrária aos
princípios constitucionais.
Palavras-chave: União Homoafetiva. Adoção. Entidade Familiar. Preconceito.
__________________________________________________________________________
ADMISSIBILIDADE DA VIOLÊNCIA SEXUAL MARITAL: VISÃO CRÍTICAE
POSICIONAMENTOS ADVERSOS
Juliana Soares Santos Pereira
Filomena Luciene Cordeiro Reis
RESUMO
O estupro sempre foi compreendido pelas sociedades como um ato violento contra a mulher.
Foram criadas legislações, visando punir quem cometia esse delito. Contudo, historicamente,
o estupro marital não era cogitado. Na atualidade, entretanto, é um assunto que envolve uma
série de questionamentos, abrangendo diversas discussões doutrinárias. Nesse sentido, o
estudo objetivou pensar a admissibilidade da violência sexual marital através de uma visão
crítica, verificando os posicionamentos adversos sobre o assunto. Para tanto, buscou-se no
amparo histórico e no Direito Comparado à compreensão do contexto que norteia essa
temática. Essa metodologia de pesquisa norteou o trabalho. Também utilizou-se
procedimentos como a revisão de literatura e análise de processos criminais, que abordam o
referido crime. Fontes documentais como relatórios e processos constituíram material de
exame do estudo. A pesquisa é relevante para a comunidade científica, bem como no aspecto
social e jurídico, pois pensa uma questão tão polêmica e controvertida no âmbito do Direito.
Palavras-chave: Violência Sexual. Estupro. Estupro Conjugal.
___________________________________________________________________________
ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA PRIVADO E A PERSPECTIVA
DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO
Kamila C. de Almeida Santos
Andrey P. de Sá Baeta Neves
RESUMO
A presente pesquisa tem por escopo analisar o atual sistema prisional, bem como avaliar se a
privatização é capaz de resolver os problemas ou pelo menos grande parte deles. Diante disso,
inicia-se a pesquisa com o contexto histórico do surgimento da pena para compreender a
evolução até chegar ao surgimento das prisões. Em seguida é feita uma análise acerca do
perfil de condenações do apenado, bem como se verificam quais são os estereótipos na prática
do crime no sistema carcerário. São avaliadas, ainda, as condições que se encontra o sistema
carcerário, apontando os principais problemas existentes, e por fim, analisa-se a proposta de
privatização de presídios na qual visa ressocializar e garantir condições dignas ao apenado e
de forma crítica pontuar se realmente é possível obter tais progressos. O presente trabalho é
orientado pelo método hipotético-dedutivo visa construir e testar uma possível resposta ou
solução para o problema.
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Palavras-chave: Pena. Privatização. Sistema Carcerário. Seletividade. Poder Punitivo.
___________________________________________________________________________
ANÁLISE DO PROJETO DE LEI 2.833/11, CRIMES CONTRA ANIMAIS
Paula Mendes Carvalho
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
O artigo busca dar evidência aos aspectos críticos no que tange às questões de defesa de
animais domésticos e analisar as discussões jurídicas pertinentes ao Projeto de Lei de n.
2.833/11 e sua eficácia no combate aos maus tratos de animais, que esta tramitando no
Congresso Nacional, e prevê a punição de até 10 anos de prisão para crimes cometidos contra
animais domésticos. O aumento da pena nos casos de maus tratos contra animais é um assunto
que vem sendo cada vez mais discutido, tendo em vista o aumento da participação afetiva dos
animais domésticos no ambiente familiar. Objetiva-se, ainda, analisar se as consequências
desses crimes se tornem exemplos, através de punições efetivas, para o despertamento da
conscientização da sociedade quanto a necessidade de proteção dos animais domésticos, fato
que somente seria possível a partir de Leis mais rigorosas. São casos corriqueiros, onde
deveria existir uma relação de direitos e deveres entre o Estado e o apenado, fazendo com
que, dentro deste contexto, seja discutido no âmbito penal o aumento da pena. Para
desenvolvimento do artigo foi utilizada como metodologia a revisão bibliográfica e como
ferramenta a pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Direito Ambiental. Projeto de Lei. Maus Tratos. Animais Domésticos.
Direito Penal.
___________________________________________________________________________
ALIENAÇÃO PARENTAL E GUARDA COMPARTILHADA
Vanessa Gracielle Abreu Silva
Wellington de Oliveira Félix
RESUMO
O presente artigo propõe uma discussão sobre a síndrome de alienação parental, decorrente
muitas vezes, da separação conjugal. Assim, traz um estudo sobre o poder familiar, discutindo
os direitos e deveres dos pais em relação aos seus filhos, além de uma breve explanação do
instituto da guarda, analisando-a no contexto de fato e de direito. Em seguida, a modalidade
de guarda compartilhada será abordada, descrevendo, sobre esta, a aplicação no ordenamento
jurídico, além do princípio do melhor interesse da criança que envolve o instituto da guarda.
O artigo tem como objetivo tecer comentários de suma importância referente a Lei
12.318/2010, que dispõe a Alienação Parental, evidenciando suas características, causas e
consequências para as crianças e adolescentes vítimas dela. Ademais, busca demonstrar
através do instituto da guarda compartilhada as possíveis formas de coibir a Síndrome da
Alienação Parental resultante de desconstituição da figura do genitor alienado, em razão da
ruptura da relação conjugal.
Palavras-chave: Direito Civil. Guarda Compartilhada. Alienação Parental.
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___________________________________________________________________________
ALIENAÇÃO PARENTAL: UMA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ALIENADOR
Jéssica Larissa de Araújo Silva Veloso
Ana Carolina Teixeira De Oliveira
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo o estudo da alienação parental, a sua identificação e
conceituação, além dos impactos que esta pode causar no âmbito jurídico-familiar,
especificamente no que tange a possibilidade da responsabilidade civil daquele que a pratica.
Apesar de já ter sido identificada há anos, a alienação parental só foi positivada no Brasil em
2010, com a criação da Lei 12.318/2010 (Lei da Alienação Parental), que dentre várias
inovações, trouxe em seu art. 6º, a possibilidade da responsabilidade civil para aqueles que a
praticam. Assim, tem-se como escopo, a análise dessas práticas, as consequências que estas
possam vir a acarretar aos filhos e aos alienantes, especificamente no que diz respeito a
responsabilidade civil do alienador.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil do Genitor. Dano. Alienação Parental.
___________________________________________________________________________
ALIMENTOS GRAVÍDICOS: CONTROVÉRSIAS DA LEI 11.804/2008
Marcela Cristine Alves
Nélia Carolina Silva Dias
RESUMO
O presente trabalho objetiva analisar Alimentos Gravídicos, desde o conceito até as
controvérsias e peculiaridades da Lei 11.804/08. Haja vista, as inovações no ordenamento
jurídico suscitadas pela mesma. Ao disciplinar alimentos a serem pagos, a Lei reforça as
garantias de proteção a gestante, proporcionando consequentemente condições dignas ao
nascituro. Segundo juristas, sua execução sanou uma lacuna no ordenamento jurídico pátrio.
Todavia a referida lei destina-se em atender futuras mães de valores, tornando-se alvo de
reiteradas críticas, exigindo ‘indícios de paternidade’ para condenação de um ‘suposto pai’.
Desfecho inusitado, intentando ao fato de um homem condenado a pagar alimentos
gravídicos, sem prova real de paternidade, abre espaço para subjetividade, pondo em xeque os
indícios outrora apresentados pela gestante. Dessa forma, o juiz poderá, de acordo com sua
percepção, decidir se os alimentos serão ou não fixados. O presente trabalho apresenta ainda a
tramitação da lei até sua aprovação, pois, ainda que sem emendas, foi aprovada pelo Senado
Federal. Contudo metade dos artigos da proposta inicial foram vetados, decorrendo numa
alteração de seu conteúdo. Trata-se de um estudo de caráter descritivo e exploratório, com
apoio de revisões bibliográficas que irão estruturar e acreditar o conteúdo juntamente com a
análise de artigos científicos e doutrinas. Abordando sobre aspecto qualitativo em que, será
criteriosamente analisado todo o material reunido para pesquisa com a finalidade de atingir
uma conclusão fundamentada desde conceitos até a problemática do tema.
Palavras-chave: Alimentos Gravídicos. Lei. Inconstitucionalidade. Nascituro.
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___________________________________________________________________________
ANÁLISE DA (NÃO) ESTABILIDADE DE EMPREGADOS PÚBLICOS
Karla Roberta Nunes Alves
Antonio Luiz Nunes Salgado
RESUMO
O presente trabalho constitui pesquisa sobre a aplicação do instituto da estabilidade ao
servidor público celetista. O objetivo geral foi analisar a amoldabilidade desse benefício ao
empregado público e suas consequências sócio-jurídicas, verificando se este tem direito ou
não a esse instituto, visto que apresenta aspectos similares aos servidores públicos
estatutários. A metodologia empregada foi à bibliográfica, utilizando o método dedutivo, por
meio de proposições básicas da Administração pública dos regimes alusivos aos empregados
públicos e a Constituição Federal. O estudo demonstra que existem dois posicionamentos
contrapostos: um doutrinário, que se posiciona pela não admissão da estabilidade ao
empregado público, mesmo havendo características similares; e outra dos tribunais superiores,
que entendem pela aplicabilidade desse benefício. Por fim, objetivo geral e os objetivos
específicos foram atingidos, além de se alcançar com êxito a resposta para o problema
proposto e corroborar com a hipótese apresentada.
Palavras-chave: Administração Pública. Estabilidade. Empregado Público.
___________________________________________________________________________
ANÁLISE DAS MODIFICAÇÕES SUBSTANCIAIS DAS TUTELAS PROVISÓRIAS
NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
Daniela Figueiredo Silva
Ana Carolina Teixeira de Oliveira
RESUMO
A presente pesquisa tem por escopo a análise das principais modificações do instituto das
Tutelas Provisórias em decorrência da vigência da Lei 13.105 de 16 de março de 2015 – Novo
Código de Processo Civil. Desse modo, parte-se da reflexão acerca da importância que têm as
tutelas provisórias diante do problema da morosidade da justiça, no sentido de garantir a
efetividade do direito e o acesso à justiça. Em seguida, destaca-se a diferença entre a tutela
principal e a provisória. São analisados, ainda, os aspectos gerais do extinto Processo Cautelar
e as características da Tutela Antecipada do Código de Processo Civil de 1973. Faz-se a
análise das peculiaridades e das inovações das Tutelas de Urgência e Evidência – espécies da
Tutela Provisória – regulamentadas pelo novo diploma processual. O objetivo do presente
estudo é entender quais os instrumentos o legislador utilizou para modificar o instituto das
tutelas provisórias para dar-lhes eficiência ao assegurar o direito do jurisdicionado. A
pesquisa é documental e bibliográfica, baseando-se em doutrinas, artigos e legislação e
utilizando-se dos métodos dedutivo e monográfico. Observou-se que o legislador buscou
garantir aos institutos das Tutelas Provisórias maiores instrumentos de efetividade, economia
e celeridade processuais, apesar de dotá-las de determinadas inexatidões.
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Palavras-chave: Tutelas Provisórias. Tutela de Urgência. Tutela de Evidência. Código de
Processo Civil.
___________________________________________________________________________
APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA NAS RELAÇÕES HOMOAFETIVAS
Maira Silva Lopes
Erick Rodrigues da Silva
RESUMO
A lei 11.340/06, conhecida como Maria da Penha foi criada com o fim específico de proteger
a mulher vítima de violência doméstica e familiar, mas também prevenir contra futuras
agressões e punir os agressores. A lei Maria da Penha foi criada em uma visão
constitucionalista, para reparar a histórica diferença entre homem e mulher, que acarreta e
acarretou grande injustiça e subordinação da mulher frente ao homem. Em que pese
teoricamente a Constituição Federal impor que todos são iguais perante a lei, com o objetivo
Constitucional, de buscar a igualdade material entre as pessoas mais privilegiadas por diversas
questões, seja física, sociais, econômica, com as que não dispõem dos privilégios que sua
condição lhe garante, em uma perspectiva retrograda e machista, a aplicação da Lei Maria da
penha ao casal homoafetivo. Nesse sentido, o este artigo propõe analisar pelo viés
Constitucional a aplicação da lei Maria da Penha ao individuo componente do casal
homoafetivo. Que assim como o heterossexual tem as mesmas necessidades, direitos e
obrigações, sobretudo as mesmas fragilidades entre indivíduos.
Palavras-chave: Maria da Penha. Casal Homoafetivo.Violência Doméstica.
___________________________________________________________________________
APLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 ÀS EMPREGADAS DOMÉSTICAS
Rafael Rodrigues de Araújo
Jéssica Albuquerque Vieira Oliveira
RESUMO
A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) promete proteger as mulheres vítimas de
violência no âmbito doméstico e familiar, para tanto, utiliza as medidas protetivas de urgência
como seu principal instrumento. Por ser recente, ainda guarda muitos questionamentos.
Superados os temas quanto à sua constitucionalidade, eficácia e incertezas acerca dos pólos
ativo e passivo das ações que envolvem essa Lei, passemos, agora, ao estudo de sua
aplicabilidade quando a vítima de violência doméstica ou familiar for uma mulher na
condição de empregada doméstica. Certo de que é uma situação peculiar, não tendo sido
abarcada de forma expressa pela Lei, permitindo muitos debates a respeito do tema e sendo
possível um estudo detalhado para contribuir com uma benéfica evolução interpretativa e
social. Tal Lei tem a missão de coibir e prevenir a violência contra a mulher. Por conseguinte,
a empregada doméstica está inserida no convívio do seio familiar, participando ativamente do
movimento domiciliar. Nesse diapasão, há um problema a ser solucionado: a Lei Maria da
Penha abrange essa classe? A Constituição Federal de 1988, além de proteger a família, é
embasada pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Sendo assim,
tomando como base que as demais leis devam seguir a Constituição, é que será possível
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compreender o porquê da possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha à empregada
doméstica vítima de violência. Assim, busca-se, através de pesquisas doutrinárias,
jurisprudenciais e legislativas, a inclusão das empregadas domésticas no âmbito de proteção
da Lei.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Empregadadoméstica.Aplicabilidade.
___________________________________________________________________________
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: APONTAMENTOS BASEADOS NO
PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA
Maria Eduarda Silveira Brito
Cristiano Barbosa
RESUMO
Considerando que o Estado surge a partir de uma espécie de contrato social e que para
funcionar ele necessita de uma estrutura burocrática composta por órgãos, departamentos,
corpo funcional, tem-se que no seu processo de atuação os chamados servidores públicos
agem em seu nome pautando-se pelos princípios norteadores da administração pública, entre
eles o da moralidade e legalidade. Agindo em desacordo com os princípios o servidor comete
ato de improbidade, gerando a discussão sobre a possibilidade de reversão ou invalidação do
mesmo, fato esse que se tornou o problema investigado no estudo. Relativo aos objetivos eles
buscaram identificar o que configura os atos da administração publica; caracterizar a
improbidade administrativa segundo doutrina e norma; conceituar a gestão do Estado;
identificar a possibilidade segundo a norma de reversão ou invalidação do ato de improbidade
decorrente de desrespeito ao princípio da legalidade e moralidade. Metodologicamente o
estudo foi estruturado através da pesquisa bibliográfica e revisão de literatura. Os resultados
apontam para o fato de que não há efetivamente uma reversão ou invalidação, mas sim
punição ao praticante da improbidade.
Palavras-chave: Improbidade. Administração Publica. Moralidade.
___________________________________________________________________________
ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: UMA ANÁLISE ANTE A
DIFICULDADE PROBATÓRIA EM JUÍZO.
Raphael Donato Oliveira da Silva
Ana Carolina Teixeira de Oliveira
RESUMO
A presente pesquisa analisou a dificuldade probatória do assédio moral nas relações de
trabalho, no judiciário. Tal situação, por sua vez, faz aflorar um sentimento de ser ofendido/a
pelo outro/a. Na maioria dos casos em que ocorre o assédio moral no ambiente de trabalho, o
sujeito ativo desta conduta, se encontra em uma posição hierárquica de superioridade perante
o trabalhador, vítima do assédio, isso dificulta a produção de provas já que o assédio sofrido
ocorreu no interior no local de trabalho, e os meios probatórios capazes de configurar a
ocorrência do assédio moral em face do trabalhador, se encontram sob o poder do próprio
agressor ou de pessoas ligadas a este, por exemplo, outro empregado subordinado ao agressor,
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que para manter o seu emprego se mantém inerte ao presenciar os fatos. Conceituou o
fenômeno do assédio moral, discriminando meros aborrecimentos das condutas que realmente
se enquadram como assédio moral no trabalho; analisou a dificuldade probatória encontrada
pelo trabalhador vítima do assédio moral nas relações de trabalho, no judiciário, pois para que
aja uma condenação de danos morais em decorrência de assédio moral é necessário à
apresentação de provas cabais que comprovam a ocorrência do assédio moral. Para o
desenvolvimento deste projeto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental. Os
métodos de procedimento foram o monográfico, o histórico e o comparativo, e o método de
abordagem, por sua vez, foi o dedutivo.
Palavras-chave: Direito do Trabalho. Assédio Moral. Dificuldade Probatória.
___________________________________________________________________________
COLABORAÇÂO PREMIADA
Luiz Teixeira Costa
Osório Esdras Guimarães Braga
RESUMO
A Colaboração Premiada como instrumento de produção de prova em procedimentos de
investigação criminal tem sido tema de discussões acadêmicas, doutrinárias e judiciais,
especialmente, em razão da repercussão do uso desse instrumento na Operação Lava Jato da
Polícia Federal. Diante da descrença da sociedade brasileira quanto a efetiva punição de
criminosos políticos e empresários, além da realidade do sistema penal brasileiro,
caracterizada pela repressão, emperramento, despreparo e vulnerabilidade é cada vez mais
crescente a atuação de organizações criminosas, inclusive, envolvendo autoridades políticas e
empresários. É nesse contexto que a Colaboração Premiada se destaca como forma de
contribuir para a efetiva punição de criminosos. O objetivo do presente trabalho foi estudar o
instituto da Colaboração Premiada como instrumento de produção de prova nas investigações
criminais, verificar, também, a validade da prova obtida por meio do referido instituto à luz
dos princípios constitucionais, analisar o conceito de colaboração premiada e sua evolução
histórica e estudar o crime organizado, apresentar jurisprudências afetas ao tema. Utilizou
como metodologia de abordagem o método hipotético-dedutivo, uma vez que o trabalho foi
construído a partir do problema de pesquisa, fazendo-se uma análise crítica dos aspectos
gerais da colaboração premiada, confrontando-os com os fatos, o que possibilitará obter as
respostas procuradas. Concluiu-se que o referido instituto contribui no processo investigatório
para o esclarecimento das diversas modalidades e, assim, contribuindo com a efetividade da
persecução penal.
Palavras-chave: Colaboração. Premiada. Organização Criminosa.
___________________________________________________________________________
CRIMES DIGITAIS: UMA ANÁLISE JURÍDICA SOBRE A TIPIFICAÇÃO DOS
DELITOS COMETIDOS NA INTERNET FRENTE À LEI 12.737/2012.
Mariana Santos Oliveira
Ana Carolina Teixeira de Oliveira
RESUMO
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Com o advento da Globalização e aumento de dispositivos eletrônicos o acesso a internet
tornou-se cada vez mais frequente, tendo em vista que proporciona troca de informações em
tempo real. Devido a essa facilidade de acesso e também o anonimato, o ciberespaço tornouse alvo de criminosos que aproveitam para cometer delitos, o que vem crescendo de forma
significativa a cada dia que passa. O presente trabalho busca analisar os principais crimes
cometidos na internet e sua tipificação penal em face da Lei 12.737/2012, para verificar se tais
tipos penais existentes no ordenamento jurídico brasileiro são suficientes quando da sua
análise e julgamento. Para tanto fará uma abordagem histórica trazendo a origem desses
crimes, conceito e surgimento da Lei 12.965/2014,“O Marco Civil da Internet”, que
estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet , bem como a
promulgação da Lei “Carolina Dieckmann” que trouxe tipificação de condutas realizadas por
meio eletrônico, inovações estas acrescidas ao Código Penal Brasileiro de 1940. O estudo se
fará por doutrinas, artigos de periódicos, monografias, dissertações, publicações em sites
especializados e leis. Ademais, método de abordagem utilizado será o dedutivo e o método de
procedimento é o monográfico.
Palavras-chave: Internet. Crimes Digitais. Lei 12.737/2012.
___________________________________________________________________________
DA INAPLICABILIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA PARA RESPONSABILIZAÇÃO NOS TERMOS DO
ART.135, III, DO CTN
Vinicius de Oliveira Martins
Gisele de Cássia Gusmão
RESUMO
O presente artigo questiona se é possível ou não a aplicação do incidente de desconsideração
da personalidade da jurídica, introduzido pelos arts. 133 e seguintes do Novo Código de
Processo Civil, em sede de Execução Fiscal no que diz respeito ao redirecionamento da
execução, com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional. Isso porque tal
redirecionamento tem sido feito na praxe jurídica por mera petição, sem que seja dada prévia
oportunidade para que um terceiro, que passará a integrar a o processo de execução e terá seus
bens atingidos por este, se manifeste. Desta forma, objetiva-se analisar as opiniões dos
operadores do direito sobre o tema para concluir-se qual a corrente mais adequada ao caso.
Para tanto, usou-se como metodologia a pesquisa sobre os conceitos jurídicos envolvidos no
tema, através de leitura da doutrina e legislação pertinente, bem como a pesquisa de artigos
jurídicos especializados, jurisprudência e doutrina acerca do tema discutido. Conclui-se que,
não se tratando a aplicação do art.135, III, do CTN de hipótese de desconsideração da
personalidade jurídica, mas de responsabilidade de terceiro pelo crédito tributário, não se
aplica o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no CPC.
Palavras-chave: Novo CPC. Execução Fiscal. Desconsideração da Pessoa Jurídica.
__________________________________________________________________________
DELAÇÃO PREMIADA, ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E SUA APLICAÇÃO NA
LEI PROCESSUAL PENAL

48

Luiz Felippe Sepúlveda
Andrey P. de Sá Baeta Neves
RESUMO
Devido à complexidade e o caráter multiforme do crime organizado, observa-se a dificuldade
do Estado em combater as organizações criminosas, e ainda a forma de condução da
persecução criminal, em que não se havia meios com melhores resultados na contenção destas
organizações. Neste contexto surge o fio condutor deste presente estudo, qual seja, a
utilização da delação premiada como auxiliar na persecução penal, no combate ao crime
organizado. O crescimento em larga escala das atividades criminais de forma organizada fez
se necessário a utilização deste instituto. Vemos o conceito de organização criminosa ser
introduzido em nosso ordenamento jurídico através da Lei 12.850/13, que também estabelece
regras a serem cumpridas para introdução no processo penal.A relevância da problemática a
ser exposta dá-se em razão de a delação premiada estar intrinsecamente atrelada à política
criminal, buscando dar efetividade ao sistema penal. Sobre controle de constitucionalidade, é
feita uma breve exposição, além de uma análise constitucional do referido instituto. Apresenta
se a delação premiada junto às verdades no processo penal, em que o estudo aponta
divergências entre estudiosos do Direito quanto a busca da verdade real no processo. Quanto
ao aspecto metodológico, é apresentado o método de abordagem indutivo, em que premissas
individuais possam auxiliar o coletivo, através de interpretações das normas, da doutrina e
jurisprudência, utilizando se de uma revisão bibliográfica, em que se obtiveram tais
informações.
Palavras-chave: Delação Premiada. Constitucionalidade. Verdade.
___________________________________________________________________________
DIREITO DAS FAMÍLIAS E A PRESUNÇÃO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

DA

PATERNIDADE

NO

Mariana Peixoto Dias
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
O artigo ora apresentado tem por temática a evolução do direito das famílias e o instituto da
presunção de paternidade descrito pelo Código Civil vigente, apresentando as novas
modalidades familiares bem como os princípios em quais se baseiam o direito das famílias. O
artigo trata, ainda, sobre os conflitos existentes entre o instituto de presunção de paternidade e
os princípios constitucionais afetados com a aplicação deste instituto da forma prevista em lei.
Deste modo foi apresentada jurisprudência, julgada pelo Supremo Tribunal de Justiça, na qual
se posiciona favorável à aplicação do instituto da paternidade presumida à união estável, de
forma que se equipara de fato esta entidade familiar ao casamento civil.
Palavras-chave: Paternidade Presumida. Direito das Famílias. União Estável.
___________________________________________________________________________
DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE EM HOMICÍDIO NO TRÂNSITO:
DIFICULDADES E IMPLICAÇÕES ADVINDAS DA INTERPRETAÇÃO DO
ELEMENTO VOLITIVO
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Anthony Suleyman Sampaio Sousa
Welberte Ferreira Araujo
RESUMO
O presente estudo faz uma comparação ao avaliar quais elementos que distinguem o dolo
eventual e a culpa consciente, no tocante aos homicídios decorrentes de acidentes de trânsito
em casos de embriaguez, bem como a dificuldade para perfectibilização de tal distinção e sua
relevância no campo prático com a intenção de analise e diferenciação do dolo eventual e
culpa consciente em acidentes de transito com envolvimento de bebidas alcoólicas ingeridas
pelos condutores. Observado, a diferença básica que temos dois institutos de um espaço muito
curto e sendo este centrado no elemento volitivo, vontade do agente de cometer o delito, pois,
no dolo eventual, o agente aceita e consente na produção do resultado, e na culpa consciente,
não está presente esta aceitação. Diante desta diferenciação, fica caracterizado a importância
de se apontar a diferença entre culpa consciente e dolo eventual nos acidentes de trânsito com
ingestão de bebida alcoólica que resultam em morte ou lesão, quando que o agente tem, ou
não a intenção de produzir o resultado. A trajetória metodológica da pesquisa priorizou o
método lógico-dedutivo, acentuando a importância para um estudo, fundamentado em uma
construção doutrinária, normativa e jurisprudencial.
Palavras-chave: Dolo Eventual. Culpa Consciente. Acidente de Trânsito. Embriaguez.
___________________________________________________________________________
EMPREGADO DOMÉSTICO: DIREITOS E DEVERES
Isaac Batista Neto
Thaise Maria Dias
RESUMO
Este artigo discorre sobre a relação entre empregado e empregador, enfatizando os
empregados domésticos. Esse contato profissional, que muitas vezes passa de geração em
geração entre famílias, gera vários fatores externos e internos neste vínculo, onde cada um
tem deveres e direitos. Assim sendo, o objetivo que aqui se pretende é expor os direitos e
deveres trabalhistas e, também, relatar direitos insalubres desse trabalhador, que por mais que
esteja em uma residência ou empresa, estão expostos a agente nocivos à saúde. Ainda que
atualmente esse empregado doméstico esteja assistido por Leis, é necessário dialogar e
investigar sobre o assunto. Cada vez mais os empregadores também estão se conscientizando
a respeito dos seus compromissos quanto aos seus colaboradores do lar. A metodologia
utilizada é de cunho bibliográfico, histórico e comparativo e o método de abordagem, por sua
vez, é quantitativo. Para tanto, foram utilizados artigos disponibilizados em sites, livros e
entrevistas.
Palavras-chave: Direito. Deveres. Empregado Doméstico. Empregador. Leis
Trabalhistas.Insalubridade.
___________________________________________________________________________

50

ESTUPRO E ABORTO SENTIMENTAL: A INEXGIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL E A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS AUTORIDADES
COMPETENTES
Karla Daniele da Paz Freitas
Filomena Luciene Cordeiro Reis
RESUMO
A violência sexual é considerada como a prática de atos contra a sexualidade de outro
individuo por meio da imposição da força física, da intimidação e da não concordância da
vítima. O direito a uma vida sexual satisfatória, livre de violência, coerção ou riscos de
gravidez não desejada é um dos direitos sexuais mais básicos de toda mulher. O aborto pósestupro é um direito da mulher garantido pelas normas internacionais de direitos humanos,
bem como pela legislação brasileira. Entende-se que, o consentimento da mulher ou o de seu
representante legal é suficiente para o acesso ao aborto legal, sendo o testemunho da mulher
legítimo para o acesso aos serviços de saúde, não necessitando de decisão judicial para o
aborto. Nesse sentido, os objetivos da pesquisa constituíram de uma revisão doutrinária acerca
do estupro e do aborto, bem como questionar a falta de notificação deste às autoridades
competentes. Metodologicamente, o estudo trata de uma revisão integrativa com o objetivo de
encontrar textos científicos que abordam o assunto. Utilizou-se, ainda, doutrinas de correntes
majoritárias no campo do direito penal como Rogério Greco, Fernando Capez e Cezar
Roberto Bitencourt, além de normas técnicas do Ministério da Saúde e legislação vigente.
Palavras-chave: Dignidade Sexual. Estupro. Aborto Legal.
___________________________________________________________________________
LIBERDADE DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO E OS LIMITES DA LIBERDADE
DE IMPRENSA
Alexandre Mauro
Daniel Antunes Freitas
RESUMO
Este artigo objetivou analisar a importância da liberdade de expressão como instrumento
essencial na concretização de direitos fundamentais e a liberdade de imprensa no Regime
Democrático de Direito, fazendo paralelo(s) entre a ditadura militar brasileira e o estado
islâmico. A metodologia foi a pesquisa bibliográfica. Nos resultados comparativos da
liberdade de imprensa sob o regime militar brasileiro e o estado islâmico, observou-se no
primeiro foco, afastar qualquer juízo de valor negativo às autoridades e ao Estado,
configurando um período político-militar. Já o estado islâmico, o movimento é políticoreligioso, buscando um mundo muçulmano transnacional. Quanto a imprensa brasileira e o
jornal Charlie Hebdo, observou-se que a imprensa Brasileira sempre tendeu a informar a
verdade. Já o jornal Charlie Hebdo é visto por como uma instituição preconceituosa em
relação aos mulçumanos, colocando o árabe como terrorista. Concluiu-se então quanto à
importância da liberdade de expressão, em suas múltiplas dimensões, a primeira é o
atendimento ao princípio constitucional que estabeleceu que a liberdade plena de imprensa e
em segundo lugar de importância são os argumentos prolatados pelo STF em jurisprudência,
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procurando garantir a plena liberdade de imprensa, considerando uma possível restrição a
posteriori, em casos de ofensas a outros direitos garantidos pela CRFB/88.
Palavras-chave: Liberdade de imprensa. Regime Democrático. Regime Militar. Estado
Islâmico.
___________________________________________________________________________
INFANTICÍDIO INDÍGENA À LUZ DOS DIREITOS HUMANOS
Karla Gabriella Ribeiro Durães
Daniel Antunes Freitas
RESUMO
O Brasil é conhecido por sua diversidade cultural, seja de raça, crenças, alimentação e
diferentes povos que nas terras brasileiras habitam. Os índios são tidos como patrimônio
histórico do país. Estes são vistos por toda a sociedade, despertando nela o interesse pelo
conhecimento da cultura por eles adotada. Os índios se diferem em muitas coisas, como por
exemplo, a alimentação, a vestimenta, a religião, danças, e até mesmo na formação da família.
O que muitos desconhecem é a prática do Infanticídio Indígena, que consiste no ato de ceifar
a vida de crianças portadoras de necessidades especiais, físicas ou mentais, irmãos gêmeos,
crianças frutos de relacionamentos extraconjugais, aqueles que perderam os pais e em
algumas tribos crianças que nascem e são mortas em razão da quantidade de membros da
tribo, para controle da população. O objetivo geral do presente estudo é analisar e
compreender questões relacionadas ao infanticídio indígena no Brasil, sobre a ótica dos
Direitos Humanos, conhecendo as principais questões legais relacionadas ao assunto.Em sua
metodologia, o estudo apresentará Uma revisão sistemática da literatura, com reflexão crítica,
a partir de pesquisas realizadas entre os anos de 2006 e 2016, usando as bases de dados
SciELO Brasil – (Scientific Eletronic Library Online), Google acadêmico, CNJ (Conselho
Nacional de Justiça), RT (Revista de Tribunais), Portais Governamentais e Documentos
Oficiais.
Palavras-chave: Infanticídio Indígena. Direito Humanos. Direito á Vida.
___________________________________________________________________________
INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO TRIBUNAL DO JÚRI FRENTE AO GARANTISMO
PENAL
Jéssica DriellyFeitoza Ferreira
Mauro Magno Quadros Ruas
RESUMO
A influência da mídia no Tribunal do Júri é uma temática bastante discutida e de suma
relevância para o processo penal. Consagrada através da constituição federal que constitui o
instituto do Tribunal do Júri como direito e garantia fundamental do acusado sobre essa ótica
eis que surge um embate posto que a constituição também preconiza o direito a informação e
a liberdade de expressão sendo vedado o anonimato, desta forma necessário se faz analisar os
aspectos a cima citados buscando a melhor solução para os conflitos apresentados.
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Objetivando averiguar se os direitos do acusado estão sendo assegurados e se a mídia cumpre
seu papel social que estão resguardados pela Constituição Federal.
Palavras-chave: Mídia. Influência. Processo Penal. Princípios Constitucionais.
___________________________________________________________________________
IMPACTO DAS AUDITORIAS NO CONTROLE DE LEGALIDADE DGESTÃODOS
RECURSOS
FINANCEIROS
ADMINISTRADOS
PELO
CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO NORTE DE MINAS GERAIS
Roberto Lúcio Gonçalves
Carlos Eduardo Prates Fonseca
RESUMO
Este estudo tem por finalidade transmitir ao leitor e interessados no assunto os
benefíciosadvindos dos processos de auditoria, especialmente as contábeis e financeiras, na
gestão dosrecursos financeiros administrados pelos Consórcios Intermunicipais de Saúde
damacrorregião norte do Estado de Minas Gerais. Até então pouco difundidos no setor
saúde,porém de fundamental importância, principalmente para os municípios de pequeno e
médioporte, no tocante ao preenchimento da lacuna (no ambiente saúde conhecida como
vazioassistencial) deixada pelo Sistema Único de Saúde aparecem os Consórcios
Intermunicipaisde Saúde. Entretanto, pretende-se demonstrar como os processos de auditoria
podemcontribuir para melhorar a gestão destes consórcios de saúde, no tocante a utilização
dosrecursos financeiros por eles administrados. Pretende-se ainda traduzir tais processos
emferramenta não somente de revisão e reparação daquilo que foi feito em desconformidade
coma legislação vigente mas, principalmente, como instrumento preventivo de tais
ações,associado à um planejamento das atividades, avaliação de sua execução e realinhamento
deacordo com os resultados obtidos. Tal tarefa foi pautada através de pesquisa
exploratória,utilizando-se de pesquisas semelhantes, realizadas no setor público em geral. Os
achadosconsiderados significativos para o estudo serão analisados conforme discussão
teórica, à luzda literatura científica.
Palavras-chave: Auditoria Financeira. Contabilidade. Gestão de Recursos da Assistência à
Saúde. Consórcios de Saúde.
___________________________________________________________________________
ILEGALIDADES NA DIVULGAÇÃO DO CONTEÚDO DA INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA
Leonardo Mendes Silva
Erik Rodrigues Silva
RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido com a finalidade de discorrer sobre as ilegalidades
praticadas nos processos de interceptação telefônicas nas investigações criminais brasileiras
com foco na ilegalidade da divulgação do conteúdo sigiloso da interceptação de uma ligação
telefônica da operação Lava Jato, em virtude do artigo 8º da Lei 9.296/96 de interceptações
telefônicas e da garantia constitucional prevista na Constituição Federal em seu artigo 5º, XII.
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A teoria foi estruturada utilizando consulta a bibliotecas virtuais de periódicos, artigos
científicos, artigos de opinião e analise de leis como fonte para discorrer fidedignamente
acerca do tema proposto. Além disso, foi traçado um paralelo entre a Constituição Federal,
Lei de interceptações telefônicas, jurisprudências dos tribunais e doutrinas de autores de
renome nacional para relacionar as informações pertinentes ao tema a fim de consolidar uma
conclusão favorável aos princípios da lei que concordam que as interceptações e a divulgação
são vedadas por lei, e geram consequências quando a lei é transgredida.
Palavras-chave: Interceptações Telefônicas. Sigilo. Divulgação Ilícita.
___________________________________________________________________________
IMUTABILIDADE DO REGIME DE BENS
Laiane Rabelo Menezes
Wellington de Oliveira Felix
RESUMO
Introdução: Quando fala-se de casamento, consequentemente deve-se reportar ao regime de
bens que é inerente a este, pois todo e qualquer casamento deve atender a alguns dos regimes
de bens previstos em lei. A Lei 10.406 de 2002 - Novo Código Civil Brasileiro – em seu
artigo 1.639 parágrafo 2º traz à tona uma discussão que repercute no âmbito inerente ao
casamento, tendo assim o estudo da aplicabilidade da (i)mutabilidade do regime de bens. Os
Objetivos deste artigo é explicar sobre o Princípio da (i)mutabilidade do regime de bens do
instituto do casamento, sobre a ótica da alteração do Código Civil de 1916 para o atual
Código Civil de 2002; Analisar a alteração trazida pelo novo Código Civil, em relação ao
regime de bens do casamento; Expor sobre o conceito e efeitos de que cada regime de bens,
nos termos da legislação; Fazer a distinção entre imutabilidade e mutabilidade, tema este
previsto no instituto de “Regime de Bens”. A metodologia utilizada para confecção do
presente projeto foi baseada nas doutrinas de especialistas sobre o tema bem como das
legislações e jurisprudências do nosso ordenamento jurídico, sobre tudo o Código Civil
vigente. Nesse diapasão cumpre ressaltar que serão utilizadas as metodologias de apoio
norteadas por Maria Berenice Dias, César Fiuza, entre outros e também artigos científicos
publicados por pesquisadores que se dedicaram a temática aqui discutida.
Palavras-chave: Casamento. Regime de bens. Conceito de Família.
___________________________________________________________________________
INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO POR ANENCEFALIA: PRERROGATIVAS
LEGAIS E O PERFIL DE GESTANTES QUE ANTECIPARAM O PARTO EM UM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO NORTE DE MINAS
Fernanda Grasiele Martins Pereira
Carlos Eduardo Prates Fonseca
RESUMO
O aborto anencefálico, melhor denominado como aborto eugênico, já legalizado pelo
Supremo Tribunal Federal em 2012, trata-se da interrupção da gravidez quando, previamente
diagnosticada por profissional habilitado, defeito congênito no feto que caracterize má-
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formação cerebral, tornado incompatível com a vida extrauterina. Neste viés, a mulher pode
fugir da tortura de prosseguir com a gravidez de feto anencefálico, prevalecendo os direitos à
saúde e a autonomia de vontade da mulher inclusive resguardada na constituição Federal,
ainda que atualmente entre em conflito com o direito do médico assegurado pelo Comitê de
Ética Médica, o qual pode alegar objeção de consciência em procedimentos que ferem sua
integridade moral. Deste modo o presente estudo teve como objetivo analisar o perfil das
mulheres que se submeteram a interrupção da gravidez de feto anencefálico nos últimos dois
anos na Maternidade Maria Barbosa do Hospital Universitário Clemente Faria (HUCF) do
município de Montes Claros, MG. Trata-se de uma pesquisa documental, descritiva,
exploratória com abordagem qualitativa. Verifica-se, no período estudado, dois casos de
interrupção da gestação por anencefalia no Hospital de referência, onde evidencia-se os
contextos de exercício do direito da mulher em interromper a gestação de feto anencefálica,
mas sobretudo, que a condição clínica imposta pela anencefalia, que induz a partos
prematuros e abortos, pode impactar diretamente a saúde geral e psíquica da gestante durante
todo o processo de luto no processo de interrupção da gestação por anencefalia.
Palavras-chave: Aborto anencefálico. Direito à Saúde e Autonomia da Mulher. Objeção de
Consciência.
___________________________________________________________________________
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E SEUS MEIOS DE PROVAS
Karla Maia Silva
Érika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo
RESUMO
Pretende-se, neste artigo, analisar a polêmica levantada pela presunção de paternidade em
caso de recusa à perícia de DNA; bem como esclarecer que o exame de DNA não é prova
certa e única para a investigação de paternidade, assim falando da ação de investigação de
paternidade e, dessa forma, mostrar os tipos de provas existentes na ação e também verificar a
possibilidade do suposto pai de não produzir provas contra si mesmo, apresentando os
princípios constitucionais para essa abordagem. Para tanto, esta proposta ancorar-se-á em
pesquisas bibliográficas e doutrinas especializadas, as quais serão estudadas frente ao Código
Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal – esferas de extrema
importância para o desenvolvimento e entendimento do assunto em tela. Pretende-se, também,
mostrar o direito de filiação, o direito ao nome, ou melhor, o direito que o filho tem em
conhecer suas origens genéticas através do exame de DNA.
Palavras-chave: Investigação de Paternidade. Exame de DNA. Presunção Relativa de
Paternidade.
___________________________________________________________________________
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR: A COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR
PARA LAVRAR O TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA À LUZ DO
GARANTISMO PENAL
Deivide Fernandes Freitas
Andrey P. de Sá Baeta Neves
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RESUMO
Aborda-se nesta pesquisa se pode ou não a Polícia Militar lavrar o Termo Circunstanciado de
Ocorrência, analisando a natureza da peça e como se dá sua lavratura. Investiga-se ainda
sobre os aspectos gerais da investigação preliminar e sobre as teorias do garantismo e do
utilitarismo penal, que permeiam as entrelinhas de toda a pesquisa. Trata-se também da
competência elencada na Constituição da República para apurar infrações. Discorre-se ainda
sobre as formações técnica e superior dos policias militares para lavrar o termo. Ao final,
trata-se sobre medidas e diretrizes para possível conjugação entre a eficiência e o garantismo
penal.Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, qualitativa, de revisão bibliográfica, na
modalidade de revisão integrativa, utilizando-se do método dedutivo para explanação do
tema.
Palavras-chave: Investigação Preliminar. Inquérito Policial. Garantismo Penal. Termo
Circunstanciado de Ocorrência. Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________________
“MAIS QUE ALIMENTOS,
ABANDONO AFETIVO

AFETO!”RESPONSABILIDADE

CIVIL

POR

Núbia Gonçalves Teixeira
Filomena Luciene Cordeiro dos Reis
RESUMO
Estetrabalho consistiu em compreender acerca do abandono afetivonas relações familiares e
como esse ato se tornou assunto de ação jurídica, em especial em relação ao pai. Nesse
sentido, o objetivo da pesquisa constituiu em estudara possibilidade de responsabilização
civilindenizatóriapara os paisque não tem convivênciacom seus filhos. Essa atitude implica
em dano moral de caráter punitivo, cuja possibilidade de indenizaçãotem por
finalidadeobrigaro pai a terumarelaçãodeconvíviocom o filho. A ausência do pai na vida do
filho insinua, muitas vezes, a não participação ativa em vários aspectos, causando
danospsíquicos emocionais,além de transtornose desvios comportamentais. Para entender essa
temática problematizada foram utilizadas metodologias compatíveis e fontes pertinentes, entre
elas, processos que tratam do assunto.
Palavras-chave: Direito da Família. Relações Familiares. Responsabilidade Civil
Indenizatória. Criança e Adolescente.
___________________________________________________________________________
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E A OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR
Fernanda Cristina Pereira Gomes
Daniel Rodrigo Soares
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo o estudo do reconhecimento da paternidade socioafetiva,
no ordenamento jurídico, baseado na posse do estado de filho e suas obrigações em prestar
alimentos. Para tanto, foi feito um apanhar histórico acerca da evolução da família, da
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paternidade, a partir da Constituição Federal de 1988 que aboliu os múltiplos conceitos de
filiação, provocando uma vasta transformação no Código Civil. A partir dessa reforma, o
afeto passou a ter valor jurídico, decorrentes da consagração dos princípios constitucionais,
introduzindo um novo conceito de filiação não restringindo apenas a uma paternidade
biológica, mas a uma paternidade onde o afeto se destaca. Detalhou ainda, a abordagem e a
repercussão do sistema unificado de filiação na ordem jurídica nacional, sendo imprescindível
a posição da doutrina majoritária, e as decisões judiciais que foram passiveis nos Tribunais
Regionais, dando mais ênfase á filiação socioafetiva. Foi realizada, ainda, uma breve
explanação a respeito da prestação dos alimentos no Código Civil de 2002, em consonância
com a análise de decisões dos Tribunais que confirmam a possibilidade da prestação de
alimentos por pais socioafetivos.
Palavras-chave: Paternidade. Família. Filiação. Alimentos.
___________________________________________________________________________
POLIAMORISMO E A POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE UNIÃO
POLIAFETIVA
Camila Rocha Dantas
Érika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo
RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar e analisar a possibilidade de união poliafetiva no
Brasil. O tema não é novo, porém tem se tornado frequente a ocorrência dos relacionamentos
simultâneos na sociedade, e por se tratar de um tema bastante controvertido, uma vez que
divide opiniões, inclusive no mundo jurídico, torna-se relevante de se debater. É neste
contexto, que o artigo teve enfoque, na possibilidade da união poliafetiva e os efeitos jurídicos
que decorrem da ausência normativa a respeito dessas relações e os efeitos jurídicos refletidos
na família simultânea, que se forma por consequência do elo afetivo paralelo à relação
formalizada. Foram feitas, breves considerações sobre a evolução da concepção de família
brasileira e no que se refere ao direito de família, possibilitando uma melhor compreensão
acerca do tema. No segundo momento, abordou- se os tipos de união existentes no Brasil,
bem como a formação do casamento e da união estável e seus efeitos. Posteriormente,
analisou-se os princípios norteadores do Direito de família. E por fim, abordou-se as famílias
simultâneas e a possibilidade do reconhecimento desta como entidade familiar. Concluindo
que os tribunais ainda mantem decisões conservadoras, mantendo se leais ao princípio da
monogamia, mas emcontrapartida há entendimento de grande parte da doutrina, no que se
refere a necessidade de reconhecimento da união poliafetiva como entidade familiar. Para o
alcance desse objetivo, foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica, valendo-se o
método dedutivo e empregando a abordagemexploratória.
Palavras-chave: Poliamorismo.União Poliafetiva. Direito de família.
___________________________________________________________________________
POLÍCIA MILITAR E O DIREITO DE GREVE: O IMPEDIMENTO DO DIREITO
PREVISTO AO SERVIDOR MILITAR
Ângelo Santiago Gonçalves Santos
Thiago de Souza Moreira
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Tatiane Santos Neves
RESUMO
A presente estudo retrata reflexões jurídicas e doutrinárias sobre o direito de greve dos
servidores da Polícia Militar. No que concerne aos militares federais, membros das Forças
Armadas, não resta dúvida da impossibilidade de sindicalização e de greve. O estudo tem
como objetivo analisar as possíveis violações de preceitos inerentes ao policial militar quanto
ao direito de greve.O estudo caracteriza-se como uma revisão da Literatura onde será
realizada a análise de materiais relevantes através da pesquisa bibliográfica, abordando os
mais variados pontos de vista sobre o direito a greve dos servidor público militar. No que
concerne ao militar estadual, ainda há dúvidas, quando da aplicação e interpretação da
Constituição Federal, quanto à proibição ou não da utilização do instituto da greve. Não se
pode negar o quanto a Polícia Militar tem papel fundamental dentro de uma sociedade, pois
estes estão presentes no cotidiano das pessoas 24 horas por dia, sendo uma instituição que
presta um serviço onde seus membros além de profissionais, tem de ser vocacionados para
profissão. Estamos diante aqui mais uma vez de garantias fundamentais previstas em nossa
Constituição usurpadas de uma classe que é o um dos pilares para o funcionamento das
demais instituições. Portanto a greve seria uma das formas de se buscar melhorias para a
classe, uma vez que os governantes ficam aquém destes profissionais que colocam suas vidas
em risco todos os dias, para que se possa ter uma sociedade mais segura, tranquila e menos
arriscada.
Palavras-chave: Polícia Militar. Direito a Greve. Princípio da Isonomia.
___________________________________________________________________________
PODER DE POLÍCIA E LEGITIMIDADE PARA O USO DA FORÇA NA ATUAÇÃO
POLICIAL
Valdivimar Barbosa Froes
Wellington Oliveira Felix
RESUMO
O presente trabalho de conclusão de curso ”TCC” tem por escopo realizar estudo no intuito de
verificar a relação do poder de polícia e o emprego legítimo da força na atividade policial
como medida extrema de preservação da ordem pública. Haja vista que o Estado investe na
seleção de um cidadão, dando-lhe formação e treinamento técnico e profissional, de forma a
outorgar-lhe autoridade para que possa ser reconhecido como um encarregado da aplicação da
lei, bem como, responsável pela preservação da ordem pública. A autoridade e o poder
delegados a esta pessoa a este cidadão e, agora policial, são muito grandes, e em nome de uma
vida, um policial, no desempenho de suas funções poderá chegar ao extremo de tirar a vida de
outrem. Ao trabalhar na rua, o policial necessita trazer consigo conhecimento e experiências
técnicas e doutrinárias bem como normativas para situações que exijam enfrentamento. Ter
apenas uma resposta não será suficiente para conter uma agressão. Tendo em vista que as
resistências e agressões existem nas mais variadas formas e graus de intensidade, o policial
terá que adequar a sua reação à intensidade da agressão, não podendo em momento algum
valer-se da força desproporcional. Portando, torna-se indispensável que o policial em sua
atividade diária, saiba em que momento poderá empregar a força letal ou não, objetivando a
preservação da ordem pública. Para dar resposta aos questionamentos, foi utilizada a pesquisa
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bibliográfica em livros de doutrina, artigos científicos e sites de doutrina jurídica. Quanto ao
universo de métodos que proporcionam as bases lógicas de investigação científica, utilizou-se
o método indutivo.
Palavras-chave: Agressão. Uso da Força. Força Letal.Ordem Pública
___________________________________________________________________________
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NO ATUAL ENTENDIMENTO DO STF
João Paulo Almeida Santiago
Osório Esdras Guimarães Braga
RESUMO
O presente trabalho trata do princípio da presunção de inocência no atual entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF). O princípio da presunção de inocência é uma das garantias
fundamentais previstas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(CRFB/88), no artigo 5º inciso LVII, prescrevendo que ninguém será considerado culpado até
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por se tratar de uma garantia individual
do cidadão, também, é uma cláusula pétrea, ou seja, imutável até mesmo por emenda a
constituição conforme estabelece o artigo 60, §4°, inciso II, da CRFB/88. Neste sentido, o
objetivo deste trabalho é apresentar uma análise crítica acerca do novo entendimento do STF
quanto ao princípio da presunção de inocência. Visa desse modo com a pesquisa demonstrar o
novo entendimento do STF e suas consequências para o processo penal.A metodologia
utilizada para alcançar os objetivos foi ahipotética-dedutiva, por mostrar-se a mais coerente
para a execução do presente trabalho. A pesquisa teve como parâmetro as controvérsias
geradas após a decisão do STF que modificou o entendimento acerca da interpretação da
presunção de inocência. Por fim a pesquisa chegou a conclusão de que o atual entendimento
do STF trouxe pontos positivos, dando maior celeridade e eficiência ao processo penal, mas
para isso foi necessário relativizar princípio consagrado na constituição como cláusula pétrea,
gerando alteração indevida de garantia que deveria hipoteticamente permanecer imutável.
Palavras-chave: Princípio. Presunção de Inocência. STF.
___________________________________________________________________________
PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO E SUA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO PENAL
Matheus Felipe Ferreira Rodrigues
Daniel Rodrigo Soares
RESUMO
O estudo para a elaboração deste trabalho objetiva a análise da prova que em si é licita, mas
deriva de uma prova ilícita anteriormente produzida. Este trabalho tem ainda o escopo de
analisar as possibilidades de admissão das provas ilícitas por derivação no processo penal,
apresentando as hipóteses legais, presentes no Código de Processo Penal (CPP) e na
Constituição da República, e os entendimentos jurisprudenciais sobre o tema, baseados
principalmente no princípio da proporcionalidade. Entre os pontos importantes deste trabalho,
destaca-se a apresentação do projeto de lei de iniciativa popular número 4850/2016, proposto
pelo Ministério Público Federal que visa alterar o artigo 157 do Código de Processo Penal,
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modificando as formas de admissão de provas ilícitas nos processos penais no Brasil. Para
confecção deste trabalho foi utilizado o método dedutivo, mediante procedimento exploratório
bibliográfico e documental. Conclui-se a partir destes estudos que é possível a utilização das
provas ilícitas nos processos não somente nas hipóteses legais, mas também em favor do réu e
em favor da sociedade, com base no princípio da proporcionalidade.
Palavras-chave: Prova Ilícita. Derivação. Princípios. Possibilidade.
___________________________________________________________________________
O CRIME DE FEMINÍCIDIO: A EFICÁCIA E A APLICABILIDADE DO TIPO
PENAL
Yang Crisley Moreira Crisóstomo
Edilberto Nicanor Ferreira
RESUMO
A representação da mulher na sociedade teve suas mudanças, desenvolvimento e
especialidades, que conferiram em posições diferentes e papeis distintos ao que outrora se via.
Este novo perfil conquistado pelas mulheres tem refletido em descontentamento e não
aceitação por homens que chegam ao ponto de cometer atos violentos e até homicídio contra
as mulheres, uma questão de gênero tipificada como feminicídio. O presente trabalho tem
como objetivo analisar a inserção do crime feminicídio, Lei 13.104/2015. Averiguar se a
inserção da lei de feminicídio se foi usada somente como medida tranquilizadora para a
sociedade; verificar como a tipificação do crime de feminicídio pode diminuir a incidência de
violência contra a mulher, por sua condição de gênero; caracterizar os tipos de violência
classificados pela lei; analisar, a partir de jurisprudências proferidas, se houve agravamento
dado pela qualificação do crime como hediondo. Empregou-se como metodologia as
pesquisas bibliográfica e descritiva, que propiciaram revisão da literatura – compreendendo a
evolução da figura da mulher na sociedade, a necessidade da tipificação do crime de
feminicídio e o reflexo desta lei – E ainda uma análise em jurisprudências proferidas, para
nortear a posição diante do tema abordado. Verificou-se que foi elementar a tipificação do
crime de feminicídio, ao passo que a sociedade, os juristas e possíveis vítimas têm a
possibilidade de abarcar um conhecimento mais abrangente sobre os fatos. Conclui-se que a
lei tornou-se cabível ao passo que o índice de mortandade de mulheres por questões de
gêneros é crescente. Contudo, há a necessidade de intensificação de medidas, assistência e
esclarecimentos para com a sociedade.
Palavras-chave: Feminicídio. Violência. Mulheres. Gênero.
___________________________________________________________________________
O DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E APOSSÍVEL DESCRIMINALIZAÇÃO
DO ABORTO
Keila Michele Pereira Rodrigues
Luciano Soares Maia
RESUMO
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Este trabalho visa analisar as divergências entre o direito à vida e o aborto em vários pontos,
dentre eles o princípio da vida, e a possibilidade de descriminalização do aborto através de
análise bibliografia, pesquisa, analise de legislação e outros. Vários Tratados e Convenções
asseguraram o Direito à vida, como por exemplo a Convenção Americana de Direitos
Humanos - Pacto de San José de 1969, bem como a Constituição Federal Brasileira de 1988, o
Código Civil de 2002 e o Código Penal de 1940. Os pontos apresentados acerca dos projetos
de Lei como “Estatuto do Nascituro”, e do Novo Código Penal que visa mudar a legislação
atual sobre o aborto, tem como escopo analisar a contradição com o direito à Vida defendido
pela carta Magna, e os direitos do feto e da mulher diante de tal garantia, bem como a
possibilidade de descriminalização do aborto.
Palavras-chave: Direito Fundamental. Vida. Aborto. Descriminalização. Código Penal.
Nascituro.
___________________________________________________________________
O DIREITO AO ESQUECIMENTO EM FACE DO DIREITO À INFORMAÇÃO
Vivian Tamires Guilhoto e Silva
Antonio Luiz Nunes Salgado
RESUMO
O presente artigo aborda a problemática existente entre a aplicação do direito ao
esquecimento e do direito à liberdade de informação. Esse choque entre direitos fundamentais
apresenta o quanto será necessária a aplicação do método ponderativo para resolução da
colisão principiológica. A pesquisa foi realizada através da revisão de literatura. Foram
reconstituídos conceitualmente os princípios estudados. Viu-se, quanto aos direitos
fundamentais, a evolução da absoluta restrição à relativização absoluta. A intimidade em
contraste com a informação. Além da abordagem abstrata, teórica, partiu-se para abordagem
de casos concretos, coletando-se da jurisprudência e da doutrina os principais casos do
confronto. Por fim, avaliou-se a internet, enquanto inesgotável meio de transmissão de
informações, e sua repercussão para o presente estudo.
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Direito ao Esquecimento. Direito à Informação.
Propagação de Informações. Colisão de Princípios.
___________________________________________________________________________
O JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO E SUA EVENTUAL AFRONTA
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Stefanny Tamara Gonçalves Mendes
SamyraCristielle Dias Leão
RESUMO
O instituto do jus postulandina Justiça do Trabalho consiste na capacidade das partes
adentrarem em juízo sem a presença de um advogado, sendo discutidas e indagadas as
conseqüências que sua aplicação gera as partes nos dias atuais. Apesar de ser pacífico para o
STF e para a Justiça do Trabalho, há grande celeuma ao redor do tema quanto a sua
aplicabilidade, os benefícios e malefícios trazidos a parte, em especial o trabalhador por ser a
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parte hipossuficiente da relação e pelo caráter alimentar de suas pretensões. Mister também
verificar se este vem a ferir princípios fundamentais adquiridos pelo trabalhador após árdua
luta, como o princípio do contraditório e da ampla defesa, que são indispensáveis para que
haja o devido processo legal e que sejam efetivadas garantias em lei como a indisponibilidade
do advogado para administrar a justiça. O presente trabalho tem por objetivo analisar o jus
postulandi na seara trabalhista e sua eventual afronta ao princípio da Ampla Defesa e do
Contraditório. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo realizado através de revisão
bibliográfica, com base em doutrinas, artigos científicos, e na legislação vigente.
Palavras-chave: Jus Postulandi. Ampla Defesa. Postulação. Advogado.
___________________________________________________________________________
O PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: UMA TENDÊNCIA
NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Jéssica Alves Afonso
Wellington de Oliveira Félix
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar tema bastante controverso na doutrina
brasileira. A Constituição de 1988 conferiu ao Ministério Público uma nova roupagem,
assegurando aos seus membros total independência no exercício de suas funções,
incumbindo-lhe à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis. Nesse novo cenário, o Ministério Público é chamado para servir os
interesses da sociedade, nas mais variadas searas, como um verdadeiro guardião da
democracia brasileira, objetivando construir uma sociedade mais justa e solidária. A
CRFB/88, contudo, conferiu ao Parquet outras funções, mais especificadamente, na seara
criminal, além disso, o Ministério Público vem conduzindo investigações criminais. Através
do método de pesquisa bibliográfico e comparativo, buscou-se analisar na doutrina e na
jurisprudência, as interpretações relacionadas ao poder de investigação do Ministério Público.
Respeitados os entendimentos contrários, o presente trabalho visou denotar a legalidade das
investigações realizadas pelo Ministério Público, inclusive há entendimento pacífico do
Supremo Tribunal, nesse sentido. Com efeito, é inegável que a atuação efetiva do Ministério
Público nas investigações criminais significa um avanço de crucial relevância no sentido de
dar maior celeridade e efetividade ao processo criminal.
Palavras-chave: Ministério Público. Poder de Investigação Criminal. Legitimidade. Limites.
___________________________________________________________________________
O PRINCÍPIO DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO E
IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO

A

Juliana Denise Do Amaral
Maria Luiza Sapori Toledo Roquette
RESUMO
A proposta do presente artigo é discutir sobre a qualidade de vida no ambiente de trabalho
ressaltando o bem estar do trabalhador através do Princípio da Valorização do Trabalho
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Humano, partindo-se da análise da legislação brasileira sobre o tema e das críticas que
atingem as criações legislativas, visto que, atualmente, 2016, a tendência é que as empresas
públicas e privadas busquem a adotar uma visão integradora e biopsicossocial no ambiente
laboral que resultem em uma melhora para as condições de trabalho e, como consequência, o
aumento da satisfação e da produtividade dos seus funcionários. O objetivo geral é discutir os
aspectos relacionados ao conceito e perspectivas da qualidade de vida no ambiente de
trabalho. Para se alcançar o objetivo pretendido a metodologia utilizada foi a revisão
bibliográfica, onde foram utilizados artigos científicos, doutrinas, legislação e jurisprudência
com enfoque para as percepções de trabalhadores sobre a relação entre trabalho e qualidade
de vida
Palavras-chave: Qualidade de Vida. Trabalho. Ambiente de Trabalho. Necessidades
Humanas. Direito.
___________________________________________________________________________
O PROCESSO DE ADOÇÃO: A PREVISÃO LEGAL E A REALIDADE
Alessandra Cristina Lima Silveira Silva
Rosely da Silva Efraim
RESUMO
O processo de adoção aparentemente se mostra muito eficaz se olharmos pelo ângulo da lei,
mas na prática pode ser diferente, tornando se relevante um estudo aprofundado do processo
de adoção. O estudo busca descortinar a realidade da aplicação do processo de adoção,
demonstrando quais os reflexos da morosidade no processo de adoção e suas implicações que
atingem as crianças/adolescentes que se encontram submetidas a esse processo. Trata-se de
um estudo baseado na pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e exploratório, com
levantamentos de dados qualitativos e quantitativos. Foi implementada a pesquisa de campo,
que ocorreu através de entrevistas e coleta de dados por meio de questionários nas Unidades
de Acolhimento e na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Montes Claros – MG,
nos dias 08 e 09 de novembro de 2016. Foi levantado um número de 27 crianças/adolescentes,
nas Unidades de acolhimento, com faixa etária entre de zero a 17 anos de idade. Sendo que
algumas crianças/adolescentes chegam a permanecer institucionalizadas por até 3 anos até
serem adotadas, enquanto outras atingem a maioridade na instituição. Apurou-se 37 processos
tramitando no Setor Técnico da Vara da Infância e Juventude e 41 inscrições de pessoas de
Montes Claros no Cadastro Nacional de Adoção. Concluindo as principais implicações de um
processo de adoção moroso consistem no fato de a criança permanece por um longo período
institucionalizada, e a cada dia ela cresce e as possibilidades de ser adotada vão reduzindo.
Palavras-chave: Processo de Adoção. Morosidade. Família. Filho Adotivo.
___________________________________________________________________________
O USO DOS INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO NA
ATUAÇÃO POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Roney Pereira Paz
Daniel Rodrigo Soares
RESUMO
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Os instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO) são um conjunto de armas, munições e
equipamentos que foram desenvolvidos com objetivo de preservar a vida e minimizar os
danos à integridade física das pessoas envolvidas no cenário de desordens. No ano de 2014 foi
sancionada a lei federal nº 13060, que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial
ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo território nacional. Essas tecnologias são
usadas profissionalmente para manutenção da ordem pública de forma eficaz e alinhada com
os direitos humanos. Este trabalho tem o objetivo derelatar o uso dos instrumentos de menor
potencial ofensivo na atuação da Policia Militar do Estado de Minas Gerais.Trata-se de uma
revisão bibliográfica que foi desenvolvida a partir de um levantamento da utilização e
aplicabilidade dos instrumentos de menor potencial ofensivo pela Polícia Militar de Minas
Gerais. Tais levantamentos foram escritos em sua maioria por autores vinculados na área de
segurança pública e foram estabelecidos critérios para o desenvolvimento do trabalho, como a
utilização de artigos científicos relacionados à segurança pública brasileira, afim de explorar
melhor a realidade do país. Portanto a Policia Militar sendo um órgão responsável pela paz
social, devera sempre estar instrumentalizada e treinada de forma atual para proteger, reprimir
e prevenir fatos antijurídicos que agridem a sociedade, por isso o IMPO é primordial na
atuação policial militar.
Palavras-chave: Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo. Ordem Pública. Poder de
Polícia. Armas não Letais.
___________________________________________________________________________
O VALOR JURÍDICO DO PRINCÍPIO DA AFETIVIDADENAS DECISÕES
JUDICIAIS ENVOLVENDO A ADOÇÃOÀ BRASILEIRA
Cleide Soares Pereira
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
O quadro sociocultural contemporâneo impulsiona as famílias a construir um novo perfil, que
leva em conta as relações sociais e a afetividade. Sob essa perspectiva surge o interesse pela
adoção como modo de filiação socioafetiva, tendo como ponto de partida a evolução do
Direito de Família, a fim de constatar a sua constante adequação às inovações apresentadas
pela sociedade brasileira ao longo do século XX. O objetivo deste artigo é analisar a
afetividade como princípio implícito na Constituição Federal de 1988 e sua relação com a
prática da adoção à brasileira, e apresentar o modo como a jurisprudência e a doutrina
designam esta forma de adoção. Para tanto, situa-se o princípio da afetividade como fruto de
um discurso já observado nas decisões judiciais dos tribunais brasileiros e sua manifestação e
pertinência fundamentais à visibilidade do valor jurídico no contexto do Direito de Família. A
proposta se apoia na análise de decisões dos Tribunais brasileiros acerca desse modo de
filiação socioafetiva e na relação destes com a fundamentação teórica de especialistas do
Direito de Família. Para desenvolvimento deste artigo foi utilizada como metodologia a
pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Direito de Família. Filiação Socioafetiva. Princípio da Afetividade.
___________________________________________________________________
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OS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO AUXÍLIO-RECLUSÃO E SUAS
MODIFICAÇÕES PELA LEI 13.135/2015.
Isabella Cristinne Silva Azevedo
Edilberto Nicanor Ferreira
RESUMO
O presente artigo tem por escopo analisar o benefício concedido pela previdência social, qual
seja o auxílio-reclusão. Seu objetivo consiste em estudar os requisitos inerentes a obtenção do
auxílio, seus desdobramentos e repercussão jurídico-social. Identificar e analisar os requisitos
previstos na legislação para obtenção do benefício, discutir mudanças provenientes da medida
provisória 664/2014, convertida na lei 13.135 de 17 de junho de 2015, que alterou os
pressupostos da pensão por morte e do auxílio reclusão, este último por ter natureza
semelhante aquele no que diz respeito aos beneficiários, realizar análises no tocante aos
entendimentos doutrinários que discutem a eficácia e aplicabilidade do instituto, identificar os
princípios constitucionais que o norteiam e quem são os beneficiários do auxílio. Por
conseguinte será esplanada a legislação pertinente ao benefício e suas modificações no
decorrer do seu tempo de vigência. Em conjunto com a matéria referente ao direito
previdenciário, será realizada pesquisa bibliográfica onde serão utilizados conhecimentos
referentes ao direito constitucional no que se refere aos princípios, o direito civil trazendo o
conceito de família e o direito penal, em relação à aplicação das penas privativas de liberdade.
O procedimento utilizado será o monográfico e o método de abordagem dedutivo.
Palavras-chave: Auxílio-reclusão. Beneficiários. Requisitos. Legislação. Jurisprudência.
Repercussão social.
__________________________________________________________________________
RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO PELA REITERADA
FALTA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E O DANO MORAL DECORRENTE
DESTA VIOLAÇÃO
Daniela Fernandes Neves
Samyra Cristielle Dias Leão Veloso
RESUMO
A sociedade se desenvolve sob a perspectiva do trabalho humano, e todo avanço é
conquistado através da contraprestação de quem deseja e de quem oferta algo. O trabalho
empregatício brasileiro é regulamentado pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), que
impõe direito e obrigações tanto para o empregado quanto para o empregador. Assim como
todo contrato tem o seu início, ele também terá o seu término, que poderá ser por iniciativa do
empregador, como por iniciativa do empregado. O presente estudo visa analisar a rescisão
indireta do contrato de trabalho, ou seja, a justa causa dada ao empregador pelo empregado
por desrespeitar direitos e garantias fundamentais e obrigações firmadas contratualmente,
principalmente quanto à falta de pagamento dos salários, de modo a justificar os danos
resultantes desta violação. O estudo apresenta caráter qualitativo, mediante uma pesquisa
bibliográfica em artigos científicos e doutrinas referentes à matéria.
Palavras-chave: Rescisão. Trabalho. Empregador. Dano. Trabalhador.
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___________________________________________________________________________
REINCIDÊNCIA DOS ADOLESCENTES NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: UMA
ANÁLISE DOS ELEMENTOS CONTRIBUTIVOS E POTENCIALIZADORES
Gabriel Araújo Silva
Leila Lúcia Gusmão Abreu
RESUMO
Este estudo objetiva analisar as questões que dizem respeito aos direitos da criança e do
adolescente, autores de atos infracionais, bem como, sua reincidência no sistema
socioeducativo. Observou-se uma evolução morosa, porém, pouco efetiva em termos de
materialização dos direitos desses, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei
8.069 de 13 de julho de 1990, ser um modelo elogiado internacionalmente. Havia uma forma
primitiva de tratamento destinado aos acautelados, em que inicialmente, vigorava nas
instituições de acolhimento uma política de violência e coerção. Atualmente, o Estado se faz
pouco presente no que se refere às políticas públicas relacionadas aos adolescentes infratores.
A mínima participação estatal e a inadequação de um tratamento para subsidiar esses jovens,
só fomenta ainda mais a prática de atos delituosos, contribuindo para que o adolescente
reincida no ato infracional e, dessa forma, volte ao sistema socioeducativo, evidenciando a
ineficácia do poder público quanto ao cumprimento do que preconiza a lei. A pesquisa
contempla uma metodologia de abordagem qualitativa, em que o objeto observado não é a
quantidade estatística, e sim, uma relação com o aprofundamento e de como será
compreendida pelas pessoas, buscando tentar esclarecer o porquê dos fenômenos aqui
estudados. Este estudo se justifica pela relevância do tema, uma vez que, a comunicação
midiática numa tentativa de atenuar o problema em questão, distorce as possíveis causas que
levam os adolescentes a cometerem novamente algum ato infracional. Conclui-se, portanto,
que as políticas públicas ofertadas não suprem as demandas neste universo caótico e desigual.
Palavras-chave: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Reincidência. Ato Infracional.
Sistema Socioeducativo.
___________________________________________________________________________
RESPONSABILIDADE CIVIL E AS REDES SOCIAIS
Joas de Souza Moura
Tatiane Santos Neves
RESUMO
A responsabilidade civil constitui-se tema de grande relevância no ordenamento jurídico,
incidindo sobre todas as áreas do cotidiano e com a internet não é diferente, principalmente
em relação às chamadas redes sociais, que são meios de comunicação muito utilizados na
sociedade hodierna. Esta relação do direito com as redes sociais ainda são novas e merece por
sua relevância mais análises a seu respeito. É o que vem propor o presente trabalho, uma
análise acerca das implicações jurídicas no âmbito da responsabilidade civil por ações no
mundo virtual.O estudo foi elaborado a partir de uma revisão da Literatura e realizado através
da análise de materiais relevantes através de pesquisa bibliográfica, abordando a
responsabilidade civil nas redes sociais.Falar da responsabilidade civil na internet,
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especialmente nas redes sociais é tarefa árdua, contudo é de importantíssimo valor uma vez
que se nota uma crescente intercomunicação através destas. Neste diapasão não pode e não
deve o direito ficar alheio a estas questões este é um desafio que se impõe a comunidade
jurídica, acadêmicos, advogados, magistrados, legislador enfim toda a comunidade jurídica.
Assim, o direito independentemente do ambiente em que esteja tenta dar segurança as
relações humanas mormente quando se trata dos direitos da personalidade corolários da ideia
de dignidade da pessoa humana. Nesta questão pode-se concluir que o direito encontra
severas dificuldades para regulação e aplicação quando se trata de ilícitos perpetrados neste
ambiente, contudo como este é um instrumento regulador de condutas acaba dando soluções
os estes problemas.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Direitos da Personalidade. Redes Sociais.
__________________________________________________________________________
REINSERÇÃO DO EX DETENTO NO MERCADO DE TRABALHO
Karine Ferreira de Souza
Nélia Carolina Silva Dias
RESUMO
O artigo tem como objetivo apresentar as principais dificuldades encontradas pelo ex detento
para reingressar no mercado de trabalho após o cumprimento da respectiva pena. Procura
demonstrar também, a importância do trabalho para a ressocialização do preso, seu
preparopara o retorno a liberdade, bem como o papel da sociedade e Estado para o mesmo ter
a oportunidade de voltar a conviver de forma digna em sociedade, exercendo seus direitos e
deveres como cidadão. A qualificação do detento com cursos profissionalizantes quando está
em cumprimento da pena faz com que o mercado de trabalho esteja mais receptivo a ele. A
oferta de qualificação e de oportunidade é uma forma de garantir que os mesmos se reinsiram
na sociedade e não retornem a reincidir no mundo do crime. Ademais, o encarceramento por
si só não contribuipara a humanização, este retorno ao convívio social só será possível quando
lhe é dado a oportunidade de estudar e trabalhar.
Palavras-chave: Mercado de Trabalho. Reinserção. Ex Detento.
___________________________________________________________________________
TRABALHO INFANTIL: ENTRE A REALIDADE E A PREVISÃO LEGAL
Camila Lacerda Leão
Rosely da Silva Efraim
RESUMO
A desigualdade social tem sido o fator principal para o aumento da pobreza e a degradação
das relações sociais, e vêm causando sérias consequências para a sociedade brasileira,
principalmente para as classes mais pobres. Dentre elas temos a entrada de crianças e
adolescentes precocemente no mercado de trabalho, com o objetivo de colaborar no sustento
da família que se vêm atingidas pelo crescente desemprego. As nossas leis visam erradicar o
problema que só vem crescendo no País. No entanto cada vez mais os menores se veem na
obrigação de laborar para se manterem.O trabalho a ser realizado com base neste projeto de
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pesquisa tem o intuito de discutir os impactos provocados pela exploração do trabalho
infantil, visando mostrar a realidade socioeconômica do país, salientando as consequências
sofridas por essa realidade, em que as crianças são obrigadas a laborar para manter a
sobrevivência de suas famílias, confrontando esta realidade com a legislação acerca da
problemática. O artigo será desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica, utilização de
leis, doutrinas e artigos científicos. O método adotado para a apresentação do tema tem
fundamento teórico na pesquisa descritiva e exploratória, com busca na rede mundial de
computadores (Internet), leitura de revistas periódica, Constituição da República de 1988,
Consolidação das Leis do Trabalho, dentre outros; além da utilização de pesquisa descritiva e
exploratória.
Palavras-chave: Trabalho Infantil. Exploração Infantil. Meio de Sobrevivência. Lei do
Menor Aprendiz.
___________________________________________________________________________
UM ESTUDO DO FENOMENO SUICIDIO
Maria Luzia de Freitas
Leila Lúcia Gusmão Abreu
RESUMO
O presente estudo tem como escopo analisar a conduta do agente que induz a outrem a prática
ao suicídio. O suicídio é a delibera destruição da própria vida. O ordenamento penal brasileiro
não pune o suicida, por impossibilidade de sanção, tampouco a tentativa dele. O artigo 122 do
Código Penal Brasileiro pune a participação em suicídio, segundo a doutrina existem três
formas de consumar o chamado suicídio: Induzimento, Instigação ou Auxílio ao suicídio. A
participação em suicídio pode ser considerada moral ou material. A conduta típica é expressa:
Induzir, instigar ou prestar auxílio. Consuma-se o crime com o resultado morte ou lesão
corporal de natureza grave. Neste sentido, este estudo pretende investigar o fenômeno
suicídio, e conceituá-lo à luz da ciência jurídica e das ciências humanas. Também pretende
aprofundar a compreensão desse fenômeno no que se diz respeito, a indução por alguém e
elencar as leis e punições para o sujeito que praticar a indução. O trabalho se justifica pela
relevância deste tem pois a morte quer seja por motivos naturais, ou por alguma enfermidade
é impactante, este estudo, irá investigar a morte pelo ato suicida. A metodologia utilizada será
uma pesquisa quantitativa literária realizada através de uma revisão integrativa da literatura
sobre o induzimento ao suicídio e seus fatores sociais.
Palavras-chave: Direito Penal. Induzimento. Instigação. Auxílio. Suicídio.
___________________________________________________________________________
UMA ANÁLISE DOS DIFERENTES TIPOS DE FAMILIA SOB A PERSPECTIVA
CONSTITUCIONAL NO DIREITO BRASILEIRO
Camila Antunes Barbosa
Maria Luiza Sapori Toledo Roquette
RESUMO
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O instituto familiar possui uma difícil conceituação legal, visto a dificuldade do legislador em
acompanhar a realidade social, bem como contemplar as inquietações dos novos arranjos
familiares. Assim, surge a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre esta temática,
haja vista a importância que a família assume frente à sociedade. O presente trabalho buscou
analisar os diferentes tipos de famílias sob a perspectiva constitucional, com destaque ao
princípio baluarte do ordenamento jurídico brasileiro da dignidade da pessoa humana. A
metodologia utilizada para realizar o trabalho foi a da revisão bibliográfica. Foram feitas
pesquisas em doutrinas e artigos científicos especializados na temática, bem como na
legislação brasileira pertinente e na jurisprudência dos tribunais. Por fim, este artigo científico
busca analisar as diferentes acepções de famílias sob a perspectiva constitucional, visto que a
humanidade passa por constantes mudanças comportamentais e vem apresentando e
reinventando diversas formas e possibilidades de se relacionar.
Palavras-chave: Acepções de Família. Família. Direito de Família.
___________________________________________________________________________
URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA: A PERSPECTIVA JURÍDICA
Washington Nunes dos Santos
Rosely da Silva Efraim
RESUMO
Diante do crescente índice da criminalidade e da violência urbana, nos tempos atuais, essa
temática tem despertado o interesse de pesquisadores e estudiosos no Brasil, muito embora
haja pouca produção no espírito acadêmico, no que se refere ao enfoque da Administração
Pública como um todo. O foco precípuo desse artigo é buscar entender o fenômeno violência,
em toda sua abrangência, como um vírus que surgiu e que parece não se render aos esforços
das organizações policiais, da justiça criminal, dos elementos de segurança pública. Desse
modo, verifica-se que, para se combater efetivamente a violência e a criminalidade, necessário
se faz dar uma nova roupagem à estrutura policial, ao Poder Judiciário e, se preciso for, criar
novas leis penais, para que, em consonância com a Administração Pública, seja o cidadão de
bem atendido nos seus direitos constitucionais. Este artigo é fruto de uma pesquisa
bibliográfica, e busca-se, com isso, um melhor embasamento teórico sobre o assunto em
questão, objetivando encontrar respostas à luz do direito penal, com o intuito de compreender
a elevação exacerbada do índice de violência, tanto nos grandes como nos pequenos centros
urbanos, e estabelecer medidas para que todos os indivíduos tenham o direito à segurança e à
proteção do Estado. Foi possível inferir que há necessidade de uma maior aplicabilidade e
efetividade da lei penal no sentido de inibir a violência urbana.
Palavras-chave: Violência Urbana. Segurança Pública. Direito Penal. Causas. Repressão.
___________________________________________________________________________
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: ANÁLISE DA EFICÁCIA DA LEI MARIA DA PENHA
Thaís Nunes dos Santos
Leila Lúcia Gusmão Abreu
RESUMO
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Introdução: este estudo tem por objetivo aprofundar o conhecimento a respeito da violência
doméstica, analisar a Lei 11.340/06, sua aplicabilidade e eficácia. A violência contra a mulher
é um fenômeno que sempre existiu, hodiernamente tem sido um dos principais objetos de
grandes discussões e estudos devido à importância do seu combate em todo o mundo. Apesar
do avanço dos direitos de liberdade e igualdade adquiridos pelas mulheres, a luta para
combater este fenômeno vem sendo diariamente contestada. No Brasil, a Lei 11.340/06,
conhecida como Lei Maria da Penha, é um instrumento importante no combate à violência
contra a mulher, mas ainda não foi capaz de mudar o quadro de uma sociedade machista e
relativamente violenta. Objetivos: esta pesquisa tem por escopo conhecer o fenômeno da
violência doméstica em seu aspecto histórico e analisar a eficácia da Lei 11.340/06 no
combate à violência doméstica. Metodologia: o estudo seguiu uma pesquisa literária de
cunho qualitativo, com dados descritivos baseados em doutrinas, Leis e artigos publicados na
internet, pesquisas nas bases de dados SciELO e também em livros que abordam este tema.
Apesar da normatização de leis de combate à violência doméstica e da maior visibilidade do
problema nos últimos anos, a violência contra a mulher ainda é um fenômeno muito presente
na sociedade brasileira, a Lei 11.340/06 ainda não foi capaz de combater a violência
doméstica, é necessário implementar políticas públicas que venham complementar suas
medidas e auxiliar no combate a este fenômeno.
Palavras-chave: Violência Doméstica. Lei Maria da Penha. Aplicabilidade. Eficácia.
___________________________________________________________________________
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EM ÂMBITO HOSPITALAR
Jéssica Regina Santos Vieira
Tatiane Santos Neves
RESUMO
A parturição é um evento que acompanha a história da humanidade e singularmente, a da
mulher. Por um longo período, reputada como uma atividade profissional feminina,
tradicionalmente os partos e seus cuidados eram realizados por mulheres conhecidas
popularmente como aparadeiras, comadres ou mesmo de parteiras-leigas. Com o surgimento
das universidades, a prática médica transformou-se de uma realização mística e comum em
um conhecimento científico e, portanto, elitizado. Aos poucos, as mulheres foram se
transferindo para os hospitais, na falsa crença de que isto diminuiria sua dor e também a
mortalidade neonatal. Iniciou-se o parto tecnocrático. A Violência obstétrica são atos
praticados por profissionais da equipe de saúde que ofendem, de forma verbal ou física, as
mulheres grávidas durante a gestação, no trabalho de parto, no pós-parto ou em situação de
abortamento. Ela é caracterizada por tratamento desumanizado, abuso da medicalização e
patologização dos processos naturais que causem a perda da autonomia e capacidade das
mulheres de decidir livremente sobre seus corpos e sua sexualidade, impactando
negativamente na sua qualidade de vida. Contudo, no Brasil, a violência obstétrica não é
prevista em nenhum dispositivo legal, visto que o Projeto de Lei 7633/14, de autoria do
Deputado Jean Wyllys, está em analise na Câmara dos Deputados desde meados de 2014.
Palavras-chave: Violência Obstétrica. Direitos da Gestante. Formas da Violência. Direitos
Constitucionais. Consequências Penais e Civis.
___________________________________________________________________________
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VIOLÊNCIA URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA: A PERSPECTIVA JURÍDICA
Washington Nunes dos Santos
Rosely da Silva Efraim
RESUMO
Diante do crescente índice da criminalidade e da violência urbana, nos tempos atuais, essa
temática tem despertado o interesse de pesquisadores e estudiosos no Brasil, muito embora
haja pouca produção no espírito acadêmico, no que se refere ao enfoque da Administração
Pública como um todo. O foco precípuo desse artigo é buscar entender o fenômeno violência,
em toda sua abrangência, como um vírus que surgiu e que parece não se render aos esforços
das organizações policiais, da justiça criminal, dos elementos de segurança pública. Desse
modo, verifica-se que, para se combater efetivamente a violência e a criminalidade, necessário
se faz dar uma nova roupagem à estrutura policial, ao Poder Judiciário e, se preciso for, criar
novas leis penais, para que, em consonância com a Administração Pública, seja o cidadão de
bem atendido nos seus direitos constitucionais. Este artigo é fruto de uma pesquisa
bibliográfica, e busca-se, com isso, um melhor embasamento teórico sobre o assunto em
questão, objetivando encontrar respostas à luz do direito penal, com o intuito de compreender
a elevação exacerbada do índice de violência, tanto nos grandes como nos pequenos centros
urbanos, e estabelecer medidas para que todos os indivíduos tenham o direito à segurança e à
proteção do Estado. Foi possível inferir que há necessidade de uma maior aplicabilidade e
efetividade da lei penal no sentido de inibir a violência urbana.
Palavras-chave: Violência Urbana. Segurança Pública. Direito Penal. Causas. Repressão.
__________________________________________________________________________
ENGENHARIA BIOMÉDICA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE
SAÚDE
Felipe Barbosa Nascimento
Paulo Wallison Andrade Leite
RESUMO
O consumo e gerenciamento da energia nos Estabelecimentos Assistências de Saúde (EAS)
estão intimamente ligados à sustentabilidade financeira e no crescimento eficiente de tais
instituições. O conceito de eficiência energética se tornou tendência e de suma importância,
uma vez que a crise hídrica e energética alcançou patamares cada vez piores e
financeiramente altos, tais questões têm levado a pensar no uso cada vez mais eficiente de tal
recurso, porém sem o detrimento do consumidor final, no caso o paciente. Contudo, a energia
elétrica se tornou vital em qualquer seguimento, nos estabelecimentos alvo desse estudo ela é
ainda mais importante, pois está ligada ao bom funcionamento das tecnologias em saúde.
Além disso, consome uma parte considerável do orçamento desses estabelecimentos. O
emprego das medidas de eficiência energética propostas no estudo tornará o funcionamento
sólido e trará não só retorno financeiro, mas também adequara à instituição há um
crescimento sustentável. A pesquisa em questão mostra o direcionamento de pontos aos quais
sejam essenciais para alavancar o uso eficiente da energia elétrica, tendo como premissa a

71

verificação do real consumo do parque elétrico em relação à demanda contratada junto à
concessionária de energia, munido dessas informações, foi possível à elaboração de
estratégias eficientes, adequação de consumos, ajuste de demanda e aplicação de métodos
para conscientização e racionalização do consumo, pois é controlando as variáveis dentro da
instituição e demostrando a eficiência dos procedimentos propostos, bem como a sua
aplicabilidade, que se tornou possível gerar redução no custo com energia elétrica e assim
diminuir o impacto financeiro, alem de não comprometer a produção e o bem estar dos
usuários, impactando apenas no fator econômico. A economia financeira consequente da
aplicação deste estudo superou 9% do montante faturado em toda unidade hospitalar.
Palavras-chave: Energia Elétrica. Sustentabilidade. Eficiência Energética. Tecnologias em
Saúde.
___________________________________________________________________________
SISTEMA DE MONITORAMENTO DA TEMPERATURA CORPORAL COM
DESCRIÇÃO VIA WEB
Kamila Lopes Braga Mendes
Ravena Amaral da Conceição
Rodrigo Baleeiro Silva
RESUMO
O artigo descreve o aperfeiçoamento de um sistema de Monitoramento Térmico que mede a
temperatura, permitindo que o usuário, via Internet, tenha acesso aos valores da mesma em
longas distâncias. O objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo que permita o
monitoramento de temperatura de forma rápida, contínua e com pouca interferência humana
com a utilização de um sensor. Tratou-se de uma pesquisa experimental na construção de um
sistema que consiste em um Software estruturado através da linguagem de programação C,
que monitora a temperatura e trata o sinal através de um conversor Analógico/Digital. Os
sinais lidos foram enviados por uma plataforma de prototipagem eletrônica (constituída pelo
dispositivo Arduino Uno e pelo Shield (HanRun HR911105A) com o Software responsável
pela comunicação de dados via internet, permitiu-se, o acompanhamento por meio de
supervisão da temperatura. O protótipo desenvolvido apresentou resultados satisfatórios e a
partir dos testes realizados os objetivos foram atingidos, pois a temperatura é controlada pelo
Arduino corretamente e mostrada através do Shield (HanRun HR911105A) na página da
Web, cabendo salientar que o mesmo continua em processo de melhoramento e de utilização
experimental. Um dos aperfeiçoamentos em processo está relacionado à portabilidade do
sistema com a finalidade de facilitar a sua utilização.
Palavras-chave: Software. Temperatura Corporal. Monitoramento. Sensor de Temperatura.
______________________________________________________________________
ENGENHARIA CIVIL
A VIABILIDADE DO USO DE ÁGUA CINZA NO AMBIENTE DOMÉSTICO
Alessandra Paiva dos Santos
Denise Mendes Santos
Fernanda Afonso Oliveira Silva
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RESUMO
A água é um elemento vital ao ser humano e ao meio ambiente, no entanto, é notória a
redução de sua disponibilidade devido a vários fatores, entre eles, o desperdício e a
diminuição de sua disponibilidade. Em busca de meios que diminuam a sua escassez, uma das
formas encontradas é o uso de fontes alternativas de reutilização de águas já servidas, a
denominada água cinza, para utilização em fins menos nobres. Diante disso, surgiu a
necessidade de aferir a viabilidade da água cinza produzida em uma residência, através de
análises laboratoriais seguindo os parâmetros da NBR 13969/1997 e ainda, a partir da análise
de dados econômicos coletados durante os anos de 2002 a 2015 referente a utilização da água
cinza e 1990 a 2001 período anterior a implantação do sistema sustentável. Os resultados
demonstraram a presença de materiais microbiológicos e físicos, comprovando a necessidade
de tratamento adequado para a redução desses valores a níveis aceitáveis. Entretanto, o uso da
água cinza, em termos econômicos, representa uma fonte alternativa favorável e viável, uma
vez que, além de contribuir financeiramente, contribui também para a redução do consumo de
água potável disponível para uso.
Palavras-chave: Reuso de Água. Água cinza. Escassez. Sustentabilidade.
______________________________________________________________________
ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS DO DESENVOLVIMENTO DE UMA
OBRA: COM E SEM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
Arnaldo Batista de Freitas Júnior
José Marcos Campos França
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro
RESUMO
Em nosso país existe um problema cultural mais visto em pequenas cidades que é a
construção de obras de pequeno ou médio porte que são executadas sem o acompanhamento
de um profissional da arquitetura ou engenharia civil por desconhecimento do proprietário ao
pensar que o custo investido em projetos e acompanhamento técnico para obra é de pequena
importância para a realização de um bom empreendimento, assim a aceitação desses serviços
tem como principal barreira o custo ,além de desobedecer a legislação em vigência, esta
atitude pode prejudicar a qualidade da edificação em aspectos relacionados à estrutura,
conforto e até à sustentabilidade dos imóveis. O foco da pesquisa é comparar algumas etapas
de obras de pequeno porte de até 80m² com e sem o acompanhamento técnico de profissionais
da arquitetura e engenharia civil, verificando assim quais divergências podem ocorrer na
leitura e execução dos projetos e no custo final dessas obras, argumentar sobre a Lei n°
11.888 de 2008 que prevê assistência técnica gratuita para famílias com até três salários
mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, por ultimo confeccionar uma cartilha
esclarecendo aos donos das obras sobre esse benefício da Lei n° 11.888 e demonstrar como
pode ser importante para segurança da obra e para o próprio proprietário o acompanhamento
técnico do profissional da arquitetura ou engenharia civil.
Palavras-chave: Custos de Obra. Acompanhamento Técnico.
______________________________________________________________________
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE SOFTWARES DE CÁLCULO ESTRUTURAL
EBERICK E CAD/TQS
Cristiano dos Reis Pereira Junior
Philipe Almeida Pereira Ramos
Suzyanny Dias Gusmão
RESUMO
Em estudos realizados sobre o cenário atual da construção civil observou-se que o concreto
armado é o meio de edificação mais utilizado no mundo. Então faz-se necessário projetar
edifícios que utilizam deste sistema com muita rapidez e eficácia. Para auxilio dos
engenheiros no desenvolvimento de projetos são utilizados softwares que garantem grande
produtividade em um curto espaço de tempo. Neste estudo foram analisadas as diferenças de
dimensionamento de um projeto estrutural simples de um edifício de dois pavimentos, entre
os programas AltoQi Eberick e CAD/TQS. Estes são programas de cálculo estrutural de
concreto armado, concreto protendido, alvenaria estrutural e estruturas pré-moldadas. Ambos
softwares são desenvolvidos nacionalmente, baseiam-se nas normas técnicas brasileiras de
concreto armado e na metodologia usual de elaboração e representações de projetos
estruturais, sistema de analise p-delta, normalmente empregadas pelas empresas nacionais. O
objetivo é avaliar a precisão e versatilidade de ambos softwares levando em consideração
economia de materiais, superdimensionamentos e subdimensionamentos. A metodologia
trata-se de um dimensionamento idêntico de uma estrutura em ambos os programas, onde será
verificado a área de aço calculada por cada software, estabilidade global final em cada
estrutura e suporte fornecido pelo programa no dimensionamento das mesmas. Diante da
complexidade de execução de projetos e a necessidade de execução dos mesmos de forma
precisa, bem dimensionada e de qualidade, é de extrema importância esta análise de
viabilidade.
Palavras-chave: Eberick. CAD/TQS. Concreto Armado. Dimensionamento. Cálculo
Estrutural.
______________________________________________________________________
ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PÁTIO DE
CARREGAMENTO DE LASTRO FERROVIÁRIO NA VIA PERMANENTE DE
MONTES CLAROS.
Lucas Souza Nascimento
Warley Moreira Guerra
Ana Isabel Abreu
RESUMO
Ao longo dos últimos 19 anos, desde a concessão Federal de parte da malha ferroviária para a
Ferrovia Centro Atlântica, o carregamento do lastro ferroviário é realizado as margens da
linha férrea no Bairro de Lourdes, contudo este procedimento operacional vem causando
impactos para a vizinhança lindeira devido ao levantamento de partículas. No modelo atual de
logística existente na empresa, o carregamento é realizado somente uma vez por semana,
devido algumas indisponibilidades como, por exemplo, maquinário de carregamento e espaço
para posicionamento de vagões, desta forma o carregamento é realizado em pátio aberto, que
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por sua vez traz problemas tais como, vandalismos em geral, roubos, dentre outros. Nessa
conjuntura, são disponibilizados apenas 12 vagões por semana para que a gerência de Via
Permanente execute sua manutenção de lastro ferroviário. O presente estudo tem como
objetivo apresentar a viabilidade técnica e financeira para construção de um novo pátio de
carregamento de lastro ferroviário dentro dos domínios da FCA, através da metodologia
qualitativa descritiva, com base nas pesquisas de campo, Os resultados da pesquisa foram
satisfatórios, viabilizando a implantação do projeto.
Palavras-chave: Ferrovia. ViaoPermanente. LastrooFerroviário. Pátio. Passagem em Nível.
___________________________________________________________________________
ANÁLISE DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE
BORRACHA PROVENIENTE DE PNEUS
Lanesca de Ávila Barbosa
Ana Paula Rodrigues Silva
Sheila Abreu Mourão
RESUMO
Os pneus usados são grandes agentes poluidores, além de possuírem tempo indeterminado
para decomposição, geram impactos ambientais consideráveis. O Brasil um país no qual a
maior parte dos transportes de carga é rodoviário, fato que, influência o aumento da
quantidade de pneus inservíveis, agravado pelo o crescimento do número de veículos, e leva a
pensar em alternativas para o uso destes, buscando o melhor aproveitamento para o mesmo e
uma destinação final adequada, afim de minimizar este cenário. O objetivo desta pesquisa foi
analisar experimentalmente a inserção da borracha de pneus em blocos de concreto
intertravados para pavimentos, utilizando dados laboratoriais comparativos. Foi testado
blocos em três proporções diferentes com adição de 10%, 25% e 50%, de borracha, em
substituição parcial do agregado miúdo, os quais foram verificados sua aplicação em
substituição ao bloco convencional, visando contribuir com a sustentabilidade e assim
destacar a importância por fontes alternativas, economizando as fontes naturais de agregados.
Os ensaios de resistência à compressão e absorção de água foram realizados aos 14 dias, em
blocos prismáticos de dimensões 20 x 10 x 6 cm. Os resultados confirmaram uma tendência
no aumento da absorção de água e redução da resistência à compressão com adição da
borracha, foi confirmada sua viabilidade de utilização em locais onde o tráfego será exclusivo
de pedestres, com pouco esforço estrutural.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Borracha de Pneus. Concreto Borracha. Sustentabilidade.
______________________________________________________________________
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COMO UM PLAUSÍVEL MECANISMO A FIM DE
FOMEMTAR SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DAS RESIDÊNCIAS
Junio Gomes Carvalho
Matheus Lafeta Vargas
Sheila Abreu Mourão
RESUMO
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O propósito deste trabalho foi demonstrar a automação residencial como uma ferramenta no
auxílio de minimização a insegurança residencial. Trata-se de uma pesquisa aplicada,
qualitativa e exploratória, na qual, com o auxílio de uma maquete representou-se uma
residência automatizada utilizando a técnica da automação residencial com o intuito de
verificar a eficiência desta tecnologia de maneira especial em segurança e também no sentido
de gerar novos conhecimentos para aplicar na prática e dirigir possíveis soluções. A
automação residencial ou domótica é consequência da associação dos equipamentos
eletrônicos de uma residência no qual os comandos são centralizados em um ponto. Concluise que esta técnica torna automática algumas tarefas cotidianas e pode permitir uma maior
segurança e conforto em residências. Ela também poderá ser utilizada a fim de monitorar
doentes e idosos.
Palavras-chave: Automação Residencial. Domótica. Segurança. Tecnologia.
______________________________________________________________________
BENEFÍCIOS POTENCIAIS NAS ATIVIDADES QUE UTILIZAM GRUA NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Adriana Aparecida Silva Maia
Mayra Lopes Tanan
Fernanda Afonso Oliveira Silva
RESUMO
Empresas da construção civil percebem cada vez mais a importância do gerenciamento dos
projetos e a utilização de equipamentos tecnológicos para um mercado cada vez mais
competitivo. Observa-se um aumento da utilização de equipamentos de transporte verticais de
carga como a grua, estes contribuem no sentido de reduzir os custos das obras, cumprir prazos
pré-determinados em projeto.
O presente artigo teve como objetivo verificar as vantagens da utilização da grua em duas
empresas atuantes no ramo da construção civil, na cidade de Montes Claros-MG e a
relevância dessa utilização, e tem como objetivo analisar possíveis diferenciais e importância,
fator que tem se tornado crítico para as empresas da construção civil em função do porte das
obras. Neste estudo a metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, pesquisa exploratória
através de aplicação de questionário ao gestor da obra, e também pesquisa bibliográfica.
Foram realizadas visitas as obras, e depois foram aplicados os questionários aos gestores das
duas obras que utilizam gruas, então os dados foram coletados e analisados. Através do estudo
concluiu-se que a grua pode ser um método para redução de custos do projeto, pois ganha-se
com produtividade, diminuição no tempo das atividades, redução das contratações de
trabalhadores.
Palavras-chave: Gestão de Projetos. Gruas. Construção Civil. Prazos. Custos
______________________________________________________________________
CAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Armstrong Alves Silva Júnior
Danilo de Souza Guimarães
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro
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RESUMO
A Captação e utilização da água da chuva nos dias atuais se tornou uma das principais formas
para enfrentarmos o período de escassez hídrica de maneira sustentável. A captação dessa
água é uma forma viável e econômica, pois todos tem acesso á água precipitada. O trabalho
tem como finalidade apresentar uma alternativa objetiva para suprir a demanda de água não
potável nas residências, de maneira simples e economicamente viável. Esse trabalho teve
como objeto de estudo, residências com área de captação da água com até 120m2. O objeto de
estudo da presente pesquisa, se localiza na cidade Montes Claros, MG, apresenta um sistema
de coleta e utilização de águas pluviais. Todavia observa-se que o consumo de água para fins
não potável pode ultrapassar os 28% do total apresentado. Através dos resultados obtidos,
comprovou-se a eficiência econômica e ambiental na implantação do sistema de captação de
água da chuva para fins não potáveis. O valor da implantação do sistema foi baixo em
comparação ao custo da residência, menos de 1% do valor. Esse custo pode variar de uma
residência para outra, dependendo das dimensões.
Palavras-chave: Capitação de Águas Pluviais. Economia. Reuso.
______________________________________________________________________
CONCRETO LEVE DE POLIESTIRENO (EPS): ISOLANTE TÉRMICO, MELHOR
CUSTO/BENEFÍCIO
Jeferson Hiago Martins Mendes
José Bonifácio Teixeira Filho
William Machado da Silva
RESUMO
O concreto leve de poliestireno (EPS), vem se destacando no mercado da construção civil,
devido suas características isolantes, resistência, melhor custo/benefício, facilidade de
manuseio e leveza. Nas várias áreas de atuação a aplicação mais comum é na regularização de
lajes, em painéis de fechamento para edifícios e casas pré-fabricadas, e pavimentação de
calçadas. Vários estudos têm se intensificado sobre o concreto leve de poliestireno como
possibilidade de inserção no mercado da engenharia civil, pois, atualmente, existem vários
problemas relacionados ao setor da construção civil, fatores econômicos, custos e prazos das
obras que vêm afetando todas as classes sociais. O material produzido foi o concreto leve de
poliestireno expandido (EPS). A amostra foi composta de 20 testes com diferentes
porcentagens de poliestireno expandido (EPS). Após análise do corpo de prova o resultado foi
que a resistência é baixa, mas o peso diminui em mais de 40% na estrutura da obra. Assim,
consideramos sua utilização como material de fácil manuseio, solução socioeconômica para a
construção civil, visando à construção de residências populares e de interesse social.
Palavras-chave: Engenharia Civil. Concreto Leve de Poliestireno. Isolante. Resistente.
Melhor Custo/Benefício.
______________________________________________________________________
CONCRETO PERMEÁVEL COMO ALTERNATIVA DE DRENAGEM NO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG
Ricardo Kennedy Barbosa da Silva
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Thiago Ferreira Lopes
Ana Isabel Abreu
RESUMO
O processo de urbanização em algumas regiões do nosso país, de maneira desordenada e sem
a preocupação com meio ambiente promove o crescimento da impermeabilização do solo,
ocasionando efeitos negativos desta urbanização, como inundações e grandes pontos de
alagamento, além de impactos no ciclo hidrológico, existem técnicas alternativas de drenagem
para reduzir ou controlar estes problemas. Uma destas medidas são os pavimentos
permeáveis. Podemos classificar os pavimentos permeáveis, como pavimentos de asfalto
poroso, pavimentos de concreto poroso, e pavimento de blocos de concreto vazado
preenchido com concreto granular. O foco deste trabalho será pavimento permeável, em
concreto poroso com alto índice de vazios (de 15% a 25% do seu total), sem areia em sua
composição, permitindo a passagem de uma alta quantidade de água para o solo. Com
embasamento na norma NBR 16416:2015, este estudo tem como objetivo avaliar o concreto
permeável como medida mitigadora, da impermeabilização do solo, descrevendo suas
características. A análise deste material será feita mediante um estudo de corpos de prova,
verificando sua resistência mecânica, e determinação da permebilidade. Com auxílio da
norma NBR 16416:2015 serão realizados os procedimentos de moldagem e cura para o
concreto permeável.
Palavras-chave: Concreto Permeável. Concreto Poroso. Escoamento Superficial. Drenagem
Urbana.
______________________________________________________________________
CUSTO-BENEFÍCIO DA IMPLANTAÇÃO DE MICRO USINA PARA A GERAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA EM EDIFICAÇÃO
Igor Anízio Campos da Silva
Fabricio Kennedy Vieira Oliveira
Sheila Abreu Mourão
Cléoton Queiroz
RESUMO
O objetivo desse estudo foi verificar o custo benefício de micro usina de energia fotovoltaica
implantada em uma edificação na cidade Montes Claros-MG. A pesquisa apresenta um
levantamento de campo como modalidade de pesquisa, de caráter quali-quantitativo, com
proposito de apresentar o levantamento de campo como instrumento de investigação, uma
modalidade de pesquisa que pode ser aplicada em diversas áreas do conhecimento. Essa
pesquisa foi desenvolvida com dados fornecidos por uma empresa localizada no município de
Montes Claros, Norte de Minas Gerais. Após calcular o custo da micro usina para diferentes
tipos de necessidades, concluiu-se que há vantagens para quem adquire este tipo de produto
como benefícios econômicos e ambientais, promovendo o crescimento desse tipo de produção
de energia tida como limpa nessa região.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Município de Montes Claros. Energia Solar Fotovoltaica.
Geração Distribuída.
______________________________________________________________________
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DESENVOLVIMENTO DE ARGAMASSA COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO
AGREGADO MIÚDO POR RESÍDUO DE BORRACHA
Geice Cecília Nunes Lima
Tatelle Soares de Jesus
Adriana Xavier Alberico Ruas
Ana Isabel Abreu
José Borges
Maximiano Maicon Batista Lopes
RESUMO
O Brasil é um país rico em matérias primas e a construção civil é um dos setores responsáveis
por boa parte do seu consumo e também por causar impactos ambientais na utilização desses
recursos minerais. O desenvolvimento sustentável e preservação dos recursos naturais se faz
necessário diante dessa realidade. O setor industrial por sua vez, produz uma alta quantidade
de resíduos sólidos, em virtude desse volume gerado dos impactos ambientais e dos descartes
inadequados, este trabalho teve como objetivo desenvolver uma argamassa para uso na
construção civil com adição dos resíduos de borracha, oriundos de processo produtivo deste
setor. Foram definidos traços com diferentes percentuais de um resíduo sólido, substituindo
parcialmente o agregado miúdo na concentração de 2%, 3%, e 5%. Os testes realizados foram
de tração na flexão e compressão axial nos tempos de cura: 3, 14 e 28 dias. Após esses tempos
de cura os protótipos foram submetidos aos ensaios de resistência de tracão na flexão e
compressão axial.Os resultados apontaram que a substituição parcial do agregado miúdo por
resíduo de borracha não apresentaram bom desempenho em relação a argamassa
convencional, devido o resíduo de borracha ter atuado como um isolante entre os elementos
da argamassa não permitindo a aderência entre as partículas.
Palavras-chave: Argamassa. Resíduo de Borracha. Agregado Miudo. Construção Civil.
Isolante.
______________________________________________________________________
DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS EM PAVIMENTO CBUQ SOB DIFERENTES
TEMPOS DE USO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG
Jean Carlos Viana Barbosa
Renilson Santos Brandão Rocha
Danillo de Oliveira Alves
Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres
RESUMO
Atualmente, o pavimento flexível, em oposição ao pavimento rígido, é predominantemente
aplicado em estradas e estradas urbanas. O principal ímpeto para seu uso é menor custo e
maior resistência à deformação física do asfalto flexível. O alto tráfego de carros causa
patologias no pavimento que podem levar a problemas para outros motoristas, veículos,
equipamentos e a dinâmica logística de uma cidade. Portanto, o objetivo do presente estudo
foi diagnosticar patologias e sua intensidade no pavimento CBUQ na área urbana da cidade de
Montes Claros, Minas Geris, Brasil. A amostra consistiu de uma avenida de tráfego intenso,
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com asfalto (CBUQ), localizado na região norte da área urbana da cidade de Montes Claros,
MG. A avenida Sidney Chaves foi dividida em quatro seções: a primeira foi concluída em
1992, a segunda em 2003, a terceira foi pavimentada em 2008 e a quarta foi concluída em
2015. Visitas técnicas foram feitas à avenida durante os meses de setembro e outubro 2016, e
as seções com patologias foram identificadas e analisadas. As seguintes patologias foram
identificadas nas seções I, II e III: Trinca couro de jacaré, Buracos e Deslocamento. As
patologias são mais propensas a ocorrer em áreas de intenso tráfego e estão relacionadas ao
material utilizado, à composição ou produção da mistura asfáltica, à espessura do asfalto e à
temperatura aplicada ao fazer a mistura asfáltica. Em conclusão, as análises das seções
revelaram a prevalência de patologias está associada à idade do asfalto. Estudos futuros
devem considerar como o projeto estrutural de projetos de pavimentação deve prever
sobrecarga em áreas-chave.
Palavras-chave: Asfalto. Trilho de Roda. Trinca Couro de Jacaré. Fissura. Erosão.
______________________________________________________________________
ESTUDO DA VIABILIDADE DA ESQUADRIA DE PVC EM CONSTRUÇÕES NA
CIDADE DE MONTES CLAROS-MG
Hermione Pereira de Mendonça
Joseany Silva Nogueira
Fernanda Afonso Oliveira Silva
RESUMO
Devido à grande preocupação atual com o meio ambiente, há uma atenção maior em se
trabalhar com materiais alternativos que atendam tanto ao mercado consumidor quanto a
natureza. Este artigo teve por objetivo analisar a viabilidade da esquadria de PVC, onde foi
verificada sua relação de custo-benefício, dentre suas qualidades perante outros tipos de
esquadrias, fabricadas com outros materiais como o alumínio. Foi feita visitas às fabricas de
esquadrias de PVC e alumínio, onde foram coletados dados através de formulários a serem
respondidos pelos responsáveis pelas empresas, para a análise de valores, e seu desempenho
no mercado consumidor de Montes Claros. Logo após, foi feita a visita em duas obras, onde
uma delas está sendo instalada a esquadria de PVC, e em outro empreendimento onde este
tipo de esquadria já foi instalada há mais tempo. Através desta pesquisa, foi possível concluir
que a esquadria de PVC é um material extremamente eficiente, em relação suas características
termo acústicas, resistência aos ventos, chuva, não amarela, sua aplicação é muito fácil e
rápida, agilizando o dia a dia de uma obra, pode ser utilizada em pequenos vãos, em regiões
quentes terá bons resultados, mais em grandes vãos não é recomendada devido ao excesso de
calor, pode ocorrer o empenamento da esquadria, e, por se tratar de um material novo no
mercado ainda há uma diferença em relação ao custo, pois possuiu um preço mais elevado em
relação a mais utilizada comercialmente que é a esquadria de alumínio.
Palavras-chave: Esquadria. Esquadria de PVC. PVC. Esquadria de Alumínio.
______________________________________________________________________
ESTUDO DE CASO PARA ANÁLISE DO MÉTODO CONSTRUTIVO DE VEDAÇÃO
VERTICAL INTERNO EM DRYWALL EXECUTADO NO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DR. MÁRIO RIBEIRO DA SILVEIRA EM MONTES CLAROS - MG
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Ana Paula Miguel da Costa
Jéssica de Azevedo Rêis
Alini Fernanda Bicalho Noronha
RESUMO
Com o crescimento e demanda na indústria da construção civil, o mercado têm buscado
inovações devido à grande competitividade. Analisando os custos, desperdício em obras e
outros fatores da produção, vêm se averiguando a redução e racionalização de seus processos
produtivos, introduzindo assim novas tecnologias no mercado. Este trabalho tem como
objetivo analisar o método construtivo de vedação vertical interna em Drywall que está sendo
executado no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira. Para o desenvolvimento da
pesquisa aplicou-se formulários estruturados, onde os dados apurados são apresentados em
forma de texto e reafirmado com revisão bibliográfica, e a viabilidade econômica,
demonstrada em planilhas orçamentárias de comparação de custos dos métodos construtivos
de vedação vertical interna em Drywall e alvenaria convencional, em uma sala de isolamento
com área compreendida de 3x3,25 m, através de custos médios, publicados nas tabelas Setop
e Sinap da Caixa Econômica Federal. Averiguou-se que o método construtivo em vedação
vertical interna em Drywall, foi utilizado na expansão do Hospital das Clínicas Dr. Mário
Ribeiro da Silveira-MG, com o intuito de preservar e não sobrecarregar a fundação ali
existente, sem a necessidade de uma nova fundação, tendo como vantagem a leveza do
material e que apesar de pouco conhecido e utilizado no mercado, porém de grande e efetiva
importância em vedações verticais internas, proporciona aos seus consumidores seu pleno
funcionamento e é mais econômico.
Palavras-chave: Vedação Vertical. Alvenaria. Drywall. Gesso Acartonado. Técnicas
Construtivas.
______________________________________________________________________
FABRICAÇÃO DE PAINÉIS OSB COM MADEIRA
CONSTRUÇÃO CIVIL DE MONTES CLAROS – MG

DESCARTADA

DA

Hugo Carvalho Moreira
Rafael Felipe Lopes Oliveira
Wilson da Silva
RESUMO
Devido ao crescimento da indústria da construção civil, tem-se aumentando a geração de
resíduos sólidos. Basicamente, todas as atividades desenvolvidas pela construção civil são
geradoras de resíduos, os quais chamados de entulho ou resíduo de construção e demolição
(RCD). Os resíduos de madeira representam aproximadamente 31% de todo o volume de
resíduo de construção gerado numa obra de um edifício residencial. Com isso vem surgindo
vários meios de destinação destes resíduos como a produção de painéis de madeira, por
exemplo, o OSB (Oriented Strand Board). Para o desenvolvimento do nosso trabalho,
fabricamos um painel de madeira OSB, utilizando 0,50 metros estéreos de amostras de
madeira tipo peroba (Aspidosperma polyneuron) em bom estado de conservação descartados
de obras da cidade de Montes Claros. As amostras passaram por processos de cortes com
auxílio de uma plaina industrial formando flocos de madeira, os flocos foram passados por
uma peneira graduada de 25 mm e utilizado o que ficou retido. Para cada corpo de prova foise utilizado 232g de flocos de madeira secados em estufa a uma temperatura de 100ºC por 24
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horas. Após a secagem as amostras foram misturadas com 150ml de resina fenólica. Os
resíduos foram dispostos de forma aleatória em uma forma metálica de 20x20cm e prensados
com prensa manual com carga de 2 toneladas por 48 horas, tempo suficiente para secagem da
resina. Após a secagem o painel foi desenformado e foram feitos testes de resistência
mecânica e foram obtidos que o corpos de prova CP1, CP2 e CP3 tiverem resistência a flexão
transversal (1,33MPa, 1,35MPa e 1,32Mpa) respectivamente, e resistência a flexão
longitudinal (17,8MPA, 18,0MPA e 17,6MPa) respectivamente. Todos os testes feitos
conforme a ABNT NBR 14810-2:2013. O painel OSB fabricado a partir de madeiras de
peroba (Aspidosperma polyneuron) descartadas apresentou características compatíveis com as
solicitadas pela norma da ABNT, necessárias para que seja viável a sua fabricação. Além de
ter sido fabricado a partir resíduos que seriam inutilizados ou despostos de maneira
degradável no meio ambiente.
Palavras-chave: Painéis de Madeira. Construção Civil. OSB. Resíduos de Madeira.
______________________________________________________________________
FATORES MOTIVACIONAIS SEGUNDO A ÓTICA DOS OPERÁRIOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Hellen Mariana Pereira
Manoel Jose Veloso IV
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro
RESUMO
Operários da construção civil às vezes se sentem desmotivados com o trabalho que exercem,
pela desvalorização da sua função e pela falta de oportunidades de se qualificar. Muitas
empresas tentam buscar meios de motivar seus operários, dando a eles oportunidades de se
qualificar em uma área, assim eles irão sentir mais valorizados e mais motivados aumentando
a produtividade e a qualidade dos serviços prestados. Com a finalidade de analisar o processo
de valorização da mão de obra na Construção Civil, observando a relação entre empregados e
empresa, de modo a instigar a valorização dos operários, o estudo buscou levantar dados
através de uma pesquisa de corte transversal, quantitativa, de natureza básica e quanto aos
objetivos foram exploratórios e descritivos, utilizando dos métodos bibliográficos e de campo
na região de Montes Claros- MG, visando obter dados e métodos de valorização e motivação
dos operários de empresas da construção civil. Além destes levantamentos, serão estudadas
estratégias e táticas de valorização e motivação aliada à qualificação dos operários aplicados à
realidade das empresas, assim como a legislação vigente, para compreender a viabilidade de
implantação destas estratégias em duas empresas na cidade de Montes Claros. Os resultados
alcançados apontam um diagnóstico sobre gestão de pessoas praticadas por empresas
visitadas em Montes Claros e mostrando o quanto à valorização, o reconhecimento interfere
no desempenho e absenteísmo.
Palavras-chave: Valorização. Construção Civil. Mão de Obra. Operários. Gestão.
______________________________________________________________________
FISSURAS EM EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA ESTRUTURAL CAUSADAS POR
VARIAÇÃO TÉRMICA NO ÚLTIMO PAVIMENTO NA REGIÃO DE MONTES
CLAROS/MG
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Jakson Victor de Jesus Peres
Ramon Fonseca Soares
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
As edificações em alvenaria estrutural tiveram um grande avanço na atualidade. Esse
crescimento se deve ao fato de que, além de ser um elemento construtivo de grande economia,
qualidade e rapidez de execução, atende também as exigências técnicas dos órgãos financeiros
e tem grande aceitação dos usuários. No entanto, como em todo método construtivo, a
alvenaria estrutural também possui patologias, sendo as fissuras as que mais predominam. O
presente trabalho visa analisar e buscar soluções para evitar ou minimizar as fissuras
encontradas no último pavimento, causadas por dilatação térmica. Serão demonstradas todas
as providências necessárias para se evitar a formação de fissura na alvenaria estrutural, pois,
quando executados incorretamente podem causar grandes perdas e consequentemente o
retrabalho, gerando um alto custo em manutenção, perda de tempo e desgaste da imagem da
empresa que está executando a obra.
Palavras-chave: Alvenaria Estrutural. Fissuras. Variação Térmica.
______________________________________________________________________
GERENCIAMENTO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZANDO
COMO FERRAMENTA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Alan Nogueira de Carvalho
Bruno Araújo Albuquerque
Viviane Rodrigues Mendes Tanure
RESUMO
Na busca para ganhar mercado, manter um preço acessível e obter lucro satisfatório as
empresas da Construção Civil no cenário atual buscam cada vez mais serem competitivas e
almejam o desenvolvimento, através de um bom Planejamento Estratégico, onde este vai gerir
de uma melhor maneira para alcançar seus objetivos e em contra partida reduzir seus gargalos.
Assim, na visão geral, o Planejamento Estratégico funciona como uma ferramenta de grande
valia para as empresas da construção civil entre outras, tendo em vista que, quanto mais se
planeja, mais se tem a necessidade de gerenciar todos os setores da empresa buscando uma
conformidade para que toda a instituição se torne apenas um corpo realizando um único
serviço, para assim, obter resultados positivos e ter a garantia de sucesso no decorrer do
desenvolvimento dos trabalhos prestados ou realizados. Este trabalho tem como objetivo
analisar a implantação do Planejamento Estratégico através de uma de suas ferramentas em
uma empresa de construção civil de Montes Claros - MG, para obtenção do Gerenciamento
em todos os processos da organização. Trata-se de um estudo com característica transversal,
observacional e descritivo. A amostra foi composta por uma empresa atuante na área da
Construção Civil no mercado de Montes Claros – MG. A empresa selecionada possui
característica do ramo da construção civil. Os dados foram coletados por meio de pesquisa de
campo, através de observação e aplicação de questionário estruturado, onde o conteúdo
aplicado teve questionamentos referentes à administração da empresa, sendo que o mesmo foi
aplicado ao engenheiro e ao responsável pelo setor administrativo. Concluiu-se que quando o
Planejamento Estratégico é feito com qualidade, o Gerenciamento da empresa passa a ser

83

realizado com mais eficácia e eficiência, tornando a organização mais visível no mercado,
capaz de minimizar os problemas e adaptar-se às demandas internas e externas, alcançando
assim, o sucesso financeiro e destaque em relação a concorrência.
Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Gerenciamento. Empresas da Construção Civil.
______________________________________________________________________
GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: TEMPO, CUSTO E
QUALIDADE
Marcos André Oliveira Silva
Leonardo Rodriguês Corrêa
Adriana Xavier Alberico Ruas
RESUMO
A construção civil é uma atividade econômica que vem sofrendo um crescimento
considerável a cada ano, de forma que passou a representar uma significativa parcela do PIB.
E, além disso, tornou-se um dos setores que mais empregam no país. Por ser um segmento
que abrange vários tipos de mãos de obra, materiais e projetos, faz-se necessário que se tenha
um sistema de gestão total de recursos, objetivando o aperfeiçoamento de todos os processos.
Pois, um projeto concluído com êxito é aquele concebido no prazo esperado, que utiliza dos
recursos financeiros previstos e que visa alcançar a satisfação dos envolvidos. Desse modo, o
gerenciamento de tempo, custo e qualidade na construção civil, através do planejamento e do
uso de mecanismos de controle, torna-se um importante aliado na obtenção do produto final
desejado. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo analisar o gerenciamento de tempo,
custo e qualidade em prédios de um condomínio de apartamentos em execução. Tratou-se de
uma pesquisa aplicada com caráter quali-quantitativo, descritivo, de campo e documental,
com coleta de dados atuais e retrospectivos. A população e amostra foram compostas por oito
fichas de verificação de serviços relativos à execução das atividades no condomínio
registradas de 2014 a 2016. A coleta de dados foi feita através de uma tabela estruturada nos
bancos de dados da empresa em estudo. A análise e tabulação foram feitas através do software
Microsoft Office Excel 2007. Com o estudo foi possível verificar que inicialmente houve
muitas reprovações nos serviços executados na obra, e quanto mais se repetiu as atividades,
menos desvios foram constatados. Notou-se que o tempo, o custo e a qualidade são
interdependentes na atividade da construção civil, e que seu gerenciamento só apresenta
funcionalidade quando são trabalhados de forma integrada no processo construtivo.
Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos. Construção Civil.
______________________________________________________________________
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVILBENEFÍCIOS ECONÔMICOS E AMBIENTAIS
Kaíque Batista de Souza
Rodrigo Iury Pena de moura
Suzyanny Dias Gusmão
RESUMO
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O mercado da construção civil vem crescendo cada vez mais. O descarte inadequado dos
resíduos no ambiente gera problemas que vão de danos estéticos a danos à saúde pública. Este
trabalho objetiva entender se há utilização de materiais reciclados oriundos do setor da
construção civil em âmbito nacional, a quantidade de geração de resíduo, bem como o modo
como está sendo sua disposição e, ainda, se há o devido tratamento dos resíduos, além disso,
verifica a consciência socioambiental de empresas da área. O trabalho foi inicialmente
elaborado através do conteúdo disposto em artigos, dissertações e revistas que abordam o
assunto na atualidade, refletindo o presente cenário. Posteriormente, foram realizadas
pesquisas de forma mais aprofundada, a fim de colher dados sobre a geração de resíduos,
buscando dados concretos em trabalhos e tabulando os mesmos e comparando a outros dados.
A construção civil, sendo a maior consumidora de recursos naturais no planeta e grande
geradora de resíduos sólidos, deve propor melhorias no processo de gerenciamento destes
rejeitos por ela gerados. O estudo em questão serve como estímulo para que o tema seja cada
vez mais abordado, sobretudo em sala de aula nas diversas instituições de ensino, para que a
discussão seja sempre atual e pautada pelo poder público, empresas e sociedade.
Palavras-chave: Construção Civil. Resíduos Sólidos. Reciclagem. Gerenciamento.
______________________________________________________________________
GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM
MONTES CLAROS
Lucas Mendes Lima
Lucas Pimenta Freitas
Viviane Rodrigues Mendes Tanure
RESUMO
Para que possamos pensar em um bom futuro para as próximas gerações, é preciso
primeiramente conscientizar a população da importância do meio ambiente. Sem essa relação
entre humano e natureza, nada é possível. A ética e o respeito devem fazer parte dos nossos
planos. Se conseguirmos impor a consciência ecológica, que faz parte de uma Política
Nacional de Educação Ambiental, em cada indivíduo, com certeza teremos um mundo melhor
e as gerações futuras irão agradecer por isso. Essa consciência não é fácil de ser feita, mas é
possível e depende da vontade de todos. Este trabalho consiste em propor qual a melhor
possibilidade para um viável acondicionamento e uma correta destinação para os resíduos
gerados pela construção civil localizada na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Assim,
foi criada uma série de leis para crimes ambientais, cuja pena para criminosos pode variar
dependendo da gravidade, e em casos particulares podendo chegar a ser maior que crimes
convencionais. Essas penas têm por objetivo inibir as pessoas de acharem que são “donas do
planeta”, e dele podem fazer o que quiserem. Na verdade o planeta é de todos e, portanto,
todos devem respeitá-lo com direitos iguais. Contribuir para conscientização da redução do
desperdício na construção civil e analisar a destinação correta dos resíduos entre a saída
destes materiais de uma determinada obra até o seu destino final. Trata-se de um estudo
transversal, observacional, quantitativo e descritivo com o intuito de analisar a destinação dos
resíduos e diminuir o desperdício de materiais na construção civil na cidade de Montes
Claros, MG. Os dados serão obtidos por meio de imagens de satélite e anotações em
formulário após pesquisa de campo. Ocorrerá visita ao aterro sanitário para coleta de
informação e posterior análise e demonstração dos dados.
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Palavras-chave: Gestão de Resíduos. Construção Civil. Meio Ambiente.
______________________________________________________________________
IMPACTO DO RESERVATÓRIO DE ACUMULAÇÃO EM MACRODRENAGEM
Bruna Christina Silva Castro
Roberta Lessa dos Reis
Vanderson Aguiar Santos
RESUMO
Com o crescimento das áreas urbanizadas e a ocorrência de chuvas intensas, aumenta o risco
de acidentes ambientais como enchentes e alagamentos causando perdas de bens materiais,
doenças podendo levar até a morte. Uma forma de minimização seria a instalação de sistemas
de drenagens. Esse sistema é composto por valas e canalizações que possibilitam o
escoamento da água com maior facilidade de montante para jusante. O objetivo do projeto foi
analisar a motivação da implantação do lago “Interlagos” que serve como reservatório de
retenção de água de chuva e amortecimento do pico de cheias do córrego Pau Preto-Melancias
localizado na cidade de Montes Claros, Minas Gerais (MG) e se com a implantação do
mesmo houve a diminuição no índice de inundações na região do entorno.
Palavras-chave: Macrodrenagem. Lago. Inundações.
______________________________________________________________________
IMPACTOS AMBIENTAIS DA URBANIZAÇÃO SOBRE A DRENAGEM PLUVIAL
Alexandre Ferreira Félix
Mariza Ferreira Campos
Vanderson Aguiar Santos
RESUMO
Urbanização é um avanço econômico e social decorrente da mudança de uma estrutura
organizacional rural para um modelo econômico concentrado em espaços urbanos. O aumento
populacional em centros urbanos leva à ocupação de áreas que, na maioria dos casos não
possuem nenhum tipo de estudo ou planejamento prévio. Estes fatores ocasionam problemas
como inundações, que ocorrem quando um rio ou córrego está ocupando o leito menor, com a
precipitação passa a ocupar o leito maior e transborda. Nesse sentido, o objetivo desse
trabalho é identificar os impactos ambientais sobre a drenagem pluvial, avaliando as
interações entre a urbanização e áreas susceptíveis á inundações, por meio de métodos
analíticos, voltados para a vazão do escoamento superficial. Pode se perceber que em um
período de apenas 11 anos o crescimento populacional foi tão acentuado que aumentou
potencialmente a vazão do escoamento superficial da bacia em estudo em 180%, contribuindo
assim para uma maior possibilidade de inundação no local.
Palavras-chave: Urbanização. Impactos Ambientais. Drenagem Pluvial. Inundações Urbanas.
______________________________________________________________________
MELHORIA
DO
DO CANTEIRO DE OBRA

GERENCIAMENTO

DAS

INFORMAÇÕES

86

André M. Queiroz
Wanderley S. Filho
Ricardo X. Alberico
RESUMO
A gestão da informação é considerada como a ação sistêmica de procurar entender as
necessidades informacionais de uma organização e disponibilizá-las para a solução de
problemas organizacionais. Devido ao crescimento na área como citado houve um grande
aumento de dados para execução dos trabalhos, dificultando o processamento dessas
informações, necessitando cada vez mais de recursos para melhorar o gerenciamento das
tarefas de rotina, como por exemplo as atividades desenvolvidas em canteiros de obra. Dessa
forma, esse artigo objetiva através do desenvolvimento de um Software, buscar um melhor
gerenciamento das atividades realizadas no dia-a-dia nos canteiros de obras. O
desenvolvimento e aplicação do novo Sistema de gerenciamento foi realizada em rotinas
genéricas de um Canteiro de Obras, partido da experiência dos autores em construção civil,
junto a empresas responsável pela obra de grande porte. No desenvolvimento percebeu-se a
grande importância de um sistema de gerenciamento mesmo em um canteiro de Obras. Com
resultados satisfatórios a nova ferramenta de gerenciamento sofreu várias atualizações,
alcançando os resultados esperados.
Palavras-chave: Construção Civil. Gerenciamento. Desenvolvimento de Sistema.
____________________________________________________________________
MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO CENTRAL EM UMA CIDADE DO NORTE
DE MINAS GERAIS
Jordana Maíra Mendes Alves
Luana Alves Corrêa
Professora orientadora: Viviane Rodrigues Mendes Tanure
RESUMO
A mobilidade urbana está associada ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano,
sendo assim, a infraestrutura da cidade deve oferecer aos cidadãos condições de se locomover
de maneira rápida, eficiente e segura. Em relação ao transporte público coletivo é preciso
algumas medidas a fim de torná-lo eficiente, tais como a revitalização do sistema viário
existente com a pavimentação de ruas de possíveis itinerários, implantação e manutenção das
calçadas e implantação de sinalização quando necessário. O foco da pesquisa foi observar o
serviço de transporte público coletivo na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Buscando
mensurar assim as dificuldades enfrentadas no que tange a mobilidade urbana.
Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Transporte Público. Plano Diretor.
______________________________________________________________________
O CONGESTIONAMENTO DO TRÂNSITO NO BAIRRO JK DE MONTES
CLAROS-MG
Diego Guimaraes Batista
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Vitor Fróes Calixto
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
O presente trabalho envolveu o estudo do congestionamento do fluxo viário no cruzamento
entre as Avenidas Osmane Barbosa, Rui de Albuquerque e Minas Gerais situado entre os
Bairros Planalto, JKI e JKII de Montes Claros-MG. O objetivo foi identificar os principais
fatores que causam o congestionamento do trânsito no cruzamento. Diante das situações
indicadas, verificou-se a real situação de congestionamento. A partir do pressuposto acima,
objetivou-se em fim responder as seguintes perguntas: Quais as causas do congestionamento?
O que pode ser feito para resolver o problema? E se fez necessário no momento em que se
identificou os principais fatores que causam o congestionamento no trânsito do cruzamento
entre as Avenidas que, no caso da Minas Gerais(Trecho1) é a “Ponte Estreita”, pelo fato de ter
que esperar a passagem de veículos de uma mão de trafego por vez para fazer a travessia,
impossibilitando a passagem de imediato dos veículos, esse fato se agrava nos horários de
grande fluxo que foi identificado através das médias dos gráficos elaborado com os dados
coletados, apontando assim que o horário mais crítico é o horário de entrada nas faculdades
no período noturno, acontecendo assim o acúmulo de veículos no semáforo adiante, outro
caso de desordem no trânsito notado, foi em um pequeno intervalo de minutos no horário de
saída das faculdades, no momento em que acontece o embarque dos universitários em frente a
faculdade situada próxima do semáforo, que não foi tão notável no gráfico devido aos outros
tempos serem pequenos, o que abaixou a média Dessa forma, esclareceu-se aspectos que
além de dificultarem o trânsito naquele trecho produzem insegurança para seus respectivos
usuários. Além disso, os objetivos contemplados nessa pesquisa sinalizaram para uma
melhora significativa em relação a todos os trechos, que foi a mudança na configuração de
tempo dos semáforos e proibições de conversões a esquerda nos dois sentidos da avenida
Osmane Barbosa (Trecho1 e Trecho2), que contribuíram para a melhora não só do fluxo
viário, mas, principalmente, da qualidade de vida das pessoas que ali transitam. Utilizou-se
como metodologia a pesquisa de campo com coleta de dados em horários de grande fluxo de
veículos que comparados com horários de fluxo comum e com literaturas que envolvam o
mesmo problema na cidade de Montes Claros ou em outras cidades com congestionamentos
semelhantes ao identificado não se considera um congestionamento de gravidade alta. Mas é
indispensável os estudos de reformas e ampliações nos pontos que apresentam as maiores
médias, uma vez que o fluxo de automóveis tende sempre ao crescimento.
Palavras-chave: Congestionamento. Trânsito. Segurança.
______________________________________________________________________
PATOLOGIAS EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NA BR 251 NO KM 489 AO KM 500
EM UM TRECHO DE FRANCISCO SÁ A MONTES CLAROS
Lucas Gonçalves Galiza
Sílvio Magno de Faria Fernandes
Wilson da Silva
RESUMO
O transporte rodoviário é o método mais comum no Brasil, por ser mais prático e econômico.
Apesar disso as rodovias brasileiras, em geral, estão em mau estado de conservação,
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produzindo diversas patologias que afetam o transporte de produtos, os veículos, o meio
ambiente e, principalmente, os usuários das vias, podendo causar diversos acidentes. Nesse
contexto, o objetivo geral da pesquisa se resumiu em analisar as patologias apresentadas na
BR 251 em um trecho entre Francisco Sá e Montes Claros, no km 489 ao km 500. Após o
estudo constatou que as patologias mais frequentes são dos tipos: remendo, “panela” e
afundamento plástico da trilha, causando incômodo no tráfego da rodovia, que baseado na
análise de estudo de tráfego mostrou um grande número de veículos pesados, cerca de 53% do
total. O Índice de Gravidade Global encontrado foi de 122,1 classificando o estado de
conservação da rodovia em “ruim”.
Palavras-chave: Transporte Rodoviário. Patologias. Pavimento Flexível.
__________________________________________________________________
PATOLOGIAS EM REVESTIMENTOS INTERNOS DE GESSO EM OBRAS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Crislane Pereira de Oliveira
Elvis Carlos Lima
Sheila Abreu Mourão
RESUMO
O uso da pasta de gesso no Brasil como revestimento também conhecido como gesso liso
proporciona um acabamento liso com uma espessura pequena que atende aos requisitos de
desempenho exigidos e apresenta um endurecimento rápido contribuindo para uma grande
produtividade, o que se torna interessante para o ritmo de grandes obras. Este tipo de
revestimento é suscetível a algumas manifestações patológicas que colocam em risco a
qualidade das edificações e a segurança dos usuários. O presente estudo identificou as
manifestações patológicas que ocorrem em revestimentos internos de paredes de pasta de
gesso, com base em uma obra em andamento na cidade de Montes Claros, MG. Para atingir os
objetivos propostos nesse estudo foi avaliada uma torre de dez andares de um
empreendimento residencial de padrão médio, com quatro apartamentos por andar, sendo eles
de 71m² e 91m², executada por uma construtora de grande porte situados na área urbana de
Montes Claros. De acordo com as análises realizadas, não foram encontradas patologias em
grande escala tendo um percentual de 2% de patologias do tipo infiltração e amarelamento,
sendo causado por falta de impermeabilização externa, o que sugere que o processo de
produção e execução da pasta de gesso, é eficiente.
Palavras-chave: Desplacamento em Acabamento. Gesso para Revestimento em Paredes
Secas. Oxidação na Construção Civil.
______________________________________________________________________
PROCESSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO EM ALTURA EM UMA
CONSTRUTORA NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG
Felipe Costa Gomes
João Rafael Gonzaga Reis
Prof. Wilson da Silva
RESUMO
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Com o estímulo gerado pelo governo brasileiro para alavancar o setor imobiliário, a indústria
da construção civil teve um grande crescimento nos últimos anos. Com isto, a exploração da
mão de obra e as condições mais precárias de trabalho levaram as construtoras a executarem
seus projetos de maneira mais rápida em detrimento da segurança de trabalho oferecida. Este
trabalho objetivou investigar o processo de segurança do trabalho em Montes Claros e teve
como foco discutir sobre as medidas de segurança do trabalho aéreo, que segundo a norma
NR. 35 específico trabalho em altura como sendo as atividades executadas acima de dois
metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Dito isto, foi de extrema importância a
discussão deste assunto, bem como a conscientização sobre este tema e as propostas que
foram geradas a partir deste trabalho. Foram feitas entrevistas com oito colaboradores que
estão inseridos neste contexto do trabalho em altura, e a partir deste resultado foram
discutidas as formas em que é empregada a segurança do trabalho e a opinião dos
colaboradores sobre este tema. Constatou-se que há uma melhora gradativa na discussão e
abordagem do assunto e no emprego das normas regulamentadoras. Contudo ainda há
negligência por parte tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. Portanto, o trabalho
apresenta relevância para o cenário da engenharia civil porque propõe a reflexão e fomenta a
discussão sobre o tema. Após análise dos resultados, apresentaremos à empresa consultada
formas de melhorias em seus critérios de implantação da segurança do trabalho em altura.
Palavras-chave: Segurança do Trabalho. Construção Civil. Obras Verticais. Trabalhos em
Altura.
______________________________________________________________________
PROFILAXIA, PATOLOGIA E TERAPIA DO CONCRETO EM OBRAS DE
SANEAMENTO
Ilma Cinara da Fonseca
Joicy Anelita de Souza
William Machado da Silva
RESUMO
O termo patologia é conceituado na engenharia civil, quando há uma diminuição no
desempenho ou no componente estrutural, ou ainda, quando a estrutura apresenta anomalias.
O primeiro passo a ser dado consiste em verificar a resistência da construção e seus limites de
segurança, somente então é que se decide em reparar ou reforçar a estrutura comprometida. O
presente trabalho tem por objetivo a investigação das principais manifestações patológicas
existentes em obras de saneamento, executadas em concreto armado e das eventuais medidas
preventivas e terapêuticas necessárias para saná-las. A metodologia utilizada é uma pesquisa
documental com caráter qualitativo e abordará um estudo retrospectivo de uma obra de
saneamento. Desta forma, buscando embasamento técnico - cientifico, utiliza-se de
tecnologias para um estudo geral das manifestações patológicas mais freqüentes e tratamento
adequado das estruturas. De acordo com a análise feita, percebe-se que mesmo seguindo todas
as normas estabelecidas, ainda assim deve-se ter uma atenção especial e uma fiscalização
mais rigorosa, pois as estruturas estão expostas aos meios de muita agressividade.
Palavras-chave: Profilaxia. Patologia. Terapia. Concreto Armado. Saneamento.
______________________________________________________________________
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QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Lucas André Santiago Flores
Vinícius Modesto Costa Matos
Professor: Ricardo Xavier Alberico
RESUMO
A Apesar do aquecimento econômico a partir do plano Real, que proporcionou diversas
opções de empreendimentos e o interesse profissional no setor, aumentando o numero de
empresas atuantes e inflando a concorrência, a construção civil não se desenvolveu como
outras indústrias de atuação no mercado, ficando ultrapassada quanto a técnicas de produção e
gerenciamento. Com isso, para crescer, permanecer no mercado, manter e adquirir clientes
sistemas de gestão que auxiliam nesse processo, podem ser adotados. Foi adotada uma
pesquisa de campo e metodologia tem caráter exploratório e descritivo, com intuído de buscar
maior familiaridade com o tema a partir de levantamento bibliográfico e descrever as
características do setor. O presente trabalho buscou apresentar a realidade de construtoras que
atuam na área habitacional quanto à introdução de técnicas de qualificação visando aprimorar
os serviços, maiores retornos financeiros e a satisfação de seus colaboradores e clientes. Foi
realizada na cidade polo Montes Claros Minas Gerais, situada no Norte do estado,
participaram cinco gestores e 97 operários de empresas do setor habitacional. Os resultados
mostraram um bom relacionamento entre os operários e gestores. Com os resultados notou-se
que com a introdução de boas técnicas de treinamentos e valorização dos operários se obtém
um retorno satisfatório para empresa.
Palavras-chave: Qualificação da Mão de Obra. Construção Civil. Gerenciamento.
______________________________________________________________________
REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM TRÊS BAIRROS DA CIDADE DE
MONTES CLAROS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES
Charles Higor Silva Rodrigues
Samanta Silva Reis Maia
Wilson da Silva
RESUMO
A construção civil vem se tornando um grande gerador de resíduos, o que consequentemente
agride cada vez mais o meio ambiente com poluição do ar e do solo, causando também
impacto econômico e social, por necessitar de recursos naturais e não ter um descarte
apropriado. Diante desse cenário, pesquisadores procuram soluções adequadas para que venha
reduzir esse problema, e um meio é a reutilização ou reciclagem do resíduo da construção
civil. Com o propósito de reduzir o impacto ambiental causado por esses resíduos e
demonstrar a possibilidade de se ter uma técnica e que seja economicamente viável. Este
trabalho objetivou-se avaliar a resistência dos pisos intertravados oriundos de resíduos sólidos
da construção civil (RCC) em três bairros de Montes Claros. Com fundamento na norma e
com auxílio de laboratórios, os resíduos coletados foram processados e submetidos a ensaio
de granulometria, taxa de absorção da água, peso específico e forma específica dos grãos, para
reconhecer suas características físicas. Nos ensaios realizados com as amostras de RCC,
verificou-se que a maior parte do agregado reciclado é composto por alta porcentagem de
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materiais que podem ser utilizados como agregado reciclado da construção civil, para aos
parâmetros estabelecidos para tráfego de pedestres. Quanto ao ensaio de resistência a
compressão os corpos de prova de classe média e de classe alta, atingiram resultados
satisfatório em relação aos parâmetros da NBR 9871. Os resíduos de construção civil, quando
devidamente reciclados, e tendo as normas específicas como base, se tornam um material de
grande valia, e de muito proveito na aplicação de pisos intertravados. Os RCC de dois bairros,
São José (Classe média) e São Luiz (Classe Alta) da cidade de Montes Claros atendem aos
requisitos da NBR 9871 para fabricação de pisos intertravados com agregado reciclado,
tornando-se viável a sua aplicação para tráfego de pedestres.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Construção Civil. Pisos Intertravados.
______________________________________________________________________
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO JK EM MONTES CLAROS MG.
Elias Soares Moreira
Hugo Santos Ramos de Jesus
William Machado da Silva
RESUMO
A drenagem pluvial é um sistema que tem por objetivo o transporte da água de chuva para um
destino final. É um sistema estruturado com diversos dispositivos que devem ser devidamente
dimensionados e projetados, para atender o que foi proposto. Os sistemas de drenagem são
essencialmente preventivos às inundações, principalmente nas áreas mais baixas das
comunidades sujeitas a alagamento ou marginais de cursos naturais de água. Este projeto de
estudo tem o objetivo de avaliar o sistema de drenagem pluvial urbana na cidade de Montes
Claros, especificamente no bairro JK. Foi visto que há uma pequena quantidade de bocas de
lobo, e ainda as mesmas estão em péssimo estado de conservação além de não terem a
manutenção com a devida freqüência, fazendo com que as mesmas não cumpram a sua
finalidade. Mas a principal causa desses alagamentos se dá ao fato de que toda a água pluvial
escoada pelas vias do bairro é concentrada em apenas um ponto localizado devido ao mau
funcionamento do sistema, onde o mesmo não suporta a vazão que recebe. Diante do presente
processo de ocupação sem o devido processo urbanístico, aliado a falta de infra-estrutura do
sistema de drenagem é inevitável que ocorra problema de alagamento nos eventos chuvosos.
Concluiu-se que os alagamentos são ocasionados por um conjunto de fatores. De inicio pela
rede que integra o sistema de drenagem do bairro ter sido dimensionada há muito tempo e já
não consegue atender as demandas de escoamento exigidas.
Palavras-chave: Drenagem Pluvial. Alagamentos. Saneamento. JK.
______________________________________________________________________
SITUAÇÃO VACINAL CONTRA O TÉTANO DOS TRABALHADORES DE UMA
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM MONTES CLAROS-MG
Josué Dias de Oliveira
Vinícius Rodrigo Lopes da Silva
Marco Antonio Ramos Canela
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RESUMO
Introdução: O tétano acidental é uma doença infecciosa aguda não contagiosa, causada pela
ação de exotoxinas produzidas pelo Clostridium tetani. O mesmo pode ser considerado uma
doença erradicada no Brasil, mas a alta letalidade entre os casos notificados faz com que o seu
estudo não seja esgotado. Objetivo: Este trabalho se apresenta com o objetivo de avaliar a
situação vacinal contra o tétano dos trabalhadores de uma empresa da construção civil em
Montes Claros-MG. Metodologia: O método utilizado para pesquisa foi através de
questionário auto aplicado, onde os trabalhadores responderam a oito perguntas fechadas,
referente ao assunto tétano acidental, caracterizando o trabalho como uma pesquisa de campo
de caráter transversal, descritivo, quantitativo. Resultados: 93 trabalhadores responderam ao
questionário, onde se obteve, dentre outros, um resultado que demonstrou que mais de 62%
dos trabalhadores tem o conhecimento sobre o que é o tétano acidental, e também que mais de
84% dos trabalhadores declararam ser vacinados contra tétano. Discussão/Conclusão:
Observou-se um número expressivo, e até surpreendente de trabalhadores vacinados contra o
tétano, quando ao iniciar a pesquisa partia-se do pressuposto que a maioria destes não seria
imunizada. Tal situação não descarta a necessidade da adoção de medidas preventivas para os
trabalhadores.
Palavras-chave: Tétano. Vacina. Trabalhador. Construção civil.
______________________________________________________________________
UMA NOVA ABORDAGEM AO TIJOLO ECÓLOGICO KRAFTERRA
Pâmela Gonçalves de Aquino
Laiane Pereira Araújo
Wilson da Silva
RESUMO
Cada vez mais a construção civil, vem mostrando ser uma grande geradora de resíduos
sólidos. Com a situação atual a busca por alternativas técnicas de melhorias sustentáveis e
eficientes e a reutilização destes resíduos, vem se tornando o principal foco de pesquisas.
Com o objetivo de reduzir os impactos causados pelos resíduos de construção e demolição
(RCD), e demonstrar a viabilidade técnica e econômica na fabricação de novos materiais
derivados destes resíduos. Uma maneira de reaproveitar os RCD’s é o krafterra, um
compósito que possui como seus componentes o solo arenoso, cimento e o papel Kraft
(derivados do saco de cimento). Neste trabalho foi usado na fabricação de tijolos ecológicos
com o objetivo de investigar novos traços e analisar os seus resultados de acordo com as
normas do solo-cimento e com o traço dito por Buson. Os mesmos foram submetidos a
ensaios e a partir da análise dos resultados, observou-se que os tijolos produzidos com o
krafterra (sendo acrescentado o óleo de mamona como impermeabilizante de 3% no traço
final), atendem aos parâmetros normativos quanto ao índice de absorção de água, já na
resistência a compressão não foram alcançado os resultados exigido na norma.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Krafterra. Resíduos Sólidos de Construção e Demolição.
Bloco Ecológico.
______________________________________________________________________
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UTILIZAÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA PARA VEDAÇÃO ACÚSTICA E
TÉRMICA: UMA ANÁLISE ACERCA DA COMPOSIÇÃO E BENEFÍCIOS
Kamilla Oliveira
Mariana Pereira Alves
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
A argila expandida é um tipo de agregado leve, encontrado no mercado com o aspecto de
bolinhas de cerâmica, tendo em seu interior uma espuma cerâmica de microporos, e no seu
exterior uma grossa camada rígida e bastante resistente. Apresenta qualidades de leveza, baixa
densidade, isolamento acústico e térmico, ainda se destaca por ser um produto de alta
resistência a elevadas temperaturas e durabilidade comprovada. A utilização da argila
expandida proporciona um ambiente termicamente confortável com menor variação de
temperatura, acusticamente agradável, com capacidade de reter as ondas sonoras e impedi-las
de se transportarem a outro ambiente. Os estudos da utilização da argila expandida em lajes
de cobertura são importantes, pois visam contribuir para o conforto acústico e térmico de uma
edificação, propiciando a redução de custos com aparelhos que atendam esta necessidade,
tornando assim uma solução sustentável. Nesse contexto apresenta-se essa pesquisa de caráter
experimental quantitativo que tem como objetivo apresentar a argila expandida como um
material a ser utilizada em sua forma leve e solta na última laje das edificações. Contudo
concluímos que após os testes e pesquisas, a eficiência da argila expandida sobre a última laje,
além de ser economicamente compensatório e estar diretamente ligada à sustentabilidade.
Palavras-chave: Argila Expandida. Laje. Isolamento Térmico. Isolamento Acústico.
______________________________________________________________________
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO EM OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO EM MUNICÍPIO DE ATÉ 50.000 HABITANTES NO NORTE DE
MINAS
Ariane Oliveira e Silva
Caroline Soares Abreu
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
A pavimentação utilizando blocos intertravados de concreto possui atributos positivos no
fator ambiental como a maior taxa de infiltração de águas pluviais reduzindo custos no
dimensionamento de sistemas de drenagem. Este trabalho apresenta o levantamento a respeito
da aplicação de piso intertravado de concreto em obras de pavimentação urbana em
municípios de até 50.000 habitantes. A partir de análise comparativa entre pavimentos
betuminosos e com blocos intertravados de concreto, conclui-se que ao elaborar um projeto de
pavimentação asfáltica deve-se levar em conta não apenas o custo inicial de execução como
também o custo de manutenção deste pavimento.
Palavras-chave: Blocos Intertravados. Habitantes. Pavimentação.
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UTILIZAÇÃO DO AÇO CORTADO E DOBRADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Karine Fernandes Durães
Luiz Fernando Durães
Fernanda Afonso Oliveira Silva
RESUMO
Devido crescimento da construção civil estão sendo desenvolvidas novas tecnologias capazes
de mudar o cenário do mercado nacional, uma delas é a presença do aço cortado e dobrado
industrial. Este artigo tem por finalidade comparar dois procedimentos utilizados na
confecção de armaduras de aço para construção civil. O primeiro procedimento trata-se de
corte e dobra do aço realizado em obra (in loco) e o segundo a produção de corte e dobra do
mesmo industrializado. Em ambos os processos foram analisados a viabilidade financeira,
tempo de processo (lead time), local para armazenamento do material, índices de perdas e o
perfil do profissional atuante. Portanto pode ser observado nesse artigo que o uso do aço
cortado e dobrado industrial é mais vantajoso em relação ao custo, tempo e número de
profissionais atuantes quando comparado com o corte e dobra in loco.
Palavras-chave: Aço. Corte e Dobra. Construção Civil
______________________________________________________________________
VIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO CIMENTO PORTLAND E DA
SÍLICA NO CONCRETO PELO RESÍDUO DA LAPIDAÇÃO DO VIDRO
Ana Rosa Paiva Soares de Quadros
Lígia Maria Nogueira Laranjeira Rodrigues
Cláudio Moreira Magalhães
RESUMO
O rejeito dos resíduos sólidos é um grande problema para as cidades em desenvolvimento no
mundo. Com o passar dos anos, as empresas têm usado o reaproveitamento dos resíduos como
uma ferramenta para a reduçao de custos. No Brasil, um dos materiais mais utilizados na
contrução civil é o concreto, contudo, para a sua fabricaçãodispende-se de um elevado valor
monetário. Busca-se, portanto, maneiras de redução de seu custo, utilizando materiais
alternativos sem comprometer a qualidade do mesmo. No método de lapidação de vidro
temperado é produzido uma substância residual que vem sendo utilizada na contrução civil,
especialmente na confecção de tijolos, argamassas e porcelanato. Esta pesquisa tem o objetivo
de estudar a viabilidade de reaproveitamentodo pó de vidro proveniente da lapidação como
subtituição de parte do cimento e da sílica, no concreto, com a finalidade de diminuir os
custos de expurgo nas empresas de vidro e do concreto nas edificações em Montes Claros,
MG.
Palavras-chave: Redução de Custos. Reaproveitamento.Concreto. Vidro.
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VIABILIDADE DO USO DE TELHADO VERDE NA CIDADE DE MONTES
CLAROS – MG
Cecília Martins Ribeiro
Ludimila de Oliveira Caldeira
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Sheila Abreu Mourão
RESUMO
O crescimento urbano e o aumento populacional acelerado acarretaram no impacto ambiental,
esse crescimento desordenado removeu as áreas verdes das cidades gerando um desequilíbrio
no meio ambiente. Como consequência, houve alterações no ciclo hidrológico, aumento da
amplitude térmica, além de gerar impacto na fauna e flora dessas regiões. Como uma
alternativa sustentável, o telhado verde veio como proposta de tentar reverter os problemas
ambientais aumentando as áreas verdes. O telhado verde, quando comparado às lajes,
sobressai na retenção de água e funciona como isolante térmico e acústico para as residências.
O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade de se utilizar o telhado verde nas construções
na cidade de Montes Claros – MG. O experimento avaliou a diferença das temperaturas
internas e externas do prédio, antes e depois de se implantar o telhado verde. A coleta de
dados foi realizada nas Faculdades Integradas do Norte de Minas – FUNORTE, campus JK,
cidade de Montes Claros – MG. O telhado ecológico foi implantado na laje de um prédio da
faculdade que possui 11,77 m². Os resultados foram avaliados em três horários. No horário de
7h a temperatura interna foi maior do que a externa, com o telhado verde a diferença média
das temperaturas diminuiu de 2,9°C para 2,7°C. No horário de 11h, houve a diminuição da
temperatura interna, aumentando a diferença de 2,8°C para 4,5°C. No período das 21h,
anteriormente a temperatura interna era mais elevada do que a externa, posteriormente
ocorreu a inversão tendo a diferença de 1,2°C . Os resultados foram satisfatórios, podendo
ainda chegar a melhores efeitos em outras estações do ano e com o melhor desenvolvimento
da vegetação.
Palavras-chave: Telhado Verde. Telhado Ecológico. Temperatura. Amplitude Térmica.
______________________________________________________________________
VIABILIDADE ECONÔMICA E AMBIENTAL NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
CONSTRUTIVO DRYWALL EM MONTES CLAROS - MG
Nad’la Stephany Simões de Oliveira Dias
Ruthielle Ferreira Rodrigues
Wilson da Silva
RESUMO
O setor da construção civil é um setor em franca expansão, também um dos setores que mais
gera desperdícios e consequentemente uma grande degradação ao meio ambiente, com a
exorbitante geração de resíduos, que comumente são descartados sem o mínimo cuidado.
Diante do cenário atual, faz-se necessário a criação de sistemas construtivos mais viáveis
economicamente e menos danosos a natureza. O presente artigo desenvolveu-se com a
finalidade de analisar a viabilidade econômica e ambiental do drywall na cidade de Montes
Claros - MG, para essa finalidade foram efetuadas consultas nas tabelas SETOP (Planilha
referencial de preços Unitários para obras de edificação e infraestrutura) e SINAPI (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). Também foi efetuado
orçamento no mercado local de Montes Claros, com a finalidade de comparar custos
despendidos ao drywall e a alvenaria convencional. Consultas bibliográficas foram efetuadas
para análise dos benefícios ambientais atribuídos a esse novo método construtivo. O setor da
construção civil na cidade de Montes Claros tem-se desenvolvido grandemente, exigindo
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inovações, com técnicas construtivas mais ágeis na execução, viáveis economicamente e
menos degradadora do meio ambiente, então para suprir essa necessidade utiliza-se o drywall.
A técnica da parede seca apresenta grandes benefícios quando comparada com a técnica mais
usual. Drywall desempenha quanto ao seu papel ambiental com a não utilização de água em
sua fase executiva, menor geração de resíduos e inúmeras possibilidades de reciclagem de
seus constituintes. O custo total do drywall do SETOP é 26,71% mais econômico que a
alvenaria convencional do SETOP. Já drywall do comércio de Montes Claros é 39,54% mais
barato que a alvenaria convencional do SINAPI.
Palavras-chave: Drywall. Construção. Viabilidade. Meio Ambiente. Econômico.
______________________________________________________________________
FARMÁCIA
A ACEITAÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES EM
DIFERENTES NÍVEIS DE ESCOLARIDADE EM DETERMINADA REGIÃO DE
MONTES CLAROS-MG.
Thaygon Waldomiro Rego Gonçalves
Rui Albuquerque OLIVEIRA Junior
Eusrislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
A criação de uma Política Nacional de Medicamentos Genéricos foi um passo essencial para a
melhora na qualidade de vida da população brasileira, facilitando o acesso ao medicamento
para o tratamento de diversas patologias. Os Medicamentos Genéricos e Similares são de
custos mais baixos, pois os fabricantes dos mesmos, não precisam gastar em pesquisas,
sabendo-se que as suas devidas formulações já estão definidas pelos fabricantes dos
medicamentos de Referência, O presente trabalho objetivou analisar a aceitação de
medicamentos Genéricos e Similares, abordando diversos níveis de escolaridades e perfis
socioeconômicos diferentes, fomentando a situação atual da política de medicamentos
genéricos e similares na ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro Esplanada na cidade de
Montes Claros-MG, através da avaliação do conhecimento e da aceitação desses
medicamentos pela população. Entre os entrevistados, 67% afirmaram fazer uso de
medicamento Genérico, 32% afirmaram fazer uso de medicamento similar, 29,6% optam
sempre em comprar os medicamentos Referência, 29,6% também optam em comprar os
medicamentos Genéricos, 4,2% optam em comprar o medicamento Similar, 11,3% optam em
comprar o mais barato e 25,4% optam em comprar o mais conhecido. 84% dos entrevistados
conhecem medicamento Genérico, observaram uma aceitação desejada do medicamento
Genérico. Além disso, os resultados mostraram também uma insegurança dos pacientes
quanto à intercambialidade, pois, 32,4% dos entrevistados afirmam não acreditar que os
medicamentos genéricos possuem o mesmo efeito que os medicamentos de Referência.
Conclui-se que, apesar de um elevado índice de conhecimento sobre os medicamentos
genéricos, são necessárias ações para a consolidação da Política dos Genéricos no Brasil.
Palavras-chave: Medicamento Genérico. Medicamento Similar. Biodisponibilidade.
Bioequivalência.
______________________________________________________________________
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A PRÁTICA DA FITOTERAPIA PELOS ACADÊMICOS DE MEDICINA DE UMA
INSTITUIÇÃO PRIVADA DE MONTES CLAROS, MINAS GERAIS
Leziane Lelles Silva
Dália Laísa Nunes Souza
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
Os estudos científicos e o incentivo por parte do governo sobre a fitoterapia vêm favorecendo
o conhecimento, atestando a eficácia e a segurança, diminuindo o descrédito e o preconceito
que ainda é marcante entre profissionais de saúde, gestores e usuários. Este trabalho teve
como objetivo analisar a percepção frente à prática da fitoterapia por acadêmicos do curso de
medicina. Trata – se de um estudo de campo de natureza transversal e quantitativa
desenvolvido em uma instituição privada na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil.
Para coleta de dados foi utilizado um questionário semi-estruturado adaptado. Participaram da
pesquisa 70 acadêmicos, sendo 50 alunos do 1º ao 4º período, 4 alunos do 5º ao 6º, e 16 do 7º
ao 10º. Cerca de 54,3% dos entrevistados consideram pouco o conhecimento sobre o uso das
plantas medicinais e fitoterápicos, 64,3% não sabem a diferença entre plantas medicinais e
fitoterápicos, 41,4% consideram médio o grau de interesse, porém 82,9% utilizam ou já
utilizaram plantas medicinais, sendo que a maioria (55,7%) obtiveram no quintal de casa e
aprenderam com familiares(95,7%) e maioria dos entrevistados não conhecem a Política
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, porém a maioria acha importante ter nas
graduações a disciplina sobre plantas medicinais e fitoterápicos. Contudo, faz se necessário
incorporar na grande curricular do curso de medicina a disciplina de fitoterapia, incentivando
aos acadêmicos a essa prática, contribuindo na atuação segura e na promoção do uso
adequado das plantas medicinais e fitoterápicos de seus futuros pacientes.
Palavras-chave: Medicamentos Fitoterápicos. Conhecimento. Fitoterapia.
______________________________________________________________________
ATENÇÃO FARMACÊUTICA AOS PACIENTES PORTADORES DA DOENÇA DE
CROHN USUÁRIOS DA FARMÁCIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JANAÚBAMG
Lidiane Nunes Silva
Raíza Sthefanie Lima
Maria Dolores Tiago Vaz
RESUMO
A Doença de Crohn é uma patologia descrita na subcategoria das doenças inflamatórias
intestinais. Apresenta-se caráter Crônico, transmural e auto-imune que pode comprometer
qualquer parte do trato gastrointestinal. A moléstia não possui cura o que torna o
entendimento das modalidades existentes ainda mais importantes e com impacto na vida dos
pacientes. O tratamento medicamentoso é essencial para retirar o paciente da fase ativa,
reduzir os sintomas e mantê-lo em remissão, prevenindo o agravamento de novas
complicações, hospitalizações e a necessidade cirúrgica. Tem como objetivo destacar a
importância da atenção farmacêutica no tratamento da doença. Trata-se de um estudo que
apresenta natureza observacional, transversal, com abordagem qualitativa, quantitativa e
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descritiva, apresentando procedimentos técnicos de caráter de campo, a ser realizado em uma
farmácia pública do município de Janaúba-Mg. Foi realizada uma coleta de dados através do
cadastro dos portadores da doença de Crohn na farmácia pública que fazem aquisição do
medicamento. Os dados obtidos evidenciaram que AF foram essenciais para a coresponsabilizaçao da saúde e a otimização do uso de medicamentos, com a resolução dos
problemas farmacoterapêuticos e, sobretudo, com a redução dos PRMS e das Reações
adversas aos medicamentos, automedicação racional, a administração corretas dos fármacos
(doses, horários corretos, forma de administração). Promovendo a qualidade de vida e
efetividade no tratamento farmacológico.
Palavras-chave: Doença de Crohn. Atenção Farmacêutica. Tratamento Medicamentoso.
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA APLICADA EM UMA FARMÁCIA DE MONTES
CLAROS-MG
Cléa Tatiane De Souza
Kelly Paula Souza
Maria Dolores Tiago Vaz
RESUMO
A atenção farmacêutica é uma das maneiras mais eficazes de promoção ao uso racional dos
medicamentos. Consiste no conjunto de atividades realizadas pelo profissional farmacêutico,
com objetivo de tornar a terapia medicamentosa mais sistemática e regular. Cabe ao
farmacêutico, no momento da dispensação, orientar corretamente sobre o uso racional dos
medicamentos, os riscos e benefícios que eles apresentam, e retirar as dúvidas dos usuários.
Assim, o farmacêutico ganha uma formação generalista, que o capacita e lhe confere várias
habilidades no seu campo de trabalho. O objetivo dessa pesquisa é otimizar o processo e as
etapas da atenção farmacêutica em uma drogaria do município de Montes Claros-MG. O
trabalho é um estudo em pesquisa do tipo descritiva, quantitativa e de natureza transversal. A
amostra constituiu-se de 20 de pacientes de ambos os sexos, na faixa etária de 25 a 70 anos.
Destas 20, 10% receberam atenção farmacêutica de maneira continua, sendo que nesses
pacientes/clientes foram analisados: medicamentos que utilizavam, interação medicamentosa
e alimentar, armazenamento, conferência de validades dos medicamentos dentre outras
prestações de serviços. A maioria dos entrevistados possuía mais de uma patologia, sendo
assim necessário a administração de vários medicamentos, tendo propósitos de aliviar e
amenizar as conseqüências das mesmas, necessitando assim de uma atenção e cuidados
especiais. Foi a partir deste estudo, utilizando o Método Dader que selecionou-se os 10% de
pacientes que seriam acompanhados, enquanto os outros 90% foram instruídos previamente,
tendo explicações necessárias sobre atenção farmacêutica, recebendo inclusive panfletos
sobre conservação, orientação, armazenamentos e interações dos medicamentos.
Palavras-chave: Atenção Farmacêutica. Uso Racional de Medicamentos. Paciente.
Orientação.
______________________________________________________________________
AUTOMEDICAÇÃO NA POPULAÇÃO ADULTA EM UMA MICROÁREA DE UMA
UNIDADE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MIRABELA – MG
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Deilson Alves Oliveira
Fernando José Rocha
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
Objetivo: O objetivo geral deste projeto de pesquisa é descrever a prevalência de
automedicação na população adulta em uma microárea de uma unidade da saúde do município
de Mirabela – MG. Entre os meses de agosto e setembro de 2016. Materiais e Métodos:
Tratou-se de um estudo quantitativo e exploratório, no qual visou estudar pessoas de ambos
os sexos, com idades que variavam entre os 18 e 60 anos, residentes no município de
Mirabela, MG, no mês de setembro de 2016. A construção do banco de dados foi realizada
utilizando o programa estatístico Predictive Analytics Software (PASW® STATISTIC) versão
18.0 e foram representados através de gráficos e tabelas. Foram preservados os aspectos éticos
previstos da resolução N° 466/12 do conselho nacional de saúde que trata da realização de
pesquisas em seres humanos, sendo levado a apreciação do comitê de Ética de pesquisa das
Faculdades Integradas do Norte de Minas (Funorte), em Montes Claros, com número de
parecer 1.655.405/2016. Resultados: Os resultados mostraram que o Medicamento mais
utilizados na automedicação pelos entrevistados foram (33,7%) de anti-inflamatórios.
Discussões: Neste estudo, observamos o alto índice de automedicação entre os pacientes
entrevistados. Os resultados obtidos corroboram os resultados de Souza et al., (2015), onde
80% da população investigada no estudo afirmaram que se automedicava. Conclusão: O
estudo vem somar no sentido de enfatizar a necessidade de promoção do uso racional de
medicamentos neste segmento populacional, enfatizando a prática da atenção farmacêutica,
contemplando a promoção e educação em saúde.
Palavras-chave: Adultos. Automedicação. Prevalência. Mirabela.
______________________________________________________________________
AVALIAÇÃO DA VALIDAÇÃO DA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES
NO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS
Débora Cristina de Jesus Mota
Larúbia Cordeiro Rocha
Rafael Cândido Alves Aguiar
Caroline Nogueira Maia e Silva
Karina Marini Aguiar
RESUMO
Objetivo: avaliar a validação da pesquisa de anticorpos irregulares em amostras sanguíneas
de doadores de sangue coletadas no Hemocentro Regional de Montes Claros - MG. Métodos:
trata-se de um estudo analítico transversal, com avaliação dos registros da validação dos testes
da pesquisa de anticorpos irregulares (PAI) realizada entre março de 2015 e agosto de 2016.
Resultados: do total de 24.136 testes realizados, 853 testes (3,53%) não validaram após a
adição das hemácias controle de Coombs. Foram levantados também os dados referentes à
intensidade de aglutinação dos testes validados onde 535 testes (2,2%) aglutinaram com
traços, 1.853 testes (7,7%) aglutinaram com intensidade de 1+, 18.812 testes (77,9%) com
intensidade de 2+, 2.897 testes (12%) com 3+ e 39 testes (0,2%) com 4+. Conclusão: o baixo
percentual de resultados não validados ratifica que o teste de validação antiglobulínico é um
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bom método para confirmar o resultado da pesquisa de anticorpos irregulares; além disso o
resultado negativo, quando presente, pode ser devido a interferentes relacionados ao processo
que influenciam na técnica.
Palavras-chave: Doação de Sangue. Validação. Anticorpos Irregulares.
______________________________________________________________________
AVALIAÇÃO DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DE ANTIBIÓTICOS EM UMA
DROGARIA DE MONTES CLAROS-MG
Eleson Márcio Sampaio
Lucas Pereira de Jesus
Maronne Quadros Antunes
RESUMO
No tratamento das doenças infecciosas o antibiótico é a principal classe de medicamentos
utilizados, pois os mesmos atuam inibindo ou causando a morte de bactérias ou fungos. O uso
irracional dos mesmos gerou um grande problema de saúde pública, pois gerou a resistência
bacteriana. Este estudo tem o objetivo de analisar prescrições de antibióticos na dispensação
em uma drogaria na cidade de Montes Claros-MG, onde buscou quantificar os principais
antimicrobianos, analisar se as prescrições estão aviadas e armazenadas conforme normas da
legislação em vigor. O estudo apresenta caráter quantitativo, descritivo e documental. Onde
foram coletadas 316 prescrições sendo 157 no mês de Março/2016 e 159 no mês de
Abril/2016. Observado que N=316 (100%) das prescrições estavam com os respectivos nomes
dos pacientes. Porém em N=4 (1,3%) não constam a data de prescrição. Sendo que N=62
(19,6%) dessas prescrições vieram da rede pública e N=254 (80,4%) particulares com uma
taxa de ilegibilidade de N=11 (3,5%). Para uma melhor prescrição de antimicrobianos é
fundamental a qualificação dos prescritores e da necessidade de uma boa atenção
farmacêutica na sua dispensação.
Palavras-chave: Dispensação. Prescrição Médica. Antibióticos.
______________________________________________________________________
AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DE ESCOLAS ESTADUAIS NA
CIDADE DE VARZELÂNDIA – MG
Adenilson Rodrigues Chaves
Aury Anne Vieira da Silva
Priscilla Maria C. Oliveira
RESUMO
No século XXI, cerca de 1/3 dos países sofrem com a escassez de água. Também chamada
“sangue da vida” percebe-se que é um líquido tão precioso, finito e vulnerável; mas o homem
não deu conta disso, pois até hoje há degradação ambiental, poluição dos recursos hídricos,
dificuldades de abastecimento das grandes cidades, bem como fornecimento da água para
irrigação. A água possui diversas finalidades, sendo elas: uso doméstico, público, comercial,
recreacional, agropastoril, industrial, produção de energia elétrica, navegação e transporte de
efluentes. Contém milhares de seres vivos que são encontrados microscopicamente ou
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macroscopicamente, dentre eles: fungos, vírus, bactérias e algas, sendo o mundo microscópico
de maior importância ao se analisar a qualidade da água. O presente trabalho tem como
objetivo avaliar a qualidade microbiológica da água fornecida em Escolas Estaduais da
Cidade de Varzelândia – MG. O estudo apresenta-se como uma pesquisa experimental,
qualitativa, cuja metodologia abordará aspectos microbiológicos da qualidade da água em
ambientes escolares.
Palavras-chave: Qualidade Microbiológica da Água. Finalidades. Importância.
______________________________________________________________________
CONTROLE DE QUALIDADE DE AMOSTRAS DE PLANTAS MEDICINAIS:
CAMOMILA (Matricaria chamomilla L.) E CHÁ VERDE (Camelia sinensis)
Ludimilia Fernandes Teixeira
Monnike Gonçalves Lima
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
É considerada uma das mais antigas formas de prática medicinal na humanidade, o uso de
plantas medicinais para fins de tratamento e prevenção de enfermidades tornando-se o
primeiro recurso terapêutico utilizado por povos primitivos. O presente estudo tem como
objetivo avaliar a qualidade de amostras de plantas medicinais comercializadas, à base de
camomila e chá verde, através dos parâmetros contidos na Farmacopeia Brasileira e na
literatura específica. Foram analisadas nove amostras de camomila e nove amostras de chá
verde adquiridas em farmácias na cidade Montes Claros. A metodologia consistiu em avaliar:
os rótulos e bulas dos produtos verificando se estavam de acordo com a RDC n° 17 de
24/02/2000 e a portaria 110/97 da ANVISA; realizar análise sensorial; verificar a
autenticidade das amostras. Todas as amostras de camomila e chá verde foram reprovadas.
Todas as amostras analisadas apresentaram alguma irregularidade segundo os códigos
oficiais, sendo necessária uma maior intensificação na vigilância de produtos a base de
plantas medicinais no Brasil.
Palavras-chave: Camelia Sinesis. Matricaria Camomila. Controle de Qualidade.
______________________________________________________________________
DETERMINAÇÃO DE CAFEÍNA EM AMOSTRAS DE CHÁ-VERDE E GUARANÁ
COMERCIALIZADAS NO MERCADO VAREJISTA EM MONTES CLAROS
Jacsônia Clara Lopes Antunes
Darlene Vieira Santos
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
A cafeína é um marcador bioquímico abundantemente presente e consumida pelo homem.
Tem efeito estimulante e é utilizado para alívio do cansaço e fadiga. O presente trabalho tem
como objetivo realizar o controle de qualidade em amostras de Chá-verde e Guaraná através
de determinação de cafeína. Amostras de diferentes formas farmacêuticas de Chá-verde e
Guaraná foram adquiridas no mercado varejista de Montes Claros. A extração de cafeína foi
feita com ácido clorídrico 0,1 M sob agitação, e posteriormente as amostras foram retiradas
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para análises em cromatografia líquida de alta eficiência. Para quantificação da cafeína, os
resultados obtidos foram aplicados a uma fórmula proposta em literatura. Foram identificados
desvios da qualidade nos rótulos de 2 dos 5 Guaranás avaliados, onde não se adequavam a
legislação que exige a presença dos valores de cafeína. Outra divergência ocorreu em 2
amostras de Guaraná, quanto aos resultados verificados e os apresentados nas respectivas
embalagens. Nenhuma amostra de Chá-verde apresentou nos rótulos teor de cafeína.
Verificou-se que a cromatografia é um método de controle de qualidade preciso, seguro e
rápido para determinação de cafeína.
Palavras-chave: Cromatografia. Cafeína. Controle de Qualidade.
______________________________________________________________________
DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DO MEL
Matheus Ribeiro Cardoso
Ricardo Mendes Brasileiro
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
O mel é um produto alimentício, conhecido há muito tempo devido aos seus benefícios a
saúde, mas, apesar de todo crescimento em que envolve o produto, o controle de qualidade
não é uma prática comum entre todos os produtores e comerciantes que se encontra no
mercado. O controle de qualidade do mel objetiva em oferecer aos consumidores produtos de
acordo com as normas vigentes já que está sujeito a adulterações e também contaminação. O
objetivo desse trabalho será analisar amostras de mel comercializadas no mercado municipal
de Montes Claros-MG. Trata-se de um estudo experimental realizado com 6 amostra
diferentes de mel obtidas em diversos estabelecimento da cidade. Foram analisados os
seguintes parâmetros: característica organoléptica e geral analise microscópica, PH, verificar
possíveis impurezas presentes na amostra, reação de Lugol, reação de Lund, cinzas totais,
umidade e reação de Feire. Os resultados indicaram que uma das amostras analisadas não
estava de acordo com a legislação Nacional e Internacional a que se refere à qualidade do mel
comercializado. Recomenda-se que sejam aplicadas as Boas Práticas de Fabricação tanto nos
apiários quanto nos entrepostos para que haja a garantia da qualidade do mel produzido e
processado, pois se trata de um alimento consumido pela população.
Palavras-chave: Mel. Análise Físico-Química. Controle de Qualidade.
______________________________________________________________________
INTERESSE E PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE DE ENFERMAGEM SOBRE A
FITOTERAPIA
Daniela Pereira Alves
Eva Jessica De Jesus Silva
Maronne Quadros Antunes
Eurislene Antunes da Macedo
RESUMO
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Introdução: A importância do conhecimento de plantas medicinais e fitoterápicos visa
acrescentar no desenvolvimento dos estudantes da área da saúde, pois observa - se um
despreparo técnico na formação acadêmica sobre o conhecimento dos benefícios da fitoterapia
e de outras terapias integrativas. Tendo em vista que a um crescimento na utilização de
plantas medicinais, pois seu uso vem de encontro ao saber popular agregando conhecimentos
para um uso seguro. Objetivo: Analisar o interesse e percepção de estudantes de enfermagem
sobre a fitoterapia. Metodologia: Trata-se de um estudo de campo transversal de caráter
quantitativo, onde a população estudada foi composta por 90 acadêmicos de Enfermagem,
sendo aplicado um questionário semiestruturado adaptado tendo questões referentes a dados
pessoais e do seu conhecimento sobre o assunto. Discussão e Resultado: Os resultados
mostraram que cerca de (67%) dos acadêmicos não possui conhecimento sobre o uso de
plantas medicinais e fitoterápicos, sendo que (98%) informaram ter interesse na disciplina em
sua grade curricular. Conclusão: Percebe-se com a pesquisa que há um despreparo nos
acadêmicos de enfermagem, pois não obtiveram a disciplina na grade curricular, os
acadêmicos percebem a necessidade de terem a disciplina devido ter mais uma área de
atuação.
Palavras-chave: Fitoterapia. Plantas Medicinais. Estudante de Enfermagem.
______________________________________________________________________
LEVANTAMENTO ETNOBOTANICO DO NONI (Morinda citrifolia.L)
Leticia Alves Augusto
Rosimere Barbosa Souza
Eurislene Moreira Damasceno
RESUMO
Esse estudo tem com objetivo avaliar o conhecimento empírico do fruto noni e suas principais
indicações, trata-se de uma pesquisa transversal descritiva, com abordagem qualitativa. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética conforme o parecer consubstanciado
065188/2016. A coleta de dados ocorreu no período de Outubro a Novembro de 2016, e o
instrumento de pesquisa utilizado foi uma entrevista semiestruturada composta por quatro
partes, abrangendo caracterização dos sujeitos (I); formação profissional (II); conhecimento
empírico do noni (III); e roteiro de entrevista (IV).O levantamento sobre conhecimento
empírico da planta foi realizado com cinco raizeiros, sendo três do sexo feminino e dois do
sexo masculino.No estudo foi observado que os entrevistados apresentam um vasto
conhecimento a respeito da planta para fins medicinais, já que foram citados diversos
benefícios diferentes como antisséptico natural, analgésico, anti-inflamatório,
anticarcinogênico, regenerador entre outros. Podemos concluir que o presente estudo
proporciona um conhecimento empírico importante, e que as informações passadas pelos
raizeiros estimularam a ampliar os nossos conhecimentos sobre sua utilização correta,
ressaltando que os mesmos são utilizados para diversas enfermidades. É preciso que a
população seja orientada pelos seus benefícios, já que a procura dele é relativamente
significante.
Palavras-chave: Morinda Citrifolia. Antibacteriano. Antioxidantes. Empírico.
______________________________________________________________________
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O CUIDADO CLÍNICO FARMACÊUTICO AOS PACIENTES DIABÉTICOS NA
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM MONTES CLAROS-MG
Poliana Marques Pinheiro
Simone Santos Alves
Maronne Quadros Antunes
RESUMO
O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico crônico caracterizado por níveis
elevados de glicemia devido à deficiência de insulina. É estimado que 415 milhões de pessoas
contraíram o Diabetes no mundo, e para 2040 acredita-se que 642 milhões de pessoas serão
diagnosticadas.Objetivo: Destacar a importância do serviço de farmácia clínica ao paciente
diabético na Estratégia de Saúde da Família. Metodologia: A pesquisa caracteriza-se pelo
método descritivo, transversal, quantitativo e exploratório. Foi aplicado questionários em
usuários diabéticos para verificar a sua compreensão sobre a doença, terapia medicamentosa,
adesão ao tratamento e importância do profissional farmacêutico. Discussão/Resultados: O
presente estudo detectou que 72% dos participantes eram idosos (≥60 anos) e 89%
informaram ter duvidas sobre o tratamento. Estudos demonstraram que a incidência do
Diabetes em pessoas acima de 60 anos é mais prevalente, sendo assim a probabilidade desses
desenvolver comorbidades e consequentemente utilizarem a polifarmacoterapia é mais
comum. Conclusão: O farmacêutico é o profissional mais próximo a medicação percebe-se
que sua participação ativa na atenção básica no tratamento do Diabetes Mellitus é
extremamente necessária.
Palavras-chave: Diabético. Estratégia de Saúde da Família. Atenção Farmacêutica.
______________________________________________________________________
O PERFIL DAS NOTIFICAÇÕES DE CONTROLE ESPECIAL DE UMA REDE DE
FARMÁCIA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MG
Erika Stefannia Soares Ribeiro
Ana Cecília Cardoso
Maronne Quadros Antunes
RESUMO
Introdução: A crescente utilização de fármacos psicoativos na atualidade pode ser
caracterizada pela medicalização da sociedade aliada ás pressões que o mercado farmacêutico
vem passando e a população envelhecendo, esses medicamentos provocam tolerância,
dependência e reações adversas se utilizados inadequadamente. Objetivo: Avaliação de
Prescrições Médicas de Medicamentos de Controle Especial. Metodologia: Trata-se de um
estudo exploratório, retrospectivo e descritivo quantitativo. A pesquisa foi desenvolvida na
cidade de Montes Claros – MG em uma drogaria do setor privado. A amostra foi constituída
de 1050 notificações analisadas no período de agosto/2015 a agosto/2016. A tabulação de
dados foi realizada no programa estatístico Excel onde foram apresentados através de gráficos
com dados em percentual. Resultados e Discussão: Os resultados mostraram que das 1050
notificações de controle especial analisadas, (75%) notificações foram do setor privado e
(25%) do setor público. As classes de medicamento mais dispensadas foram os
antidepressivos com (45%) das dispensações, seguido dos ansiolíticos com (19%) e os
anticonvulsivantes com (18%). O consumo maior foi entre mulheres. Conclusão: Por meio
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desta pesquisa é evidente observar o aumento do consumo em medicamentos de controle
especial. Por parte dos médicos ainda ocorre um erro na prescrição onde combinações de
fármacos acarretam em interações medicamentosas.
Palavras-chave: Prescrições Médicas. Medicamentos Controlados. Notificação de Receita.
______________________________________________________________________
O PERFIL DO TRATAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO EM UMA CLÍNICA DE MONTES CLAROSMG
Geraldo Alves da Silveira Júnior
Luciana Alcântara Reis
Maronne Quadros Antunes
RESUMO
O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), é uma doença de caráter crônico inflamatório que
afeta órgãos vitais. Os portadores dessa doença vivenciam diversas dificuldades, em destaque
a incapacidade. A combinação fisioterapêutica com o farmacológico destaca-se excelentes
recuperações conservando as funções do corpo atual. No tratamento farmacoterapêutico de
pacientes com LES espera reduzir reações e destruições aos órgãos diminuindo futuras
comorbidades da doença e favorecer a recuperação. Objetivo: avaliar o perfil do tratamento
farmacoterapêutico de pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico em uma Clínica de
Reumatologia.Metodologia: trata-se de um estudo descritivo e quantitativo aos principais
aspectos farmacológicos relevantes, contribuindo para a otimização da terapia medicamentosa
e consequentemente para melhor qualidade de vida dos portadores. Discussão/Resultados:
Os resultados encontrados mostraram que os portadores de LES tem uma enorme aceitação
com a doença adstrito às dificuldades na sociedade e restringimento ao estilo de vida
cotidiana.Conclusão:essa patologia atribui algumas alterações na autoestima, na relação com
os familiares e no desenvolvimento de suas atividades diárias. Os portadores de LES
necessitam do acompanhamento farmacoterapêutico de um profissional qualificado onde será
criado um mecanismo para melhorar aqualidade de vida dos pacientes.
Palavras-chave: Lúpus Eritematoso Sistêmico. Imunologia. Doenças Autoimunes.
Imunossupressores.
______________________________________________________________________
O USO DE ANSIOLÍTICOS BENZODIAZEPÍNICOS EM UMA DROGARIA NO
MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS
Marina Oliveira de Souza
Deiviane Cardoso Mota
Maronne Quadros Antunes
RESUMO
Este estudo teve como objetivo avaliar o perfil das notificações de receita de ansiolíticos
benzodiazepínicos em uma drogaria no município de Coração de Jesus, MG. Trata-se de um
estudo de abordagem quantitativa, descritivo, transversal e retrospectivo. A amostra do estudo
foi obtida pela análise de todas as prescrições entre 2014 e 2015, totalizando 729 notificações
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de receita. Como instrumento para coleta de dados foi utilizada uma tabela para levantamento
dos dados referentes à prescrição, a especialidade do médico, a verificação de irregularidades
nas notificações de receita e o sexo do paciente. Após a coleta, os dados foram organizados e
analisados em um banco de dados. O principal medicamento prescrito foi o Clonazepan,
presente em 306 notificações de receita (41,9%). Destaca-se que em 222 notificações (30,5%)
foram identificados erros no preenchimento. Faz-se imprescindível a elaboração de estratégias
terapêuticas junto aos serviços de saúde que beneficiem os usuários dessas substâncias com
interesse em cessar o uso indiscriminado e também os sintomas de ansiedade que podem ser
tratados com outros recursos terapêuticos.
Palavras-chave: Ansiolítico. Benzodiazepinas. Psicotrópicos.
______________________________________________________________________
O USO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS DE EMERGÊNCIA
UNIVERSITÁRIAS DE UMA FACULDADE DO NORTE DE MINAS GERAIS

POR

Anna Karine de Oliveira
Larissa Lopes Ferreira
Maronne Quadros Antunes
RESUMO
Os anticoncepcionais pós-coito constituem um recurso seguro e de fácil acesso, que tem a
capacidade de impedir a gravidez não desejada, após o ato sexual. Sabe-se que nos dias atuais,
as mulheres estão mais voltadas pela busca da independência financeira e do crescimento
profissional, o que as fazem adiar alguns planos, como a maternidade, para alcançarem seus
objetivos. Esses medicamentos vieram para auxilia-las nessa escolha, dando a elas mais
autonomia e liberdade sobre o corpo, porém seu uso indiscriminado está associado a vários
riscos e patologias que podem comprometer a saúde das usuárias. Trata-se de um estudo de
campo descritivo-exploratório, de corte transversal, com abordagem quantitativa,
desenvolvido em uma Faculdade localizada no Norte de Minas Gerais. O objetivo do estudo
foi avaliar o perfil do uso de contraceptivos orais de emergência por universitárias. A coleta
de dados deu-se através de um questionário sociodemográfico adaptado por Pinheiro e
Sampaio (2016), respondido por 156 acadêmicas de três áreas de estudo, sendo elas: Saúde,
Humanas e Exatas. Para análise dos dados obtidos, utilizou-se o software SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences). Verificou-se que 97 acadêmicas (62,2%) já recorreram a CE
e 59 (37,8%) nunca utilizaram o método. Conclui-se que, apesar da contracepção de
emergência ser um método amplamente utilizado e difundido entre as acadêmicas, ainda é
necessário esclarecer alguns aspectos relacionados ao seu uso.
Palavras-chave: Anticoncepcionais Pós-coito. Uso. Universitárias.
______________________________________________________________________
PRESCRIÇÃO MÉDICA ILEGÍVEL E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES: FATORES
CONTRIBUINTES PARA ERROS DE MEDICAÇÃO
Jesica Camila Oliveira
Jordana Fonseca Xavier
Keyla Laisa Araújo e Saldanha
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RESUMO
As funções do farmacêutico hospitalar foram definidas a partir da resolução 208 do Conselho
Federal de Farmácia em 19 de junho 1990, mencionando como fundamental, o acesso aos
medicamentos, a garantia de sua qualidade, segurança e uso adequado. Entre essas atividades,
a análise das prescrições médicas é um item extremamente importante, pois permite a
identificação, a resolução e a prevenção do surgimento de problemas relacionados aos
medicamentos (PRM) e desfechos negativos associados à farmacoterapia. O estudo teve como
objetivo, realizar análise quantitativa dos erros detectados em prescrições médicas de
pacientes hospitalizados em um Hospital da Região de Montes Claros- MG. Os dados foram
analisados através de planilha e expostos em tabelas e gráficos. Analisou-se 900 prescrições
médicas onde foi encontrado um total de 453 erros, sendo que, 0,63% não apresentavam nome
completo do paciente, 2,63% não apresentavam data, 1,97% não apresentavam via de
administração, 0,63% não apresentavam dose, 2,19% não apresentavam carimbo e ou
assinatura do médico e 5,14% apresentavam ilegibilidade, sendo essas encontradas não
necessariamente em toda a prescrição. Sugere-se com o estudo a implementação de um
sistema de prescrição eletrônica, pois irá diminuir a prevalência dos erros encontrados, além
de, demonstrar a importância da atuação do profissional farmacêutico neste serviço, com
intuito da otimização da dispensação visando uma melhor farmacoterapia para o paciente.
Palavras-chave: Farmácia Hospitalar. Profissional Farmacêutico. Prescrição Eletrônica.
______________________________________________________________________
PREVALÊNCIA DE CASOS DE ESQUISTOSSOMOSE MANSONI NA REGIÃO DE
MONTES CLAROS – MG
Laleska Daiane Gomes Santos
Rayne Patricia Gonçalves da Silva
Keyla Laisa Araújo e Saldanha
Cassius Rocha Oliveira
RESUMO
Doenças parasitárias são consideradas como um significativo problema de saúde pública com
incidência elevada em muitas regiões. Há inúmeros casos de pessoas que sofrem de
morbidade grave decorrente da esquistossomose, dessa forma, as ações de controle tem uma
finalidade importante para evitar o avanço desta parasitose. Assim, o objetivo do estudo
consistiu em avaliar a prevalência de casos de esquistossomose mansoni com análise
descritiva, quantitativa e retrospectiva por meio de pesquisa documental. A coleta de dados
compreendeu o período de 2010 a 2015 e utilizou-se os registros do PCE (Programa de
Controle da Esquistossomose). De acordo com as informações analisadas, foram identificadas
aproximadamente 35 localidades classificadas como áreas de riscos para a esquistossomose
pelo PCE de Montes Claros, Minas Gerais. Aproximadamente 33.420 estão sob o risco de
infecção e 1.519 foram positivos para esquistossomose entre 2010 e 2015, com 30,81% dos
casos em 2010. Portanto, as medidas profiláticas adotadas permitiram a diminuição dos casos
ao longo do período, uma vez que, a cidade obteve um decréscimo considerável em 13,61%
no ano de 2015.
Palavras-chave: Parasitose. Perfil Epidemiológico. Shistosoma Mansoni.
______________________________________________________________________
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REVALÊNCIA DE FARMÁCIA CASEIRA E DESCARTE INADEQUADO DE
MEDICAMENTOS EM MONTES CLAROS – MG
Victor Eduardo Costa Cordeiro
Wesley Cardoso Prates
Keyla Laisa Araújo Saldanha
RESUMO
Medicamentos são drogas criadas para curar doenças e trazer bem-estar físico. Diante dos
benefícios oferecidos é possível observar o aumento demasiado e irracional de uso dos
mesmos, configurando o que se classifica como automedicação. Consequências são
observadas com essa prática, como intoxicação, inviabilidade na farmacoterapia,
complicações posológicas, prazo de validade expirado para os medicamentos, bem como,
descarte inadequado dos mesmos. Assim, pode haver complicações para os usuários dessas
substâncias, bem como para o meio ambiente que é prejudicado pelo descarte inadequado
desses compostos químicos. Dessa forma, o objetivo desse estudo consistiu em analisar a
prevalência de farmácias caseiras entre moradores de um determinado bairro na cidade de
Montes Claros – MG. O estudo apresentou-se como uma pesquisa de campo, descritiva,
quantitativa, com estudo transversal. Foi desenvolvida em 250 famílias. Para a coleta de
dados utilizou-se um questionário pré-elaborado pelos pesquisadores com o objetivo de
facilitar o processo de obtenção das informações relacionadas aos objetivos propostos. Podese observar que há uma predominância de farmácias caseiras na população analisada advinda
de diversas fontes, acompanhado de descartes impróprios para os medicamentos. Portanto
pode-se ressaltar que campanhas educativas são necessárias para orientarem os indivíduos
quanto aos cuidados que se deve ter com os medicamentos armazenados nos domicílios e o
descarte adequado dos mesmos.
Palavras-chave: Medicamentos. Automedicação. Descarte de Medicamentos.
______________________________________________________________________
PREVALÊNCIA
ESCOLAR

DE

PARASITOSES

INTESTINAIS

INFANTIS

EM

IDADE

Janaina Carvalho Vieira
Layanne de Souza Bezerra
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
As parasitoses intestinais são infecções causadas por helmintos e protozoários e constituem
um grande problema de saúde pública, onde se tem várias formas de contaminação, as
mesmas têm suas características pelos danos que causam à saúde, como também pela
frequência com que ocorrem. Elas acometem o ser humano em qualquer fase de sua vida, com
maior prevalência durante a infância. Este trabalho teve como objetivo avaliar a prevalência
de parasitoses intestinais infantis em idade escolar. O estudo apresenta caráter descritivo,
qualitativo e quantitativo do tipo transversal, realizado em uma Escola de ensino fundamental
localizada na cidade de Bocaiúva, Minas Gerais, tendo como foco crianças de ambos os
sexos, cursando o segundo ano do ensino fundamental, onde foi utilizado como instrumento
um questionário, onde neste foi coletado dados para detectar as possíveis causas de infecções
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parasitárias. Foram analisadas amostras fecais de 20 crianças, obtendo nos fatores
socioeconômicos, uma predominância do sexo feminino( 55%), crianças de 9 a 10 anos de
idade(75%), com renda mensal de 1 salário mínimo(55%), com rede de esgoto(95%), asfalto
(90%)e que residem em zona urbana(85%), além da análise dos fatores de risco, obtendo
seguintes resultados: predominância de consumo de água filtrada(85%), a não convivência
com animais(55%), costume de andar descalço(80%), brincar com terra(70%) e roer
unhas(60%), e lavam as mãos 3 a 4 vezes durante o dia (50%). Após análise das amostras
parasitológicas, pôde ser observado apenas uma amostra positiva para Entamoeba coli, do
sexo masculino. Pôde-se concluir uma baixa prevalência de parasitoses nas crianças
analisadas, com apenas uma amostra positiva para Entamoeba coli. Este baixo índice pode
estar relacionado a fatores como o consumo de água tratada e a presença de rede de esgotos.
Palavras-chave: Parasitose Infantil. Prevalência de Parasitose. Idade Escolar.
______________________________________________________________________
PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À AUTOMEDICAÇÃO EM
MULHERES EM UMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE MONTES
CLAROS-MG
Ane Karoline Soares Silva
Fabricia Mendes Souto
RESUMO
Sabe-se que a automedicação é o uso de medicamentos com o objetivo de aliviar ou tratar
sintomas de doenças supostamente diagnosticadas, sem qualquer acompanhamento de um
profissional de saúde qualificado. O objetivo do presente estudo foi avaliar a prevalência e
fatores associados à automedicação em mulheres na Estratégia Saúde da Família (ESF), no
município de Montes Claros - MG. Trata-se de estudo de caráter descritivo e abordagem
quantitativa. A coleta de dados foi feita por meio de um questionário previamente estruturado,
e aplicado após abordagem durante a permanência das participantes na referida ESF. Ao
término do registro dos dados, mesmos interpretados e avaliados criteriosamente e
estatisticamente, sendo após inseridos em tabelas e gráficos para melhor interpretação e
discussão. Foram entrevistadas 200 mulheres, 78% relataram que já usaram ou compram
medicamentos sem receita, sendo aquelas acima de 50 anos as maiores consumidoras
(81,4%), dentro das faixa etárias avaliadas. Das entrevistadas 59,5% declararam utilizar
medicamento para uso próprio, e 5,5% para consumo de outros. No costume de guardar
medicamento 65% guardam, enquanto 31% não apresentam esse hábito. Em relação à forma
de armazenamento, 43,51% das participantes costumam guardar na cozinha e 45,04%
armazenam em caixas. Das participantes 31% se aconselham com o farmacêutico/balconista,
e 58,5% aceitam conselhos de terceiros, sendo que 20,5% da faixa etária entre 16 e 27 anos de
parentes, e 22,5% das mulheres acima de 50 anos de vizinhos. Os fármacos mais consumidos
pelas mulheres segundo a pesquisa são os analgésicos/antitérmicos (133), seguido dos
antiinflamatórios (75). Dentre as justificativas apresentadas para a automedicação, observa-se
a dor de cabeça (129), seguida por febre (83). Diante da importância do tema, o estudo vem
somar a outros já realizados no Brasil no sentido de enfatizar a necessidade de promoção do
uso racional de medicamentos neste segmento populacional, enfatizando a prática da atenção
farmacêutica, contemplando a promoção e a educação em saúde.

110

Palavras-chave: Automedicação. Uso Irracional de Medicamentos. Uso Indiscriminado de
Medicamentos.
______________________________________________________________________
QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES HEMOFÍLICOS ATENDIDOS NO
HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS – MG
Ana Rita Silva Cardoso
Anne Carolline Amaral Batista
Carla Polyana Fernandes Barbosa
Rafael Cândido Alves Aguiar
Rosane Tolentino Amaral
RESUMO
A hemofilia constitui uma coagulopatia recessiva ligada ao cromossomo X e ocorre em razão
da falta ou produção imperfeita dos fatores VIII ou IX do sistema de coagulação. O presente
estudo objetivou avaliar a qualidade de vida e identificar o perfil dos pacientes hemofílicos
atendidos no Hemocentro Regional de Montes Claros, durante o período de setembro a
novembro de 2016. A pesquisa teve abordagem qualitativa, sendo do tipo retrospectiva e
prospectiva, de natureza observacional. Os dados foram levantados por meio do questionário
World Health Organization Quality of Life - bref (WHOQOL - abreviado) e através da análise
de prontuários médicos dos pacientes. Com este estudo conseguiu-se evidenciar as
dificuldades enfrentadas pelos portadores de hemofilia e a interferência dessas dificuldades na
qualidade de vida dos mesmos.
Palavras-chave: Coagulopatia. Hemofilia. Qualidade de Vida.
______________________________________________________________________
LETRAS
A ANÁLISE DO DISCURSO RELIGIOSO - RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS:
UMBANDA E CANDOMBLÉ
Ariadne Ferreira Silva
Thiago Oliveira Costa
Alba Valéria Niza Silva
RESUMO
O presente estudo teve por objetivo analisar o discurso religioso acerca do Candomblé e da
Umbanda, além de verificar se a religião interfere ou não na formação discursiva do
entrevistado; compreender como se dá a formação discursiva dos entrevistados sobre os cultos
afro-brasileiros, e identificar como ocorre a formação ideológica dos participantes. A pesquisa
foi realizada através de um questionário estruturado, aplicado a pessoas selecionadas de forma
intencional. Foram selecionadas 10 (dez) pessoas maiores de idade, de ambos os sexos,
moradoras da cidade de Montes Claros. Os dados coletados foram analisados de acordo a
Análise do Discurso de linha francesa. Foram abordados no trabalho questões como religião,
religiosidade, a formação da identidade dos cultos de origem africana aqui no Brasil, a forma
como a Igreja Católica lidou com a cultura dos negros na colônia, e como as demais religiões
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lidam com os cultos de matriz africana ainda nos dias atuais. A associação feita socialmente
das religiões de matriz africana com magia negra, demônios e outras figuras negativas levam
muitas pessoas até os dias atuais a criarem preconceito, discriminação, aversão chegando ao
ponto de desrespeito e agressão verbal e física contra os frequentadores da umbanda e
candomblé. Este estudo foi necessário para que se possa entender o porquê dessa visão
negativa de tais religiões perdurarem até os dias de hoje, e como de alguma forma isso pode
ser desfeito, para que haja um maior diálogo entre as religiões com respeito mútuo.
Palavras-chave: Análise do Discurso. Religião. Umbanda. Candomblé. Preconceito.
__________________________________________________________________________
A INDISCIPLINA ESCOLAR E A CRISE DA AUTORIDADE DOCENTE
Maria Cláudia Alves Ribeiro
Regina Pereira Queiroz
Mariane Santos Peixoto Queiroz
RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo geral analisar as principais causas de indisciplina
escolar. Sabe-se que a indisciplina é um problema de ordem comportamental que está se
tornando cada vez mais frequente nas escolas. É um fenômeno que pode estar associado a
diversos fatores emocionais e sociais, os quais contribuem de forma significativa para o
aparecimento da agressividade e da indisciplina no ambiente escolar. Dessa forma
pretendemos com esse estudo verificar por meio de pesquisa bibliográfica como o aluno se
comporta na escola, bem como os fatores que influenciam na relação existente entre
professor-aluno, além de identificar quais situações levam a esse tipo de comportamento
considerado anormal. Foi realizada uma pesquisa de caráter bibliográfico, a partir de leituras e
fichamentos de textos, livros, artigos e revistas, enfocando em autores como: Tiba (1996),
Vasconcellos (2004), Aquino (1996) e (2003), Parrat-Dayan (2008), entre outros.
Palavra-chave: Indisciplina. Escola. Aluno. Professor.
___________________________________________________________________________
A MEMÓRIA E A RELIGIOSIDADE NA OBRA “BAGAGEM” DE ADÉLIA PRADO
Ana Maria Moreira Pizani
Tatiane Rego Tiago
Mariane Peixoto Queiroz
RESUMO
A literatura desde os primórdios tem se destacado no universo da leitura. Sua importância é
demostrada através da realidade e sentimentos retratados nas obras de autores brasileiros,
dentre estes merece destaque Adélia Prado e sua literatura contemporânea muito bem
esclarecida na obra “Bagagem”. Adélia será abordada além de estereótipos ou limitações,
retratando-a dentro do seu tempo, apesar de sua universalidade. O estudo tem como objetivo
refletir a relevância da literatura de Adélia Prado para a literatura contemporânea em relaçãoa
obra “Bagagem”, utilizando-se de um estudo teórico, descritivo e de uma abordagem
qualitativa que utilizará de um levantamento bibliográfico fundamentado através de artigos
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retirados da internet, livros bibliográficos e a própria obra “Bagagem”. O presente trabalho
procura estudar o livro de poemas, atentando-se para o que tange a religiosidade e memória
através da análise criteriosa de alguns poemas do livro, procuramos também valorizar a obra
de Adélia, ainda tão desconhecida na sociedade.
Palavras-chave: Literatura Contemporânea. Adélia Prado. Poemas.
___________________________________________________________________________
ANÁLISE DA PERSONAGEM AURÉLIA COMO ANTI-HEROÍNA NO ROMANCE
SENHORA DE JOSÉ DE ALENCAR
Wellington José de Araújo
Wenderson Rodrigues Soares
Mariane Santos Peixoto Queiroz
RESUMO
As obras literárias, nos últimos, anos têm ganhado um espaço de respeito em meio aos temas
escolhidos para a elaboração de artigos científicos, por se tratarem de trabalhos
transformadores para a nossa sociedade. Assim, neste artigo, tem-se por objetivo analisar uma
obra prima da Literatura brasileira, Senhora, do escritor José de Alencar, que pertenceu ao
Romantismo. O foco principal do estudo deste artigo será investigar a diferença entre Aurélia
e a mulher romântica da época, com especial atenção nos argumentos proferidos pela
personagem principal. Apesar de o foco da pesquisa incidir sobre essa diferença, também
serão analisados os traços do Romantismo e o Realismo na personagem, o casamento na
perspectiva da sociedade burguesa e a influência do poder aquisitivo nas relações amorosas no
Romantismo. Tem-se por finalidade esclarecer que a sociedade tenta de diversas maneiras
esconder suas imperfeições, seus erros, usando sempre o dinheiro para comprar a dignidade e
o caráter das pessoas, procurando se manter intocável aos olhos dos menos favorecidos. O
artigo foi desenvolvido por meio de pesquisa de cunho bibliográfico e análise crítica do livro,
o qual terá como base teórica alguns autores como: Antonio Cândido (2000), Afrânio
Coutinho (2002), Lakatos (1983), Ellen H. Douglas (1990), Alfredo Bosi (2004), José L.
Beraldo (1980), que dialogam sobre o tema e que possibilitará a análise dos resultados da obra
de estudo.
Palavras-chave: Literatura. Romantismo. José de Alencar. Senhora.
__________________________________________________________________________
COMPARAÇÃO ENTRE A OBRA ORIGINAL E A TRADUZIDA DE “MEMORIA
DE MIS PUTAS TRISTES”
Flavia Figueiredo Gasparino
Nayara Chistina Mota Teixeira
Mariane Santos Peixoto
RESUMO
Os escritores, ao produzirem seus textos, transmitem sentimentos e provocam infinitas
sensações, além de deixar suas características pessoais na obra, e isso faz com que as pessoas
se sintam instigadas a ler e, para que um livro atinja mais pessoas, em mais lugares, é muito
importante que se faça a sua tradução, seja escrito em qualquer língua. Esta pesquisa vem para
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analisar esses aspectos únicos na obra escolhida e fazer uma comparação do livro original
com a sua tradução para avaliar se o tradutor não alterou o real sentido do texto e se manteve
fiel às características originais da obra. O objetivo deste trabalho é comparar a versão original
e a traduzida da obra “Memoria de mis putas tristes” de Gabriel García Márquez e, para isso,
foi analisada a tradução através da vertente denominada Literatura Comparada, seguindo o
aporte teórico de Tânia Carvalhal. Este é um estudo de cunho investigativo e de caráter
bibliográfico, pois foi feito por meio de livros; a análise é qualitativa, porque foi avaliada, de
certo modo, a qualidade do trabalho realizado durante a tradução da obra em questão.
Palavras-chave: Gabriel García Márquez. Tradução. Comparação. Língua Espanhola.
___________________________________________________________________________
OS DESAFIOS ENCONTRADOS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Nilza Elizane Nogueira Dias
Ariadne Aparecida Antunes Brant Santos
Luniceide Fonseca Silva Ribeiro
RESUMO
A Educação Inclusiva vem sendo discutida a partir da Declaração de Salamanca em (1994),
que através de um documento formulou mudanças políticas no conceito Necessidades
Educativas Especiais (NEE), que passou a incluir pessoas com deficiência em escolas
especiais. O presente artigo tem como objetivo geral, analisar a Educação Inclusiva
desenvolvida nas escolas regulares. Nos objetivos específicos: identificar as metodologias;
práticas pedagógicas utilizadas no processo de inclusão do aluno com Necessidades
Educativas Especiais – NEE; levantar as dificuldades encontradas pelo professor em sala de
aula na sistematização do ensino e aprendizagem; averiguar a formação docente na Educação
Inclusiva; descrever as principais características das escolas inclusivas segundo os princípios
da inclusão, evidenciar os desafios encontrados pelo professor em sala de aula no ensino
regular. O estudo em questão é de caráter com revisão bibliográfico, a amostra foi composta
por trinta e seis artigos com suas respectivas referências bibliográficas, que vem mostrar a
realidade estudada a fim de perceber os desafios encontrados na educação inclusiva. Através
deste artigo, os autores reconheceram que o professor precisa de investimentos para se
qualificar, porque ele tem grande importância como mediador do conhecimento para o
processo de escolarização e humanização dos alunos com deficiência. O professor, que usa
métodos voltados para alunos com necessidades educacionais especiais, facilitará o seu
trabalho e ajudará no processo de ensino aprendizagem. Concluíram que, a Educação
Inclusiva pode ser vista, como uma educação para as diferenças, isto é, para a aceitação do
diferente, do outro e de si mesmo.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Formação. Professor.
___________________________________________________________________________
MEDICINA VETERINÁRIA
A ANTISSEPSIA PRÉ-CURÚRGICA NA MEDICINA VETERINÁRIA: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.
Francisco Stanlley Nunes Aguiar
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Daniela Hirsch
RESUMO
As clínicas e hospitais veterinários possuem perfil que os diferenciam de clínicas e hospitais
humanos. Entretanto, igualam-se em razão aos seus princípios básicos de esterilização,
desinfecção, antissepsia e uso de antimicrobianos. Desta forma, o presente trabalho teve por
objetivo colaborar para expor dados que se referem a programas que possam melhorar a
qualidade e vida dos animais, assim demonstrando o quão importante será a implantação de
um Comitê de Combate a Infecções Hospitalares na Medicina Veterinária. Com o intuito de
diminuir o índice de infecções nosocomiais. Uma vez que tais infecções podem ser oriundas
de um processo de má antissepsia das mãos dos médicos veterinários cirurgiões. O estudo
refere-se a uma revisão de literatura sistemática, com coleta de dados nos meses de outubro e
novembro do ano de 2016. Foram realizadas buscas com referencias cruzadas, e possuindo
caráter de inclusão e exclusão bem definidas.
Palavras-chave: Programa de Controle de Infecção. Infecção Hospitalar. Veterinária.
Desinfecção das Mãos. Luvas Cirúrgicas.
______________________________________________________________________
ANÁLISE DO EFEITO CARRAPATICIDA DO EXTRATO DE PLANTAS SOBRE O
AMBLYOMMA CAJENNENSE
Geraldo Vieira da Silva Neto
Luciane Renata de Araújo
Daniela Hirsch
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo revisar o efeito de óleos e extratos de plantas sobre
carrapatos, principalmente o Amblyomma cajennense. Já que apresenta ampla distribuição no
continente americano e é transmissor da bactéria Ricketsia rickettsii, agente etiológico da
febre maculosa que afeta o ser humano. No entanto foram encontrados poucos trabalhos que
relatam esse tipo de experiência, demonstrando a necessidade de mais pesquisas a acerca
deste tema. No mercado existem vários carrapaticidas sintéticos que são usados de maneira
errônea, tanto pelos proprietários quanto seus funcionários, afetando de forma negativa o
meio ambiente, a saúde de quem manipula esses produtos e fazendo com que surja a pressão
de seleção e resistência a esses produtos. Uma alternativa a esses métodos tem sido o uso de
substâncias de origem vegetal de pouca ou nenhuma toxidez para animais e humanos. Deter
maiores conhecimentos de como combater de forma eficiente e sem tantos prejuízos ao meio
ambiente e ao homem é de extrema importância, haja visto que essa praga afeta tanto a
sanidade de equídeos, como pode ser vetor de doenças que afetam o ser humano.
Palavras-chave: Amblyomma cajennense. Equídeos. Carrapaticida. Extratos Vegetais.
______________________________________________________________________
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE CARNE BOVINA EMBALADA A VÁCUO OU
REFRIGERADA
Helen Santos de Almeida
Rozangêla Viana Cardoso Marden
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René Gonçalves Ferreira
Daniela Hirsch
RESUMO
A carne bovina contém grande quantidade de água e pH próximo a neutralizar, favorecendo
grande possibilidade de contaminação microbiana.Objetivou-se verificar a presença de
bactérias de origem fecal e também as saprófiticas na carne bovina resfriada e a vácuo,
vendida em supermercado atacadista de Montes Claros-MG. Foram coletadas 6 amostras de
50 gramas da peça “lagarto” em 3 lotes diferentes, foram submetidas ao teste rápido
padronizado de identificação manual API®/ID32e também foram utilizadas técnicas
tradicionais (MBIOLOG). Após analisar, o Staphylococcus aureus e Bacillus cereus estão em
conformidade com os valores considerados ausentes em <1 10 ou 100 do Compedium of
Methods for the Microbiological Examination of foods, 4º ED. Para Pseudomonas
aeruginosa, 100% das amostras refrigeradas estão de acordo com os valores exigidos (<1 10
ou 100), já nas amostras a vácuo observou a presença desse microrganismo em 66,7%. Os
coliformes totais e termotolerantes nas amostras refrigeradas e a vácuo houve um percentual
alto de 100% e 66,7 para Salmonela. As amostras a vácuo e refrigerada comercializadas com
a presença destes microrganismos estão impróprias e proporcionando riscos a saúde da
população de Montes Claros – MG.
Palavras-chave: Carne. Microrganismos. Análises.
______________________________________________________________________
APLICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE ORDENHA E VERIFICAÇÃO DA SUA
EFETIVIDADE ATRAVÉS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA
André Nobre Evangelista
Isabelle Cristine Pereira Marinho
Priscilla Maria Carvalho Oliveira
RESUMO
O Brasil é reconhecido como um dos maiores produtores de leite do mundo e a sua produção
aumenta de forma satisfatória a cada ano. O leite é um dos maiores suprimentos alimentares e
deve possuir uma atenção direcionada a sua qualidade sensorial e microbiológica. Devem se
seguir normas estabelecidas, como a IN 51, que estabelece parâmetros na contagem de microorganismos aeróbios mesófilos e contagem de coliformes totais. Com o presente trabalho,
objetivou-se avaliar as Boas Práticas de Ordenha, verificando sua efetividade por meio da
análise microbiológica. Foram coletadas amostras de leite e swab’s dos utensílios e superfície
dos tetos dos animais, antes e após a implementação das Boas Práticas de Higiene de acordo
com o método tradicional utilizado pelo funcionário da propriedade rural. As análises
microbiológicas foram realizadas através da contagem de bactérias aeróbias mesófilas e
quantificação de coliformes totais e termotolerantes. Conforme os resultados obtidos,
verificou-se uma redução no número de coliformes totais e termololerantes, assim como
bactérias aeróbias mesófilas nos tetos dos animais e no leite após a aplicação das Boas
Práticas de Ordenha. Todavia houve aumento no número destes micro-organismos no latão e
tela filtro. Conclui-se que a aplicação das Boas Práticas de Ordenha foi efetiva na redução da
carga microbiológica, mas o aumento no número de micro-organismos após sanitização de
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utensílios evidencia necessidade de maior atenção às práticas de limpeza dos utensílios
utilizados na ordenha.
Palavras-chave: Leite. Qualidade do Leite. Microbiologia.
___________________________________________________________________________
AVALIAÇÃO AGRONÔMICA DO GENÓTIPO DE MILHO HÍBRIDO DKB 390 PRO
2 SUBMETIDO A DIFERENTES ADUBAÇÕES ORGÂNICA E QUÍMICA
DURANTE O INVERNO
João Paulo Xavier Oliveira
Luiz Fernando Oliveira Fernandes
Álvaro Luís de Carvalho Veloso
Otaviano Souza Pires Neto
RESUMO
O milho é o cereal mais cultivado no Brasil, sendo Minas Gerais o estado maior produtor da
região sudeste. A região do norte de Minas Gerais apresenta condições edafoclimáticas
desfavoráveis ao cultivo do milho, principalmente devido ao baixo índice pluviométrico, no
entanto, essa gramínea sob irrigação pode apresentar produções elevadas em regiões
semiáridas de clima tropical. O estudo foi realizado em uma propriedade da região de
Bocaiúva – MG, objetivando-se avaliar a resposta produtiva do milho híbrido DKB 390 pro 2,
cultivado no inverno frente a diferentes níveis de adubação orgânica e química. O
delineamento experimental empregado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial
2x3+1, com seis tratamentos e um tratamento controle. Escolheu-se ao acaso 10 plantas em
cada parcela e realizou-se a média entre os valores obtidos a fim de avaliar: a altura da planta,
ápice da inflorescência, diâmetro do meio, diâmetro da base e do ápice e produção em Ton/ha
de matéria verde. As médias foram submetidas ao teste F ≤ 5%, quando significativo utilizouse o teste Duncan para comparar as médias entre os tratamentos, a nível 5% de probabilidade.
Na avaliação da altura da planta, altura da ápice da inflorescência, diâmetro da meio, base e
do ápice da planta do milho, não houve diferença (P>0,05) nesses itens avaliados entre as
adubações orgânica ou química. A produção de matéria verde em Ton/ha apresentou diferença
(P<0,05) quando avaliou os tratamentos com a adubação orgânica. Quanto maior a adubação
orgânica maior foi a produção de matéria verde.
Palavras-chave: Inverno. Nitrogênio. Volumoso. Silagem.
______________________________________________________________________
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO ESCORE CORPORAL NA TAXA DE
PRENHEZ EM NOVILHAS E VACAS MULTÍPARAS SUBMETIDAS A
PROTOCOLO DE IATF.
Luiz Ricardo Cavalcante de Abreu
Suellen Caroline de Lima Mangueira
Silene Maria Prates Barreto
RESUMO
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Objetivou-se avaliar a influência do escore corporal na taxa de prenhez em nulíparas e vacas
multíparas submetidas a protocolo de IATF na região de Januária – MG. Foram utilizados 286
vacas multíparas e 177 fêmeas nulíparas, totalizando 463 animais, todas da raça Nelore. Os
animais foram classificados e comparados de acordo com o ECC de 2,5 e 3,5 visualmente
avaliadas por um único avaliador, pela escala de 1 a 5. Independente da condição de escore
corporal em vacas e/ou novilhas nelores submetidas a protocolos de IATF, obteve 49,2 % de
taxa de prenhez, do total de animais avaliados. As vacas multíparas que apresentaram ECC
2,5 tiveram maior taxa de prenhez (37,0%). Porém, as vacas que tiveram ECC 3,5 atingiram
13,9% de vacas gestantes. Entre as fêmeas nulíparas, observou-se que o grupo de animais que
apresentaram escore em torno de 2,5 tiveram uma maior taxa de prenhez confirmada, sendo
36,1% delas e os animais que apresentaram escore de 3,5 tiveram 10,1% de taxa de prenhez.
Com o uso de IATF atingiu-se um resultado satisfatório, mostrando que é uma tecnologia que
apresenta resultados positivos quando usado de forma correta e que animais que apresentam
ECC baixo podem ficar gestante com o auxílio dessa biotecnologia.
Palavras-chave: ECC. Taxa de Prenhez. Biotecnologia.
______________________________________________________________________
CISTICERCOSE EM BOVINOS ABATIDOS EM UM FRIGORÍFICO NO NORTE
DE MINAS GERAIS
Antônio Augusto Gomes da Silva Júnior
Fábio Costa Oliveira e Silva
Patrícia Natalícia Mendes de Almeida
RESUMO
A bovinocultura brasileira se destaca no cenário mundial por apresentar um rebanho
comercial de 200 milhões de animais, possuindo todas as condições necessárias para que os
setores cárneos alcancem uma maior participação no mercado internacional. A cisticercose é
uma zoonose de distribuição mundial, e o seu controle está diretamente ligado às condições
econômicas, culturais e sociais de cada local e/ou região de ocorrência. Dentro dessa
realidade, objetivou-se, com esta pesquisa, verificar o índice de cisticercose em bovinos
abatidos em um frigorífico no norte de Minas Gerais. Para tanto, foi realizado um estudo
descritivo, com base nos dados extraídos da análise dos mapas nosográficos de abate de um
frigorífico de bovinos sob fiscalização do SIM (Sistema de Inspeção Municipal) da cidade de
Montes Claros. Os dados foram referentes aos abates ocorridos entre 1º de agosto a 31 de
outubro de 2016. Foram abatidos um total de 1086 bovinos, todos procedentes de municípios
norte mineiros. Dos 15 municípios de onde procederam os animais, 12 forneceram animais
com cisticercose em índices que os classificam como região endêmica para essa parasitose.
Cisticercos vivos e calcificados foram encontrados em índices similares, e o órgão que
apresentou maior incidência foi o fígado (91,5%), seguido do coração (6,31%) e do rim e
masseter (1,05% em cada órgão). A ocorrência geral de cisticercose no presente trabalho foi
de 8,74%, podendo ser considerada uma parasitose endêmica quando se considera os
parâmetros determinados pela Organização Mundial da Saúde e a Organização PanAmericana de Saúde.
Palavras-chave: Cysticercus bovis. Frigorífico. Saúde pública.
______________________________________________________________________
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COMPARAÇÃO ENTRE OS TESTES RIFI, ELISA E PCR NO DIAGNÓSTICO DE
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA – UMA REVISÃO DE LITERATURA
Conceição Talita Pereira Rodrigues
Luiz Antônio Berto Gomes
Janine Katia dos Santos Alves e Rocha
RESUMO
A Leishmaniose Visceral é doença parasitária que acomete tanto os seres humanos como
animais, principalmente os cães, representando um grave problema de saúde pública. Os cães,
considerados reservatórios dessa afecção, quando diagnosticados com Leishmaniose Visceral
Canina (LVC) devem ser eutanasiados, pois participam do ciclo de transmissão da doença. O
diagnóstico dos animais é feito através de exames sorológicos, como RIFI e ELISA, os quais
avaliam a presença de anticorpos anti-leishmania sérico, e molecular, como a Reação em
Cadeia de Polimerase (PCR), que avalia a presença do parasita Leishmania spp. no tecido
amostral. Para o Ministério da Saúde, os exames de eleição para diagnóstico são o RIFI e
ELISA, com resultados questionáveis, pois ainda apresentam diagnósticos falsos-positivos e
falsos-negativos, diferentemente do observado através do teste PCR, o qual apresenta alta
sensibilidade e especificidade. Por isso, os pesquisadores têm associado vários métodos ao
diagnosticar os cães com leishmaniose, pois os resultados através de testes sorológicos e
moleculares variam de acordo com o estágio da doença em que o animal se encontra.
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral Canina. Diagnóstico Leishmaniose Visceral Canina.
PCR. RIFI. ELISA.
______________________________________________________________________
DERMATOLOGIA VETERINÁRIA: O ELO ENTRE A SAÚDE DOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS E A PRÁTICA CLÍNICA
Emerson Márcio Gusmão
Thiago Ponciano Damasceno
Daniela Hirsch
RESUMO
As alterações dermatológicas em animais domésticos são as principais propulsoras de
atendimentos a clínicos veterinários. A dermatologia veterinária é uma área ampla de
conhecimento, portanto, é essencial ao médico veterinário determinar e elaborar condutas
dermatológicas para obtenção do diagnóstico essencial. O presente estudo teve com objetivo
estabelecer o vínculo entre a saúde dos animais domésticos e a prática clínica dermatológica,
com a participação de seis médicos veterinários procedentes de clínicas veterinárias do
município de Montes Claros – MG. Os profissionais demonstraram que o cão foi a espécie
mais acometida pelas dermatopatias microbianas, sendo os diagnósticos mais frequentes
relacionadas à presença de bactérias. Observou-se que as dificuldades no âmbito
dermatológico, seja ele clínico ou anaminético, influenciaram os mesmos na obtenção do
diagnóstico final da afecção.
Palavras-chave: Dermatologia. Veterinário. Saúde Animal. Dificuldade. Diagnóstico.
______________________________________________________________________
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DIAGNÓSTICO DERMATOPATOLÓGICO EM CÃES ATENDIDOS EM UM
HOSPITAL VETERINÁRIO
Jacyara Pereira Cardoso
Marcos Vinícius Ramos Afonso
Silene Maria Prates Barreto
RESUMO
Na rotina da clinica médica veterinária destaca-se a área dermatológica, sendo responsável
pela maior parte da casuística, destacando-se o setor da dermatopatologia, sendo a pele o
maior órgão do organismo, revestindo toda a superfície externa do corpo. Para a obtenção de
diagnósticos mais precisos foram utilizados exames específicos (teste de luz de Wood, teste
com fita de acetato, teste com hidróxido de potássio, raspado de pele, coloração de Gram,
tricograma e citologia). As dermatopatologias encontradas foram de origem bacteriana
(23,08%), parasitária (23,08%), fúngicas (23,08%), de cunho imunológico (12,82%),
decorrentes de infecções pré-estabelecidas (30,77%) e outras causas diversas (7,69%). Tais
resultados possuem extrema relevância para a rotina da clínica médica de pequenos animais,
uma vez que podem direcionar o atendimento pelo médico veterinário, proporcionando um
tratamento com maior acurácia para as dermatopatologias.
Palavras-chave: Dermatologia. Pele. Alterações Cutâneas.
______________________________________________________________________
EFEITOS DE EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS EM FORMA DE
GARRAFADA SOBRE Staphylococcus aureus ISOLADOS DE LEITE BOVINO
Juliana Rosely Fernandes dos Anjos
Paulo César Alves dos Reis
Priscilla Maria Carvalho Oliveira
RESUMO
A mastite é uma das principais doenças dos rebanhos leiteiros, caracterizada como uma
inflamação da glândula mamária a qual pode ser ocasionada por vários fatores, dentre esses
traumáticos, estresses e/ou biológicos. O Staphylococcus aureus é o micro-organismo mais
encontrado nas infecções da glândula mamária, além de também ser responsável pela maioria
das perdas econômicas da bovinocultura leiteira. Estudos sobre plantas medicinais têm sido
estimulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pois grande parte da população faz o
uso dessa terapêutica. O objetivo com o referente experimento foi avaliar o efeito dos extratos
de plantas medicinais em forma de garrafada sobre Stafilococcus aureus isolados de leite
bovino. As amostras de leite foram colhidas assepticamente, em seguida todas foram
semeadas em placas de Petri contendo meio Agar Baird Parker enriquecido com emulsão de
gema de ovo com telurito e, posteriormente, incubadas a 37°C por 48 horas. As colônias
bacterianas foram classificadas como Staphylococcus aureus, em que se apresentam coloração
cinza negra brilhante, forma convexa, com zona de precipitação circundada por halo claro 2-5
mm. A sensibilidade dos isolados microbianos aos tratamentos foi determinada pela técnica
de difusão em discos de papel filtro (Whatman n°1) com 7 mm de diâmetro, impregnados
com alíquotas de 40 microlitros. Os resultados dos tratamentos feitos com as garrafadas 1, 2 e
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3 foram bem inferiores aos resultados obtidos com a Benzilpenicilina e Gentamicina. Apenas
em duas amostras foram observados halos de 15 mm, os quais eram do tamanho mínimo
esperado, não mostrando, assim, eficiência para o tratamento de Staphylococcus aureus.
Palavras-chave: Tratamento. Mastite. Extratos de plantas. Leite.
_________________________________________________________________________
EFICÁCIA DE ANTI-HELMÍNTICOS
PIRANTEL EM EQUINOS

IVERMECTINA

E

PAMOATO

DE

Lucas Gomes Lopes
Marcel Pinto Brandão
Priscilla Maria Carvalho Oliveira
RESUMO
O Brasil possui o terceiro maior rebanho de equinos no mundo, no pais foram contabilizados
um efetivo de 5,312 milhões de cabeças de eqüinos. A equideocultura possui mais de 30
seguimentos que formam o complexo do agronegócio do cavalo e na criação de equinos, os
parasitos são fatores importantes na etiologia de doenças, afetando a economia da
equideocultura. Estudos têm demonstrado a presença de helmintos em propriedades criadoras
de equinos em diversas localidades do mundo, mostrando que estão presentes em diversas
condições climáticas e geográficas. Os equinos apresentam uma grande variedade de parasitas
em sua fauna helmíntica, e algumas delas são de grande importância, como:
Parascarisequorum,
Anoplocephalaperfoliata,
Oxyurisequi,
Cyathostomum
spp.
eStrongylusspp. Nas criações comerciais atuais, o controle das parasitoses é fundamental, pois
o modelo como os equinos estão sendo criados favorece as infecções parasitárias, afetando o
desempenho dos animais e sendo responsáveis por sinais clínicos, tais como: desconforto
abdominal, caquexia, até paresia e ataxia, ou quadros graves de cólica, que precedem à morte.
O controle das infecções parasitárias em equinos é difícil, pois não há um programa
terapêutico que pode ser usado em todas as circunstâncias e isso leva ao uso indiscriminado
de drogas como a ivermectina e o pamoato de pirantel na tentativa de controlar os parasitos,
podendo, assim, levar ao surgimento da resistência anti-helmíntica, o que representa um
problema crescente para a criação de equinos. No Brasil, já existem vários relatos da redução
da eficácia dos compostos antiparasitários em equinos, mostrando uma situação preocupante.
Dessa forma, é muito importante conhecer a eficácia de anti-helmínticos no tratamento de
equinos para que o controle parasitário nessas espécies seja efetivo, bem como para criar
estratégias eficientes para conservar a eficácia das drogas utilizadas. O objetivo deste trabalho
é avaliar a eficácia dos anti-helmínticos invermectina e pamoato de pirantel em equinos.
Palavras-chave: Controle Parasitário. Helmintos. Parasitoses. Resistência.
______________________________________________________________________
EFICIÊNCIA DO hCG E DA ASSOCIAÇÃO COM ACETATO DE DESLORELINA
COMO AGENTES INDUTORES DE OVULAÇÃO EM ÉGUAS
Lucas Aquino Rodrigues
Vitor Almeida Fonseca Pamponet
Silene Maria Prates Barreto
RESUMO
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O emprego de indutores da ovulação contribui para a melhoria da eficiência reprodutiva, uma
vez que viabiliza a redução do período de estro e sincroniza o momento das inseminações ou
montas naturais, as quais ocorrem num período de até 48 horas após a indução. Reduz ainda
os gastos com o transporte de sêmen refrigerado e aumentando a eficiência do uso de sêmen
congelado, bem como o uso do garanhão. Este estudo objetivou realizar um levantamento de
dados de dois diferentes protocolos indutores de ovulação em fêmeas equinas da região norte
mineira, tendo como embasamento a fisiologia do ciclo estral nesta espécie. A amostra foi
composta por 1188 induções de ovulação, no período do ano de 2009 ao ano de 2015.
Utilizadas em animais a partir de 24 meses, criados em sistema intensivo e estabulados. Os
dados foram cedidos por uma empresa especializada em reprodução equina. Há diferentes
agentes indutores de ovulação em éguas. No presente estudo, enfatizou-se o uso de
Gonadotrofina coriônica humana (hCG) isolada e a associação com acetato de deslorelina,
comparando-os em aspectos, como resposta à indução e recuperação embrionária, onde o
melhor resultado foi obtido com a associação dos agentes indutores.
Palavras-chave: Indutores de Ovulação. Acetato de Deslorelina. Gonadotrofina Coriônica
Humana (hCG).
_________________________________________________________________________
HISTEROCELE INGUINAL GRAVÍDICA EM CADELA: UM estudo DE CASO NO
município de Montes Claros – MG
Laisa Santos de Moura
Karen Sousa Maia
Janini Tatiane Lima Souza Maia
RESUMO
As hérnias inguinais podem ser congênitas ou adquiridas, aparecendo com maior frequência
nas fêmeas de meia idade e sem predileção racial. O objetivo deste estudo é apresentar um
caso de histerocele inguinal gravídica em uma cadela atendida em uma clínica veterinária de
Montes Claros-MG, verificando os sintomas apresentados, exames clínicos realizados para
tomada de decisão do tratamento e a intervenção necessária para o bem-estar clínico do
animal. Para desenvolvimento do trabalho foi realizado o levantamento bibliográfico a
respeito do tema, em artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. Foram
descritas as etapas de diagnóstico e tratamento, com a descrição detalhada, bem como, o
desfecho clínico relevante claramente definido, bem como os riscos associados à intervenção.
Neste estudo de caso foi feito como tratamento cirúrgico o OSH
(ovariosalpingohisterectomia) e Herniorrafia, porém a cirurgia foi refeita devido a ruptura dos
pontos e contaminação da área explorada, por não haver repouso do animal. Contudo, a cadela
veio a óbito por outra patologia.
Palavras-chave: Histerocele. Gestação. Cadela.
_________________________________________________________________________
INCIDÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM CÃES NO MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS-MG
Guilherme Fred Coutinho Ferreira
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Ildo Gomes de Souza Junior
Álvaro Luís de Carvalho Veloso
RESUMO
A leishmaniose está presente em toda a região de Montes Claros devido às condições
favoráveis para a proliferação da doença, o que torna de grande importância conhecer as
regiões de maior ocorrência dentro do município, favorecendo o seu controle. Objetivou-se
com este estudo avaliar a incidência da leishmaniose visceral em cães, nas diversas regiões do
município de Montes Claros-MG. Foram usadas fichas de atendimento do Hospital
Veterinário Universitário Renato de Andrade. O material foi fornecido pela coordenação do
Hospital, sendo que a análise de todo formulário ocorreu dentro do ambiente hospitalar. Os
animais para o presente estudo foram classificados por porte, raça, sexo, idade e região. Os
cães que foram inclusos na pesquisa foram atendidos no período de Janeiro de 2014 a Janeiro
de 2016. O estudo foi realizado no período de julho a setembro do ano de 2016.
Palavras-chave: Leishmaniose. Zoonose. Cães. Sanidade.
__________________________________________________________________________
ÍNDICE DE CORAÇÕES BOVINOS FECHADOS COMERCIALIZADOS EM
MONTES CLAROS-MG
Layza Michelle Ferreira Santos
Maria Beatriz Fernandes Cavalcante
Silene Maria Prates Barreto
Paulo Pedro Costa Neto
RESUMO
Esta pesquisa tem como propósito descrever a freqüência da comercialização varejista de
corações fechados na cidade de Montes Claros – Minas Gerais. Segundo os resultados
apresentou pontos de relevância em relação à clandestinidade, sendo esta informação
importante para a população local. A pesquisa foi realizada a partir de dados disponibilizados
pela prefeitura tendo como base mapas informando as regiões, bairros da cidade e números de
açougues registrados. Tendo como base estes dados, foram efetuadas coletas de corações
fechados no comercio varejista na cidade de Montes Claros, identificados pela região e bairro
de coleta, armazenados, e analisados através do método de fatiamento,recomendado no artigo
176 do RIISPOA- Decreto-Lei 11.961\1952, técnica de fatiamento completo. De 139
açougues registrados na prefeitura, sucedeu a averiguação em 104 açougues, na qual foram
comprados e analisados 16 corações fechados, sendo que em 3 estabelecimentos se
comercializava corações abertos e em 88 açougues não se comercializava a peça. Segundo
Neto (2009) a clandestinidade e definida por duas condições: a sonegação fiscal dos impostos
arrecadados e a ação burlativa sobre a fiscalização prestada pelos órgãos de serviço de
inspeção sanitária. Tais situações sempre ocorrem simultaneamente, ou seja, o abate
clandestino se processa sem a inspeção sanitária e sem a arrecadação de impostos. Os dados
foram analisados através de analises descritivas, e não foi identificada nenhuma patologia, o
que não ausenta a evidência de carne não inspecionada comercializada, uma vez que o
relevante número de corações fechados coletados, baseados na quantidade de açougues
registrados e visitados nos indica a inadequada e ou ausência de uma fiscalização eficaz.
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Palavras-chave: Abate clandestino. Corações Fechados. Inspeção. Zoonoses.
______________________________________________________________________
INFLUÊNCIA DE BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO LEITEIRA SOBRE A
QUALIDADE DO LEITE NA FAZENDA CURRAL NOVO
Ailton Jânio Sousa de Oliveira
Enildo Elvyson Teixeira D´angelis
Álvaro Luis de Carvalho Veloso
Otaviano de Souza Pires Neto
RESUMO
O leite é um importante alimento da cadeia nutricional, classificado como um alimento
nutricionalmente completo. Objetivou-se com esse trabalho demonstrar o impacto da
implantação de boas práticas de produção na melhoria da qualidade do leite e na sua
remuneração. Foi feita uma visita na Fazenda Curral novo, situada no município de BocaiúvaMG, do proprietário Otaviano de Souza Pires Júnior, com o objetivo de coletar os dados
mensais mais recentes sobre o valor da UFC, CCS, Proteína total e Gordura Total. As
alterações encontradas nos resultados das análises do leite na propriedade, foram
influenciados positivamente pelas boas práticas adotadas pelo produtor. O manejo de Boas
Práticas de Produção são um conjunto de práticas que podem ser adotadas por qualquer
produtor, e ela causa um grande impacto na qualidade do leite.
Palavras-chave: Leite. Células Somáticas. Manejo Sanitário. Pré-Dipping, Pós-Dipping.
______________________________________________________________________
INTOXICAÇÃO EM PEQUENOS ANIMAIS
Priscila César Caldas
Rayana Soares Ribeiro
Janini Tatiane Lima Souza Maia
RESUMO
Vários são os agentes tóxicos capazes de provocar intoxicações em animais. O objetivo deste
foi avaliar a prevalência das intoxicações ocorridas em pequenos animais, registrado em
clínica veterinária da cidade de Montes Claros-MG, de julho de 2015 a janeiro de 2016.
Foram coletados dados de uma determinada clínica veterinária, selecionada por conveniência,
referente a animais intoxicados, observando: raça, idade, sexo, sintomas e tipos de
intoxicação. O número total de dados registrados foram de 16, a maior parte em cães, sendo
seis casos de intoxicação devido a medicamentos, em igual proporção entre machos e fêmeas.
Apenas um caso foi pela ingestão de plantas tóxicas, enquanto que cinco foram por animais
peçonhentos, todas fêmeas com até três anos. Foi observado apenas um caso de intoxicação
referente a pesticidas e um por domissanitários. Em gatos verificou-se dois casos de
intoxicação, sendo por pesticida.
Palavras-chave: Prevenção. Envenenamentos. Ingestão.
______________________________________________________________________

124

INTOXICAÇÕES POR PLANTAS EM BOVINOS: UMA REVISÃO LITERÁRIA
SISTEMÁTICA
Laura Gomes Lopes
Polyane de Fatima Fonseca
Janini Tatiane Lima Souza Maia
RESUMO
No Brasil é comum à intoxicação por plantas tóxicas, e muitas causam morte súbita dos
bovinos, sendo que, geralmente os animais vêm a óbito sem manifestar os sinais clínicos,
estes não tem tratamento. Por definição entende-se por planta tóxica como todo o vegetal que,
ingerido por um organismo vivo seja capaz de causar danos que ira refletir na saúde e
vitalidade do ser. Algumas causas podem levar o bovino a ingerir as plantas tóxicas como:
fome, sede, palatabilidade, falta de pastagens, facilidade de acesso às plantas, e as estações do
ano. O presente trabalho constituiu-se em uma revisão de literatura, que se trata de um
processo analítico de trabalhos disponíveis na literatura científica sobre o tema escolhido,
permitindo um conhecimento mais amplo sobre o assunto. Os dados desta revisão foram
coletados a partir de buscas de artigos científicos, publicados entre os anos de 2011 a 2016,
selecionados através da base de dados Google acadêmico, incluindo somente trabalhos
realizados nas regiões Nordeste e Sudeste. De acordo com a metodologia utilizada na presente
revisão bibliográfica, foram verificados 13 trabalhos científicos sobre plantas toxicas em
bovinos, sendo sete artigos referentes à região Nordeste e o restante da região Sudeste. Alguns
locais das regiões envolvidas no presente estudo apresentam clima semelhante, observou-se
em alguns períodos a ocorrência de secas prolongadas. Locais de clima semiárido, durante
esse período foram observados a maior parte de casos de intoxicação, e determinadas plantas
tóxicas permanecem verdes, mesmo em períodos secos, sendo que algumas dessas possuem
boa palatabilidade.
Palavras-chave: Bovino. Intoxicação. Plantas.
_________________________________________________________________________
LEISHMANIOSE
LITERATURA

VISCERAL

FELINA:

REVISÃO

SISTEMÁTICA

DA

Cláudia Aparecida Gomes Souza Rocha
Renata Katherine Fróes Ribeiro
Daniela Hirsch
RESUMO
A leishmaniose encontra-se entre as doenças mais preocupantes do mundo. É classificada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), como um grave problema de saúde publica a nível
mundial. Cerca de 90% dos casos da leishmaniose visceral das Américas encontra-se no
Brasil, cujo vetor principal é o flebotomíneo Lutzomyia longipalpis, e pode apresentar de
forma cutânea ou visceral. O cão tem sido considerado o hospedeiro doméstico de maior
importância que envolve a cadeia epidemiológica da leishmaniose visceral, mas atualmente
um novo cenário vem sendo descrito na literatura sobre felinos como prováveis fontes de
infecção. O gato é um animal doméstico, e quando infectado com o parasita, pode ser um
reservatório da doença, podendo ou não desenvolver sintomas. Acredita-se que os felinos
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apresentam uma resistência natural diante da doença a sua resposta imune é diferenciada.
Dentre as várias técnicas utilizadas, o PCR apresenta ser o teste com maior sensibilidade para
o diagnóstico de animais positivos para a Leishmania. Objetivo: Realizar uma revisão
sistemática da literatura a respeito da leishmaniose visceral felina e sua importância
epidemiológica para a saúde pública. Metodologia: Para esse projeto de pesquisa foi usado
um estudo de caráter retrospectivo da literatura. A população foram artigos das Bases de
Dados disponíveis nas plataformas de pesquisa. Na amostra foi realizada uma coleta de dados
retrospectiva de caráter qualitativa (Revisão Sistemática) dos artigos relacionados ao tema do
projeto.
Palavras-chave: Felinos. Transmissão. Hospedeiro. Leishmaniose Visceral.
______________________________________________________________________
LESÕES DO APARELHO LOCOMOTOR DE EQUINOS ATLETAS
Maitê Lima Silva Martins
Tatiane Santos Marques
Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres
RESUMO
A equinocultura presta-se a auxiliar o homem nas mais diversas atividades, inclusive a lograr
êxito em certas práticas esportivas. Todavia, ainda que se trate de animais de grande porte e
força, demandam cuidados, visto que os exercícios repetitivos inerentes aos treinos e
competições podem acarretar lesões ao sistema músculo-esquelético. Procedeu-se revisão
bibliográfica de trabalhos em português. Foram utilizados trabalhos que abordaram de forma
técnica as principais enfermidades e suas implicações terapêuticas, métodos de diagnóstico
utilizados nas afecções do sistema locomotor, bem como os respectivos tratamentos. As
principais alterações observadas foi a tenossinovite, a tendinite, a síndrome do osso navicular,
a laminite e as luxações, onde o uso de anti-inflamatórios, infiltrações e procedimentos
cirúrgicos onde o tempo de diagnóstico é determinante para afastamento permanente ou
temporário do animal na vida atlética.
Palavras-chave: Equinocultura. Práticas Esportivas. Lesões.
_________________________________________________________________________
LEVANTAMENTO DE ÁREAS DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS COM
CARACTERÍSTICAS QUE PROPICIEM O DESENVOLVIMENTO DO MOSQUITO
DO GÊNERO Lutzomyia spp.
Paulo Cesar Silva Ferreira
Wardson Kennedy dos Santos Nunes
Patrícia Natalícia Mendes de Almeida
RESUMO
A Leishmaniose é uma doença parasitaria considerada uma zoonose, sendo considerada uma
das seis parasitoses de maior importância no mundo. Inicialmente era uma doença mais
conhecida no meio rural, mas com a rápida expansão da população urbana, passou a acometer
os moradores das cidades. O primeiro relato de Leishmaniose no Brasil ocorreu no estado de
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Mato Grosso e, em Minas Gerais, desde a década de 40 há relatos da doença. O município de
Montes Claros, MG, é considerado uma região endêmica por suas condições climáticas e
socioeconômicas. A Leishmaniose tem duas formas de apresentação, sendo elas a
Leishmaniose Visceral (LV), que é considerada a forma mais grave e conhecida por vários
nomes com calazar, esplenomegalia, febre dumdum entre outras; já a Leishmaniose
Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa que acomete pele e
mucosa e é uma doença que afeta outros animais e não o homem. No Brasil, a LV tem no cão
a principal fonte de infecção no meio urbano e, por diversos fatores a legislação do país,
impede o tratamento de cães positivos para Leishmaniose. Os agentes etiológicos são
protozoários Tripanossomatideos do gênero Leishmania, e apresenta duas formas:
promastigota e amastigota. O vetor da Leishmania spp., o Lutzomyia spp., adapta-se
facilmente ao peridomicílio e a variadas temperaturas. O modo de transmissão da LV ocorre a
partir da picada da fêmea do inseto flebótomo em animais reservatórios. A Leishmania vai
evoluir no tubo digestivo do inseto, que estará apto a infectar outros indivíduos. A doença
pode ser transmitida para humanos através da picada do mosquito. O diagnóstico clínico da
Leishmania é difícil de se determinar pelo fato da maioria dos animais ser assintomáticos.
Objetiva-se, com esta pesquisa, realizar o levantamento das áreas do município de Montes
Claros-MG com característica que propiciem o desenvolvimento de flebotomínios do gênero
Lutzomyia. Nesses dados informados serão identificados os imóveis de acordo com suas
características. Trata-se, então, de um estudo quantitativo transversal. O estudo será realizado
com dados cedidos pelo Centro de Controle de Zoonoses do município de Montes Claros MG.
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral. Zoonose. Saúde Publica Leishmania.
_________________________________________________________________________
LEVANTAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE
DO LEITE CRU FORNECIDO PARA LATICÍNIO DA REGIÃO DO NORTE DE
MINAS GERAIS
Grace Kelly Alves de Melo
Vitor Augusto de Oliveira Maia
Janine Kátia dos Santos Alves e Rocha
RESUMO
Mundialmente, há uma preocupação em manter a qualidade do leite, tanto em sua
manipulação quanto em seu processamento, pois este está vulnerável a alterações físicoquímico favorecendo o crescimento de microrganismos. Quando recebido pelo laticínio em
sua forma crua, é de obrigatório que a empresa processadora fiscalize a origem do produto,
bem como realize os devidos testes previstos pela legislação. Os testes realizados pelo
laticínio têm por finalidade detectar características que irão prejudicar a qualidade do leite
tornando-o impróprio para o processamento. O objetivo deste trabalho será analisar a
qualidade do leite cru fornecido por cooperativas e produtores rurais do norte de Minas
Gerais, no ano de 2015, para indústria de laticínio através de banco de dados. Trata se de um
estudo de caráter descritivo, qualitativo e documental. Os relatórios foram fornecidos por um
laticínio responsável pelo beneficiamento do leite cru da maior parte dos produtores do norte
de Minas Gerais. Foram comparados relatórios das análises referentes aos meses de julho,
agosto e setembro dos anos de 2015 e 2016. Também foram observados teor de gordura,
proteína, lactose, sólidos totais, extrato seco desengordurado, contagem de células somáticas e
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contagem bacteriana total. As análises de 2015 obtiveram um resultado elevado na contagem
bacteriana total em relação ao ano de 2016. Conclui-se que o manejo de ordenha inadequada,
interfere diretamente na contagem bacteriana total e assim, na qualidade do leite.
Palavras-chave: Leite. Adulteração. Processamento. Qualidade.
______________________________________________________________________
MASTOCITOMA GRAU III- ESTUDO DE CASO
Aline Soares Mendes
Karine Silva Moura
Silene Maria Prates Barreto
RESUMO
Os mastocitomas podem acontecer em animais de qualquer faixa etária, acometendo com
mais frequência animais adultos, com a média de nove anos de idade, não sendo relatada
influência pelo sexo. Os mastocitomas são células neoplásicas caracterizadas por uma
proliferação anormal de mastócitos que são células residentes do tecido conjuntivo, que pode
ser tanto de origem cutânea como visceral. Sua etiologia ainda é pouco conhecida. O
mastocitoma em si tem um comportamento biológico bastante variável podendo ser desde
uma nodulação única e simples, facilmente removida cirurgicamente, ou como apresentação
de uma massa múltipla, sendo necessário tratamento coadjuvante. O diagnóstico mediante
citologia aspirativa é muito utilizado, mas para obter um grau maior de certeza faz se
necessário a solicitação de exames histopatológicos e imunohistoquímico. O diagnóstico
precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. O prognóstico dessa patologia é de
reservado a desfavorável, já que, na maioria dos casos de mastocitoma, o tempo de evolução é
curto e, consequentemente, a sobrevida é baixa. O presente trabalho teve como objetivo
acompanhar um caso de mastocitoma em uma cadela da raça Pinscher de 10 anos de idade a
qual não foi possível a remoção cirúrgica do tumor, e relatar sobre o tratamento indicado de
acordo com as suas condições de saúde, prevalecendo uma melhor qualidade de vida pra esse
animal, minimizando seu sofrimento. Apesar da alta incidência de mastocitomas na clinica,
existem poucos casos na literatura de animais com mastocitoma visceral de grau III.
Palavras-chave: Oncologia Veterinária. Mastócitos. Histopatologia.
__________________________________________________________________________
MEGAESÔFAGO EM POTRO - ESTUDO DE CASO
Diogo Dias Reis
Poliana Rocha Fraga Botelho
Patrícia Natalicia Mendes de Almeida
RESUMO
Em qualquer sistema de criação, a nutrição, genética e a sanidade são de suma importância
para o desempenho do animal. Animais sadios e bem nutridos possuem um crescimento
adequado e desenvolvimento de suas funções dentro dos seus padrões fisiológicos. Porém,
algumas patologias podem retardar tais eventos, bem como levar o animal ao óbito. Dentre
elas podemos citar o megaesôfago nos equinos. O megaesôfago refere-se à dilatação e
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hipomotilidade esofágica, que pode ser um distúrbio primário (congênito, idiopático ou
adquirido) ou secundário a obstrução esofágica ou disfunção neuromuscular. Na espécie
equina, as causas mais comuns de doenças esofágicas são obstrução, trauma, inflamação e
distúrbios no peristaltismo. Porém, nestes animais, os quadros clínicos de megaesôfago são
raros, sendo geralmente diagnosticados por exames de imagem (raio-x contrastado) ou achado
acidental de necropsia. Neste estudo, foram descritas as medidas terapêuticas adotadas e a
evolução da patologia em um potro da raça quarto de milha, sendo o megaesôfago o
diagnóstico presuntivo e o diferencial a fenda palatina. Foram abordados os dados do exame
físico, clínico e achados de necropsia. Ao exame físico o animal apresentava-se taquipneico,
frequência cardíaca (FC) 86bpm, temperatura retal (TR) 39,6°C, mucosa oral hipocorada,
10% de desidratação, descarga nasal bilateral com secreção purulenta e conteúdo alimentar
(leite e pequenos fragmentos de conteúdo sólido), além de atrofia significativa de musculatura
massetérica. O animal veio a óbito no dia 16 de abril de 2016. O megaesôfago e as
complicações secundárias foram confirmados com os achados necropsiais. Foi observada
dilatação esofágica na sua porção cranial, abertura da região esofágica dilatada com presença
de conteúdo alimentar sólido, presença de conteúdo sólido alimentar na traqueia, hidrotórax,
extensa área enfisematosa e necrótica no pulmão, presença de abscessos pulmonares,
hidropericárdio, linfonodos mesentéricos reativos, presença de fibrina na cavidade abdominal
e omento hemorrágico. Diante de todas as informações encontradas neste estudo de caso e a
ausência de alterações teciduais macroscópicas visíveis, sugere-se que o animal apresentava
megaesôfago na forma congênita. A escassez de relatos e tratamentos adotados para
megaesôfago nos equinos mostra a necessidade de novos estudos acerca dessa patologia.
Palavras-chave: Equino. Megaesôfago. Achados de Necropsia.
______________________________________________________________________
POLINEUROPATIAS E OUTROS PROCESSOS NEURODEGENERATIVOS EM
CÃES – REVISÃO DE LITERATURA
Josilaine Pereira Marins
Samantha Estefany Pereira Silva
Patrícia Natalicia Mendes de Almeida
RESUMO
As patologias ,neurodegenerativas são doenças progressivas e não são raras de ocorrer. Dentre
essas patologias, a polineuropatia refere-se a um grupo de distúrbios em que são afetados os
nervos periféricos por um ou mais processos patológicos. São reconhecidas, na literatura
científica, as seguintes neuropatias: polineuripatias de diversos tipos, miosites com e, ou sem
processos inflamatórios, polimiosite e polirradiculose,. Dentro de cada classificação, há uma
série de subclassificações, onde os desmembramentos levam à classificação final desses
agravos. Embora a sintomatologia de todos os processos degenerativos citados acima seja
similar, as terapias instauradas podem ser diferenciadas, de acordo com o local de origem e o
fator desencadeante. Objetivando traçar paralelos entre as diversas patologias
neurodegenerativas que acometem cães, escreveu-se esta revisão de literatura. Os dados desta
pesquisa foram levantados a partir da busca sistemática de artigos científicos e revisões de
literatura das bases de dados científicos Scielo, PubMed e Google Acadêmico, além de livros
on-line e da biblioteca das Faculdades Integradas do Norte de Minas – FUNORTE. Os
indexadores adotados foram “neuropatias”, “polineuropatias”, “miosite”, “polineuropatia”,
“mielopatia”, “polirradiculoneurite” e “medicina veterinária”. Foram adotados para esta
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revisão 28 referências publicadas entre os anos 1992 e 2012. Conclui-se que há uma grande
importância em estudar e compreender essas patologias para que se possa encontrar
tratamentos adequados e definitivos para tais patologias proporcionando assim uma melhor
qualidade de vida ao paciente.
Palavras-chave: Miosite. Polineuropatia. Mielopatia. Polirradiculoneurite. Diagnostico.
_________________________________________________________________________
PRESENÇA DE Salmonella spp. EM CARCAÇA DE FRANGO COMERCIALIZADA
EM UMA FEIRA LIVRE NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG
Bruno Almeida Dias
Jéssica Francismary Rodrigues
Priscilla Maria Carvalho Oliveira
RESUMO
A presença de Salmonella spp. em alimentos traz prejuízo à saúde pública em todo o mundo.
Este micro-organismo causa gastroenterite em humanos que ingerem alimentos contaminados
por essa bactéria. A comercialização de carcaças de frangos necessita de armazenamento e de
manuseio adequados para evitar sua contaminação por diversos micro-organismos, em
especial a bactéria Salmonella spp. No entanto, estudos relacionados à área de riscos
biológicos indicam que, nestas feiras, há uma inadequada condição de higiene. Isso porque,
devido à falta de conhecimento e, principalmente, de estrutura física para manipulação e
comercialização desses alimentos nesses locais, tais ambientes se tornam inapropriados para a
comercialização de determinados produtos, como as carcaças de frango. Objetivou-se analisar
se há presença de Salmonella em carcaças de frango comercializadas em uma feira livre na
cidade de Montes Claros-MG. Foram coletadas 10 amostras de carcaças de frango no mês de
setembro de 2016. As amostras foram conduzidas ao Laboratório de Microbiologia dos
Alimentos, das Faculdades Integradas do Norte de Minas Gerais, para realização das análises
microbiológicas. Para a pesquisa de Samonella utilizou-se a metodologia para isolamento da
bactéria na carcaça de frango.
Palavras-chave: Salmonella. Feira. Saúde Pública.
_________________________________________________________________________
PROTOCOLOS DE ASSEPSIA EMPREGADOS
CIRÚRGICA NA MEDICINA VETERINÁRIA

NA

DESINFECÇÃO

PRÉ-

Sabrina Laís Fonseca
Daniela Hirsch
RESUMO
Os centros cirúrgicos veterinários são considerados ambientes de grande risco de infecções
nosocomiais, por esse motivo devem passar por um processo de desinfecção mais eficaz
quando comparados aos centros cirúrgicos humanos, uma vez que o risco de contaminações
cruzadas podem ser grande ou até mesmo pelo fato do alto número de doenças infectocontagiosas, com elevado risco de contaminação dos Médicos Veterinários e funcionários
envolvidos. Falhas na desinfecção do ambiente são fatores expressivos no aumento e
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transmissão de microrganismos. Dessa forma, faz-se necessária realização de protocolos de
assepsias, com padrões de limpeza e desinfecções rotineiros. Tal pesquisa consistiu em uma
revisão sistemática da literatura com base na avaliação de protocolos de assepsia existentes,
em hospitais humanos e veterinários, fazendo utilização das seguintes bases de dados: Google
Acadêmico, Scielo, PubMed e Periódico Capes.
Palavras-chave: Infecção hospitalar. Assepsia Cirúrgica. Protocolo de Desinfecção.
Desinfecção Bloco Cirúrgico.
_________________________________________________________________________
QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE QUEIJO FRESCO COMERCIALIZADO EM
FEIRAS LIVRES NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG
Egino Gonçalves
Jéssica Aparecida Fernandes Ribeiro
Priscilla Maria Carvalho Oliveira
RESUMO
A partir do período Colonial, as feiras livres foram se propagando e eram realizadas com certo
intervalo de tempo, mas se distribuíram pelo Brasil e tornaram-se uma forma de sustentação
para agricultura familiar. Diante da falta de orientação na manipulação e higienização dos
produtos, pode haver grande contaminação, desde a sua produção até a comercialização,
considerando que os produtos ficam sujeitos ao desenvolvimento de micro-organismos, sobre
bancas de madeiras inadequadas. Dentre as variedades de produtos comercializados nas feiras
livres, o queijo minas frescal se destaca, sendo de extrema importância tanto na vida dos
produtores como dos consumidores. O presente trabalho teve por objetivo realizar a análise de
qualidade microbiológica de queijos frescos comercializados nas feiras livres na cidade de
Montes Claros – MG. Foram coletados 14 amostras indicativas de queijos, as análises
microbiológicas realizadas foram para quantificação de coliformes totais e termotolerantes,
enumeração de estafilococos coagulase positiva e presença de Salmonella sp. De acordo com
os resultados, 11 (78,5%) das amostras estavam com o NMP de coliformes termotolerantes
acima de 5x102 NMP/g, estando em desacordo com a legislação vigente. Com relação à
enumeração de estafilococos coagulase positiva, verificou-se uma contagem mínima de
7,8x104 e máxima de 3,1x1010UFC/g. A presença de Salmonella sp foi verificada em 2
amostras. No total de amostras avaliadas do queijo minas frescal comercializados em feiras
livres da cidade de Montes Claros- MG, 100% encontravam se em desacordo com a legislação
RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Palavras-chave: Queijo. Consumidores. Condições Sanitárias. Análises. Microbiológica.
______________________________________________________________________
REVISÃO SISTEMÁTICA DOS ESTUDOS NO BRASIL COM A UTILIZAÇÃO DE
PLANTAS MEDICINAIS E SEUS SUBSTRATOS COM EFEITO CICATRICIAL
ENTRE 2005 E 2015
Luis Antonio Martins Junior
Maria Angélica Pires Ferreira
Álvaro Luis Veloso
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RESUMO
O Brasil possui um enorme potencial no que diz respeito as suas reservas de plantas
medicinais, além do fato de que muitas destas plantas ainda não são totalmente conhecidas
assim como seus potenciais efeitos medicinais, assim sendo realizou-se uma revisão
sistemática sobre os trabalhos brasileiros com a utilização de plantas medicinais de efeito
cicatricial em feridas de diversos tipos de animais, objetivando sistematizar seus avanços
científicos. Utilizaram-se os sites oficiais de vinte e cinco periódicos com publicações sobre
utilização de plantas medicinais com efeito cicatricial, todos classificados entre A1 e B5 pela
Qualis. Foi utilizado nas pesquisas como ponto de partida palavras-chaves em inglês e
português 28 palavras no total, específicas para buscar trabalhos científicos nos títulos
pertinentes a este trabalho, todos relacionados a plantas medicinais, obteve-se 59 trabalhos
onde 34 foram classificados como artigos sobre a utilização de plantas medicinais na
cicatrização de feridas, coletaram-se os dados pertinentes sobre os autores, o ano de
publicação, idioma, as plantas, e a utilização das mesmas no processo de cicatrização. Todos
os artigos foram analisados levando em consideração a utilização desta planta medicinal no
processo de cicatrização e a análise de sua participação no mesmo. Os resultados obtidos
demonstram uma relevante pesquisa realizada no Brasil buscando conhecer as capacidades em
potencial das plantas medicinais brasileiras. Os artigos demonstram ainda uma grande
homogeneidade nas regiões oriundas das plantas medicinais no Brasil, o que vem acentuar a
percepção a respeito do Brasil como um país continente com uma enorme diversidade de
vegetações nativas de cada região e seu potencial farmacológico.
Palavras-chave: Artigos Científicos. Plantas Medicinais. Cicatrização de Feridas.
______________________________________________________________________
SOBREVIVÊNCIA DE CÃO APÓS RUPTURA E ESTENOSE COMPLETA DE
VEIAS JUGULARES EXTERNAS – RELATO DE CASO.
Dayane Sthefany Rodrigues Lopes
Mariana Carolina Versiani Pereira
Daniela Hirsch
Caio Santos Rabelo
RESUMO
Em todo o Brasil, é grande o número de cães nas ruas. Muitos desses cães fugiram ou foram
abandonados ainda filhotes, muitas vezes possuem coleiras e estas podem gerar lesões no
pescoço à medida que o cão cresce, consequência do despreparo de proprietários, que
permitem que seus cães tenham livre acesso à rua. A região cervical, possui anatomia, que
dispensa questionamentos quanto à sua importância vital. Todas as estruturas ali presentes,
apresentam grande fragilidade, além de estarem intimamente aproximadas e aliadas a diversos
vasos importantes, bem como inervações e musculaturas que promovem homeostase
fisiológica do animal. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de um cão que foi
submetido à cirurgia para extração da corrente, onde foi observada a ruptura e estenose total
das veias jugulares externas.
Palavras-chave: Animais em Rua. Coleira. Pescoço. Estrangulamento.
______________________________________________________________________
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TAXA DE PRENHEZ DE FÊMEAS BOVINAS DA RAÇA SINDI CRIADAS NO
NORTE DE MINAS GERAIS
Antônio Sérvulo de Almeida Neto
João Marcos Silva Santos
Silene Maria Prates Barreto
RESUMO
Altas taxas de prenhez e boa eficiência reprodutiva são itens fundamentais para o sucesso de
um programa de reprodução dentro da bovinocultura, onde fatores como nutrição são
essenciais para que isso aconteça. Poucas informações se têm na literatura sobre programas de
inseminação artificial em tempo fixo na raça Sindi, ou mesmo em criações da raça no estado.
O presente trabalho teve como objetivo descrever o perfil reprodutivo de femeas da raça
Sindi, criadas no norte do estado de Minas Gerais, submetidas a programas de inseminação
artificial em tempo fixo, onde foram avaliados 114 femeas, sendo 53 vacas solteiras e 61
vacas paridas. Os dados foram coletados no ano de 2015 em uma fazenda criadora da raça no
norte do estado de Minas Gerais. Na avaliação de condição corporal de vacas solteiras que
variou de 3 e 4 não houve diferença estatística (p> 0,05), apresentando-se aptas para
reprodução, com taxa de prenhez de 92%. Assim vacas paridas com o escore de condição
corporal variando de 2,5 a 3 também não obtiveram diferença estatística (p> 0,05) e se
apresentaram aptas, com taxa de prenhez de 82%. Entre as categorias apesar de apresentarem
escores diferentes não foi observada diferença significativa pelo Teste do Qui-quadrado.
Palavras-chave: Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Taxa de Prenhez. Sindi.
______________________________________________________________________
TAXA DE PRENHEZ EM ÉGUAS RECEPTORAS INOVULADAS COM EMBRIÕES
COLETADOS NO NONO DIA APÓS OVULAÇÃO
André Campos Araújo
Leandro Lopes Queiroz
Patrícia Natalícia Mendes de Almeida
RESUMO
Com o presente trabalho objetivou-se quantificar o número de éguas prenhes após inovulação
com embriões D9 (nono dia após a ovulação) utilizando-se as planilhas de controle do Haras
Capim Santo, localizado no Distrito de Engenheiro Navarro, BR 135. Os dados analisados
foram os de 25 éguas Mangalarga Marchador doadoras de embrião e 60 receptoras aptas a
reprodução utilizadas através de rodízios, monitoradas diariamente através de aparelho
ultrassonográfico e palpação transretal avaliando desenvolvimento folicular, tônus uterino e
qualidade de Corpo Lúteo(CL) durante os meses de Setembro de 2015 a Abril de 2016. Foram
realizados 105 lavados uterinos obtendo uma recuperação embrionária em 73 desses lavados,
sendo que 76,6% das inovulações realizadas obtiveram positividade gestacional após 60 dias,
comprovadas com a utilização de aparelho ultrassonográfico. Gestações negativas e
abortos/absorção totalizaram 23,2% do total de receptoras avaliadas, não havendo diferenças
nas análises estatísticas observadas (p≤0,05). Concluiu-se que o lavado uterino realizado no
nono dia após ovulação possui resultados satisfatórios em um programa de TE, o que viabiliza
a sua utilização e recomendação por parte dos profissionais da área.
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Palavras-chave: Reprodução Equina. Transferência de Embrião. Receptora.
______________________________________________________________________
TRATAMENTO COM O USO DE ACUPUNTURA EM CANINOS, FELINOS E
EQUINOS
Daniella Caroline Vilela Andrade D'angelis
Maria Luíza Barbosa de Souza Bastos
Priscilla Maria Carvalho Oliveira
RESUMO
A acupuntura tem como principal ação a estimulação de pontos exclusivos do corpo. Seu
principal desígnio é causar uma implicação terapêutica. Atualmente a acupuntura é utilizada
como método alternativo para tratamento e profilaxia de patologias ou sequelas das mesmas
em animais domésticos, como por exemplo sequelas de cinomose em cães, IRA em felinos e
lombalgia em equinos. Objetivou-se neste trabalho realizar uma revisão de literatura sobre a
eficiência da técnica de acupuntura utilizada como tratamento em caninos, felinos e equinos.
A partir do estudo realizado, pode-se dizer que a acupuntura é uma técnica de eficácia
comprovada no controle da dor de várias patologias em várias espécies e melhor locomoção, a
área que trata-se sobre a acupuntura usada no tratamento de felinos, no entanto, necessita de
mais estudos para comprovar sua eficiência.
Palavras-chave: Acupuntura. Tratamento Alternativo. Patologias.
______________________________________________________________________
USO DE EXTRATOS VEGETAIS NO CONTROLE DO VETOR
LEISHMANIOSE VISCERAL, O FLEBOTOMÍDEO Lutzomyia longipalpis

DA

Camila Magagnin de Oliveira
Danielle Mendes Guedes
Daniela Hirsch
RESUMO
A leishmaniose visceral é uma doença zoonótica endêmica no Norte de Minas Gerais causada
pelo protozoário Leishmania (leishmania) infantum chagasi e utiliza como vetor, na América
do Sul, o flebótomo Lutzomyia longipalpis. É uma doença negligenciada e responsável por
cerca de 300.000 casos humanos anualmente no mundo. Na atualidade, poucas são as
intervenções praticadas pela população com relação ao vetor da doença as quais promoveriam
uma possível redução no número de casos. Porém um grande número de plantas tem mostrado
efeito satisfatório e até letal contra insetos promotores de zoonoses. Desta forma determinadas
plantas como o nim, cinamomo e eucalipto foram testadas em ambiente laboratorial, e
verificou-se efeito larvicida e inseticida das mesmas. O objetivo da referente revisão stemática
bibliográfica foi discutir o efeito inseticida de extratos vegetais sobre o controle do
flebotomídeo Lutzomyia longipalpis.
Palavras-chave: Extratos Botânicos. Lutzomyia longipalpis. Leishmaniose Visceral. Plantas
como Fitoterápicos. Flebotomídeos.
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______________________________________________________________________
USO DE FITOTERÁPICOS ASSOCIADOS AO ÁCIDO HIALURÔNICO NO
TRATAMENTO DE FERIDA EM CÃO – ESTUDO DE CASO
Camila Helen Castro Maia
Natália Alexandra Alves Cardoso
Silene Maria Prates Barreto
RESUMO
A capacidade de autorregeneração é um fenômeno importante e comum entre os organismos
vivos. Objetivou-se com o presente trabalho relatar um processo de cicatrização de uma ferida
aberta em um cão tratado com medicamento a base de plantas fitoterápicos associado do ácido
hiarulônico em uma ferida aberta de um cão. Após 20 dias, observou-se completa cicatrização
com presença de epitelização da ferida. A cicatriz se manifestou com características de
elasticidade da pele e com textura. O presente estudo buscou mostrar os resultados da
aplicação tópica de uma cobertura à base de plantas fitoterápicas associadas ao ácido
hialurônico em lesão extensa e com grande perda tecidual.
Palavras-chave: Babosa. Cicatrização. Plantas medicinais. Cicatrização de ferida por
Segunda Intenção.
______________________________________________________________________
UTILIZAÇÃO DA ALOE VERA ASSOCIADO À AÇUCAR CRISTAL EM
REPARAÇÃO DE FERIDA CUTÂNEA ESTUDO DE CASO.
Fernanda Almeida Rodrigues
Juliana Guedes Leite
Silene Maria Prates Barreto
RESUMO
A Aloe Vera, também conhecida como Babosa, vem sendo utilizada há muitos anos, estudos
sobre esta planta vem se aprofundando cada vez mais. No século passado se estudou o seu uso
individual e em forma de gel “in natura” ou em formulações complexas para medicamentos e
cosméticos. Com estes estudos constataram suas propriedades medicinais e composição
química. Há inúmeros benefícios à saúde humana e animal, como, cicatrizante,
antiinflamatório, antimicrobiano, anticancerígeno, anti-helmíntico, fungicida e antiartrítica.
Muito se estudou também sobre seus constituintes, tais como, barbalodina, aloína (purgativo),
aloquilodina, aloetina, aloeferon (cicatrizante), ácido pícrico, resinas, mucilagem e vitaminas
E e ácido ascórbico (vitamina C), aminoácidos, e zinco. Estes compostos tem grande
importância no fechamento de feridas cutâneas por segunda intenção, uma vez que, o ácido
ascórbico aumenta a síntese de colágeno, a vitamina E tem ação antioxidante, o zinco melhora
a resistência à tração e os aminoácidos contribuem na produção do colágeno. Assim como a
babosa, o açúcar (sacarose) vem sendo utilizado na cicatrização de feridas, devido seus efeitos
antimicrobianos e cicatrizantes. Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo de caso
acerca da aplicação tópica de uma associação da planta Aloe Vera à Açucar cristal em
reparação de ferida cutânea de um cão, bem como o início do processo cicatricial até o
completo fechamento da lesão. Tendo como metodologia empregada, aplicações diárias de
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soluções de açúcar e estrato in natura de Aloe Vera, ocluindo a lesão com bandagem,
repetindo este processo duas vezes ao dia. Com a realização deste trabalho foi possível
concluir que a associação fitoterápica à base de Aloe vera e açúcar cristal no tratamento de
feridas abertas é promissora, mostrando resultados satisfatórios, uma vez que, a cicatrização
da ferida se deu em um curto espaço de tempo se comparado aos pomadas convercionais, para
o total fechamento da lesão, demonstrando assim êxito na cicatrização tissular por segunda
intenção.
Palavras-chave: Cicatrização. Planta Medicinal. Aloe Vera. Papaína. Andiroba.
______________________________________________________________________
UTILIZAÇÃO DE SULPIRIDA NO DESENVOLVIMENTO FOLICULAR EM
ÉGUAS
José Alcides de Castro Machado Ribeiro
Rafael Silva Cunha
Álvaro Luis de Carvalho Veloso
RESUMO
O Brasil está no primeiro lugar do ranking de maior número de equinos da América Latina,
sendo também o terceiro do mundo. O mercado cresce de forma considerável, fazendo com
que essa atividade apresente uma forte influência na geração de empregos de diversas áreas
relacionadas com a equinocultura. Objetivou-se através desse estudo, uma revisão narrativa da
literatura científica, entre os anos de 2002 a 2016, através de busca eletrônica nas seguintes
bases de dados: Pub Med, PubAg e Google Acadêmico. A droga em questão é eficaz na
maioria dos trabalhos discutidos. A administração que obteve melhores resultados foi a via
intramuscular, já que essa via apresenta maior biodisponibilidade quando comparada a via
endovenosa, a via oral, entretanto, não foi discutida devido a baixa biodisponibilidade. Assim,
conforme os estudos analisados, a Sulpirida auxilia e melhora o desenvolvimento folicular em
éguas, aumentando sua eficiência reprodutiva.
Palavras-chave: Equino. Reprodução. Sulpirida. Cavalo.
______________________________________________________________________
VIABILIDADE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE SILAGEM DE MILHO
IRRIGADO NO NORTE DE MINAS GERAIS
Naiara Paulino Alves
Tamiris Ferreira de Souza
Álvaro Luís de Carvalho Veloso
RESUMO
Objetivou-se com esse estudo avaliar a viabilidade econômica da produção de silagem de
milho irrigado, para a alimentação de bovinos no Norte de Minas Gerais. Foram levantados os
custos de produção, desde o plantio até a colheita e ensilagem, de quatro safras de milho em
uma área de seis hectares, em sistema irrigado, entre os meses de Junho de 2015 a setembro
de 2016. Os custos de produção encontrados foram comparados com os valores de mercado
da silagem no ano de 2015 e 2016 e inseridos no custo de produção de bovino confinados no
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ano de 2016, verificando o seu custo/benefício nas duas situações. A produtividade da silagem
variou de 26,67 a 61,67 ton ha-1, da primeira a quarta safra, no entanto, os custos de produção
diminuíram em proporção contrária, variando de R$ 238,25 a 117,25 ton-1, da primeira a
quarta safra, respectivamente. Observou-se que as silagens de maiores produtividades
proporcionaram os menores custos de produção e, consequentemente, os melhores resultados,
mostrando a importância da eficiência na produção.
Palavras-chave: Milho Irrigado. Silagem. Custos de Produção.
______________________________________________________________________
PEDAGOGIA
A DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM DA CRIANÇA AUTISTA
Franciele Fiuza Santos
Juliana Alves Rodrigues
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro
RESUMO
O presente artigo buscou verificar as dificuldades de aprendizagem da criança autista. O
autismo, também conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA), trata-se de uma
síndrome comportamental com características múltiplas que implica alterações da
comunicação e da socialização, bem como padrões limitados ou estereotipados de
comportamentos e aprendizagem. O estudo em questão tem como objetivo investigar as
dificuldades apresentadas pelas crianças autistas na aprendizagem e sua relação no processo
de inclusão no ensino regular. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, transversal e caracterizase como de natureza básica. Para elaboração do artigo, foram analisados 20 artigos e
escolhidos 15 para desenvolver a discussão principal da pesquisa. Participaram da pesquisa 4
professoras regentes e 4 professoras de apoio, de escolas públicas da rede municipal de
Montes Claros/MG. Como instrumento, será utilizado um formulário elaborado pelas
pesquisadoras, contemplando questões que favoreçam o entendimento acerca de aspectos
como comunicação, socialização, comportamento e estratégias de inclusão. Para a coleta de
dados, foi realizada entrevista semiestrutura individual. Os resultados obtidos foram que as
dificuldades de aprendizagem do aluno TEA não estão associadas somente à falta de interação
social, comunicação e comportamento, percebeu-se que a deficiência está também no docente
por falta de formação, informação, ou seja, qualificação. Evidencia-se que a dificuldade de
aprendizagem também está relacionada com as práticas educacionais que são ofertadas para o
aluno TEA.
Palavras-chave: Autismo. Ensino. Inclusão.
___________________________________________________________________________
A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA NO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM DOS ALUNOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Dayanne Ferreira Santos
Geiza Cardoso Santos
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro

137

RESUMO
Nos dias atuais, tem-se visto cada vez mais o distanciamento entre pais e filhos, devido à
necessidade de os pais saírem para trabalhar e os filhos passarem a maior parte do tempo na
escola. O fato é que muitos esqueceram a premissa de que educação vem de casa e na escola
se busca conhecimento; e a participação dos pais no processo ensino-aprendizagem é de suma
importância na formação integral da criança. Muitas são as consequências associadas à
ausência dos pais na escola, como a evasão escolar, a indisciplina, déficit de aprendizagem
dentre tantos outros, assim se propõe neste trabalho, analisar de que maneira ocorre a
participação da família no processo ensino-aprendizagem da criança de anos iniciais do
Ensino Fundamental e a proposição de algumas ações para o fortalecimento da relação
família-criança-escola. Também objetiva-se compreender a importância da relação família/
escola e o processo ensino-aprendizagem das crianças dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. As estratégias metodológicas utilizadas foram dois questionários
semiestruturados, contendo 10 perguntas de múltipla escolha e questão aberta; trata-se de uma
pesquisa de campo, transversal e caracteriza-se como de natureza básica, abordagem
quantitativa; quanto aos objetivos, classifica-se como exploratória descritiva. Espera-se
contribuir para com o trabalho docente, para a mediação e interação entre família e escola,
favorecendo os vínculos entre pais, filhos e comunidade escolar. Conclui-se que o tema em
estudo poderá despertar em muitas pessoas o interesse de compreender como a relação família
e escola ajuda no desenvolvimento integral da criança e pode interferir positivamente em sua
vida.
Palavras-chave: Família-Escola. Participação Efetiva. Interesse ou Imposição.
__________________________________________________________________________
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA CONSTRUÇÃO
INTERPESSOAIS INFANTIS NO AMBIENTE ESCOLAR

DAS

RELACÕES

Jaqueline Fagundes Morais
Lucineide Mendes da Silva
Mânia Maristane Neves Silveira Maia
RESUMO
O presente artigo trata da importância do brincar nas relações interpessoais infantis. O brincar
exerce um papel de extrema importância em relação ao desenvolvimento das relações
interpessoais infantis, disponibilizando aparato para que essas relações ocorram. No decorrer
desse trabalho propõe-se uma revisão bibliográfica acerca do tema, foram levantadas questões
no que tange os conceitos de jogos, brincadeiras, brinquedos e brincar, assim como foi feita
uma breve explanação acerca da importância do brincar na construção das relações
interpessoais na educação infantil tendo como base a escola como local de convivência. Para
tal analisar-se-á diversos autores como: Vygotsky, Piaget, Friedmann, Kishimoto entre outros,
além dos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil. Ressalta-se que as atividades
lúdicas permitem um desenvolvimento mais amplo, global, contribuindo para uma visão de
mundo pautada em elementos reais, concretos, ainda que partam da fantasia, elas auxiliam na
descoberta da criatividade, de modo que a criança se expresse, analise, critique e transforme a
realidade a sua volta.
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Palavras-chave: Brincar. Jogos Brincadeiras. Educação Infantil. Relação Interpessoal.
__________________________________________________________________________
A INFLUÊNCIA DA LITERATURA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE
LEITORES
Joana D’arc Oliveira Dias
Luana Ferreira da Silva
Rosilene Silva Santos
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo discutir a importância da literatura para a formação de
futuros leitores, destacando os benefícios que a leitura oferece. Como ferramenta para formar
cidadãos alfabetizados e letrados, a leitura possibilita o desenvolvimento de leitores capazes e
autônomos na construção do conhecimento. Para tanto, utilizou-se como metodologia estudos
de autores como Abromovich, Zilberman, Coelho e outros que sustentem em seus estudos a
influência que a Literatura Infantil traz para a formação de futuros leitores. Verifica-se a
importância do incentivo a prática de leitura através da literatura e para que isso ocorra de
forma efetiva é necessário que a literatura seja introduzida ainda na infância, considerando a
importância no processo ensino-aprendizagem. Assim, verifica-se também o significativo
papel do professor como um dos mediadores e incentivadores nesse processo.
Palavras-chave: Literatura. Leitores. Educação Infantil.
___________________________________________________________________________
A INFLUÊNCIA DOS ESPAÇOS ESCOLARES
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

NO

PROCESSO

DE

Camila Brígida Barbosa Rocha
Rayssa Zuba de Almeida
Rosilene Silva Santos
RESUMO
A sistematização dos espaços físicos na educação infantil interfere diretamente no
desenvolvimento e aprendizagem das crianças e suas interações, uma vez que os alunos
atendidos nessa modalidade de ensino estão em processo de desenvolvimento cognitivo,
motor, socioafetivo e psicológico. Seguindo essa concepção, os ambientes construídos para as
crianças devem ser projetados pensando-se na promoção de vertentes que desenvolvam
competências e oportunizem a evolução da identidade pessoal, bem como o crescimento com
liberdade e autonomia. Em vista disso, este estudo objetivou investigar como os espaços
físicos destinados à educação infantil em dois CEMEIs de Montes Claros apresentam aspectos
de um ambiente favorável à otimização da aprendizagem e evolução das crianças. A partir dos
resultados obtidos constatou-se que há uma dissemelhança de infraestrutura em instituições de
ensino mantidas pelo mesmo órgão, do mesmo município e da mesma modalidade de ensino.
Compreendeu-se também que há diferença de comportamento das crianças de acordo com os
recursos estruturais e organização dos espaços de cada instituição.
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Palavras-chave: Educação Infantil. Pedagogia. Organização dos Espaços Educacionais.
Ambiente Alfabetizador.
___________________________________________________________________________
A RUPTURA DO LÚDICO DA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL NOS ANOS INICIAIS

INFANTIL

PARA ENSINO

Claudia Patricia Xavier da Silva
Fábio Júneo Lisboa de Souza
Rosilene Silva Santos
RESUMO
Este artigo tem como objetivo geral investigar como a ruptura abrupta do lúdico nos anos
iniciais do Ensino Fundamental pode interferir de forma prejudicial no processo de
aprendizado nessa etapa de formação educacional. Em observação e análise em estágios
supervisionados realizados na Cidade de Montes Claros-MG, percebemos que essas
metodologias lúdicas sofrem uma ruptura no processo de desenvolvimento de atividades
educacionais lúdicas no momento de transição da educação infantil para o Ensino
Fundamental nos anos iniciais. A pesquisa foi realizada em duas escolas no município de
Montes Claros, uma pública e a outro particular, nas quais foram observados os
procedimentos pedagógicos utilizados pelos professores no período de transição e ainda como
os alunos reagem à ruptura e como isso os prejudica.
Palavras-chave: Educação Infantil. Ensino Fundamental. Lúdico. Ausência do Lúdico.
___________________________________________________________________________
A TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL INFLUENCIA OU NÃO NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM.
Graciele Pereira Brant Leão
Luzia Gabriela Veloso Silva
Mânia Maristane Neves Silveira Maia
RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo analisar a transição da Educação Infantil para os anos
iniciais do Ensino Fundamental de maneira a analisar a metodologia utilizada pelos
professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental em sala de aula,
verificando se o aluno tem alguma resistência quanto a essa metodologia aplicada, relatando,
também, a visão do professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ao receber o aluno da
Educação Infantil, apontando as dificuldades encontradas pelo aluno nessa transição. A
metodologia utilizada neste estudo caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa, transversal; a
população da pesquisa foi composta por professores do primeiro ano do Ensino Fundamental
do turno vespertino. A amostra foi constituída de seis professores da rede privada de ensino
de Montes Claros-MG. Foi aplicado um questionário com 10 questões sendo cinco questões
abertas e cinco fechadas para os professores. Que trabalham com as influências no processo
de ensino aprendizagem na transição da Educação Infantil para os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
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Associação Educativa do Brasil. Conclui-se que diante das influencias legislativas, sociais,
afetivas, influenciam diretamente no desenvolvimento de aprendizagem dos alunos do Ensino
Infantil para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que atropela as fases do
estagio operatório, sensório motor, intelectual e afetivo.
Palavras-chave: Transição. Influências. Ensino Fundamental. Ensino Infantil. Metodologia.
___________________________________________________________________________
CHARGE NA SALA DE AULA: RECURSO DIDÁTICO PARA MELHORIA DA
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO DE ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO
MÉDIO
Farley Silva Nascimento
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro
RESUMO
Nos tempos passados a transmissão de conteúdos era o que importava apenas para o
professor, não tendo como relevância o conhecimento trazido pelo discente em sala de aula,
fazendo com que o mesmo ficasse em defasagem na Leitura e Produção de texto. Assim,
vendo a necessidade de utilizar meios através das quais o discente possa aprender o conteúdo
transmitido, viu-se o uso da charge um aliado para a promoção de uma didática prazerosa para
o aprendizado. Este estudo objetivou analisar o uso desse gênero como recurso didático para
melhoria da Leitura e Produção de texto na sala de aula, e se o uso desse gênero tem
desenvolvido no aluno o senso critico e opinativo, e quais resultados tem apresentado no
desenvolvimento do discente. Trata-se de um estudo qualitativo de natureza básica, o objeto
de estudo foram quatro professores e um supervisor da mesma unidade escolar em que foi
feito o estudo. Contudo é importante afirmar que os professores em meio sua didática cada
um apresenta pensamentos de acordo com a teoria apresentada nesta pesquisa. Concluiu-se
com a pesquisa que a utilização da charge na sala de aula, tem sido positivo para a promoção
da prática leitora e produção de texto.
Palavras-chave: Leitura. Produção de Texto. Charge.
__________________________________________________________________________
CUIDAR E EDUCAR: ARRANJOS PEDAGÓGICOS CONSTITUINDO SABERES
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Marly Souto Gil Oliveira
Samila Silva Pinheiro
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro
Marly Souto Gil Oliveira
RESUMO
A educação infantil, por muito tempo, se baseava em uma ideia unicamente relacionada ao
cuidar se mantendo de forma assistencialista. Porém, já nos dias atuais, a educação infantil é
tida como um conjunto entre cuidar e educar. Compreender a relação entre o cuidar e o educar
na percepção dos professores da educação infantil. estudo descritivo-exploratório de
abordagem qualitativa, realizado em três instituições de ensino infantil, localizadas em um
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município do Norte de Minas Gerais, com nove educadoras atuantes na educação infantil.
Foram realizadas entrevistas com roteiro semiestruturado e analisadas à luz da análise de
conteúdo, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Soebras sob o parecer Nº.
CAA 57673016.9.0000.5141. Partiu-se da sistematização de cinco categorias que representam
o eixo em torno do qual o produto da dinâmica realizada se articula, a saber: O cuidar e o
educar na Educação Infantil: simbologias dos educadores; Metodologias de ensino
potencializadoras; Experiências e desafios de educadores na educação infantil; O cuidar e o
educar na práxis do educador; e Processos formativos dos educadores da educação infantil. O
cuidar e educar são processos contínuos que caminham juntos de maneira indissociável.
Palavras-chave: Educação Infantil. Cuidar. Educar.
___________________________________________________________________________
CUIDAR E EDUCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
José Aroldo Mendes Nogueira
Margarete Alves da Silva
Rosilene Silva Santos
RESUMO
Este artigo científico tem como objetivo evidenciar a importância do educar e ensino como
práticas indissociáveis da educação infantil que trabalhe o integral da criança, que oportunize
as práticas pedagógicas e capacite profissionais que não dissociem a pratica do cuidar e
educar visto que são de suma importância na formação da criança. Em duas escolas de
Montes Claros foi feita a pesquisa com o intuito de averiguar estas práticas nos ambientes
educacionais e como isso é importante no processo ensino aprendizagem. Evidenciou-se que
escola e família são partes necessárias para que se concretize a formação integral.
Palavras-chave: Cuidar. Educar. Educação Infantil.
___________________________________________________________________________
FATORES MOTIVACIONAIS SEGUNDO A ÓTICA DOS OPERÁRIOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Hellen Mariana Pereira
Manoel Jose Veloso IV
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro
RESUMO
Operários da construção civil às vezes se sentem desmotivados com o trabalho que exercem,
pela desvalorização da sua função e pela falta de oportunidades de se qualificar. Muitas
empresas tentam buscar meios de motivar seus operários, dando a eles oportunidades de se
qualificar em uma área, assim eles irão sentir mais valorizados e mais motivados aumentando
a produtividade e a qualidade dos serviços prestados. Com a finalidade de analisar o processo
de valorização da mão de obra na Construção Civil, observando a relação entre empregados e
empresa, de modo a instigar a valorização dos operários, o estudo buscou levantar dados
através de uma pesquisa de corte transversal, quantitativa, de natureza básica e quanto aos
objetivos foram exploratórios e descritivos, utilizando dos métodos bibliográficos e de campo

142

na região de Montes Claros- MG, visando obter dados e métodos de valorização e motivação
dos operários de empresas da construção civil. Além destes levantamentos, serão estudadas
estratégias e táticas de valorização e motivação aliada à qualificação dos operários aplicados à
realidade das empresas, assim como a legislação vigente, para compreender a viabilidade de
implantação destas estratégias em duas empresas na cidade de Montes Claros. Os resultados
alcançados apontam um diagnóstico sobre gestão de pessoas praticadas por empresas
visitadas em Montes Claros e mostrando o quanto à valorização, o reconhecimento interfere
no desempenho e absenteísmo.
Palavras-chave: Valorização. Construção Civil. Mão de Obra. Operários. Gestão.
______________________________________________________________________
IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO DA CRIANÇA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Patrícia Lorena Silva Souza
Vânia Soares Gonçalves
Mânia Maristane Neves Silveira Maia
RESUMO
A socialização implica na iniciação do processo de formação de conhecimento da criança e
nela estão inseridas várias situações que fortalecem a construção do saber, dentre as quais a
forma utilitária do lúdico e suas diferentes formas de aplicação. No lúdico destacam-se os
jogos e brincadeiras como parceiros para uma ótima proposta pedagógica na educação
infantil, propiciando boas relações entre grupos de crianças mesmo considerando suas
diversidades de comportamento e desenvolvimento do aspecto cognitivo, social e autônomo
de forma interessante e prazerosa. Verificar a importância das atividades lúdicas no processo
de socialização das crianças na Educação Infantil. A metodologia utilizada para o
desenvolvimento do estudo foi a revisão de literatura de natureza qualitativa sobre a
importância das atividades lúdicas para a socialização das crianças apresentando algumas
discussões e debates de autores como Teixeira, Volpini (2014); McDavid e Harari (2004);
Chateau (2002), que desenvolveram pesquisas e estudos sobre os jogos e as atividades lúdicas
na escola. No processo investigativo, foi utilizada a pesquisa bibliográfica realizada em livros,
revistas e nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Google acadêmico.
A análise e interpretação das informações se deram por meio de uma leitura reflexiva,
criteriosa e meticulosa do material bibliográfico selecionado. As atividades lúdicas realmente
contribuem para o desenvolvimento escolar das crianças da educação infantil porque nestas
atividades predominam prazer, desprendimento, autenticidade, liberdade e criatividade, o que
faz com que os alunos se interessem mais por ela colaborando e participando dos jogos e
brincadeiras.
Palavras-chave: Educação Infantil. Atividades Lúdicas. Socialização.
__________________________________________________________________________
O LÚDICO E SUA IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Élica Amanda Santos
Maria Hilda Costa
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Mânia Maristane Neves Silveira Maia
RESUMO
O presente artigo intitulado “O Lúdico e sua Importância no Processo de Desenvolvimento
Infantil” tem por objetivo geral analisar e compreender a importância do lúdico no processo
de desenvolvimento infantil e como objetivos específicos: identificar se o mesmo contribui
para o processo de desenvolvimento da criança; verificar se no cotidiano escolar o professor
trabalha com o lúdico e se este influencia no seu desenvolvimento e por fim destacar os
benefícios que o lúdico proporciona no processo do desenvolvimento infantil. A metodologia
a ser utilizada neste estudo se caracterizará como uma pesquisa quantitativa, transversal, a
população foi composta por professores de uma escola pública municipal de Bocaiúva - MG.
A amostra foi constituída de oito professores efetivos, de oito turmas nos turnos matutino e
vespertino do primeiro e segundo período que foram escolhidas de forma aleatória. Foi
aplicado um questionário com perguntas fechadas e abertas, elaborado pelas pesquisadoras
sob a supervisão da orientadora. Ao findar a pesquisa, concluímos que, embora todas as
professoras entrevistadas afirmarem o uso do lúdico ser imprescindível enquanto facilitador
do processo de ensino aprendizagem, percebe-se que ainda é pouco explorado pelos mesmos,
uma vez que é mais trabalhoso e acabam optando por metodologias mais tradicionais.
Palavras-chave: Lúdico. Brincar. Desenvolvimento Infantil.
_________________________________________________________________________
O LÚDICO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO
APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

E

Amanda Gisele Santos Moreira
Priscila dos Santos Oliveira
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro
RESUMO
O lúdico é um instrumento essencial para o desenvolvimento da criança na Educação Infantil.
É por meio da ludicidade que ela se expressa de forma mais espontânea e prazerosa. Através
das atividades lúdicas as crianças vivenciam experiências que serão relevantes, para suas
vidas em relação ao seu desenvolvimento intelectual, psicomotor e social. A presente pesquisa
tem por objetivo compreender o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos da Educação
Infantil a partir de ações lúdicas desenvolvidas pelas professoras na sala de aula. O método de
estudo, caracteriza-se como uma pesquisa de campo, quantitativa, transversal e quanto aos
objetivos, classifica-se como exploratória e descritiva. A população da pesquisa é composta
por professoras da Educação Infantil de escolas públicas, localizadas na cidade de BocaiúvaMG. Para a coleta de dados utilizou-se deum questionário contendo 10 (dez) perguntas; no
qual buscou levantar a opinião das professoras sob a perspectiva pedagógica, as relações
existentes entre a ação lúdica e a criança; analisou-se o lúdico como facilitador no processo de
ensino aprendizagem, a partir do uso de metodologias adotadas pelas professoras em sala de
aula; identificou-se os benefícios do lúdico no desenvolvimento e aprendizagem das crianças
da Educação Infantil.Os resultados alcançados visam contribuir na formação de novos
profissionais da área e propiciar novas discussões acerca do tema. Conclui-se que o lúdico
quando trabalhado em sala de aula de maneira adequada contribui para o desenvolvimento das
crianças.
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Palavras-chave: Educação Infantil. Lúdico. Criança. Aprendizagem.
_________________________________________________________________________
RESSOCIALIZAÇÃO-EDUCAÇÃO
CLAROS - MG

NO

PRESIDIO

REGIONAL

DE MONTES

Anny Ariadne Mesquita Alves
Elienai Silva Lopes
Rosilene Silva Santos
RESUMO
O objetivo desta pesquisa é analisar como projetos de ressocialização vêm minimizando o
número de regressos ao sistema carcerário de Montes Claros. Este artigo vem salientar a
importância da educação no processo de ressocialização, de uma estrutura adequada, de
profissionais qualificados, de metodologias específicas para a realidade do detento. Trata-se
de um estudo de caráter prospectivo, descritivo, corte transversal e análise qualitativa. A
análise foi efetivada no Presídio Regional de Montes Claros, onde a estrutura educacional, os
projetos educacionais e cursos de profissionalização foram analisados como um todo tendo
como perspectiva somar ao trabalho já existente ofertado pelo sistema educacional do presídio
e criar nossos olhares para a realidade carcerária montesclarense no Presídio Regional da
cidade.
Palavras-chave: Educação Penitenciária. Ressocialização. Superação.
___________________________________________________________________________
PSICOLOGIA
A ANSIEDADE E AS REDES SOCIAIS: O ACESSO E O EXCESSO
Meiry Ângela Gonçalves Teixeira
Tamara Alves Rocha
Jaciany Soares Serafim
RESUMO
O trabalho realizado trata de uma pesquisa bibliográfica, onde apresenta os avanços das
tecnologias de informação e o lugar de predominância que vem assumindo, bem como o
acesso as redes sociais online como forma de obter informações e as consequências que o
excesso pode causar. Com esses avanços tecnológicos e as redes sociais, observou-se que
houve uma diminuição da noção de tempo e espaço. Neste sentido, tal situação também tem
provocado o aumento na emissão e na recepção de grandes quantidades informacionais.
Realizou-se uma busca em bases de dados nacionais com os descritores: tecnologia,
ansiedade, redes sociais e informações. E a partir dos materiais encontrados, foi realizada a
análise dos dados com o objetivo de apresentar a modernidade como cenário favorável ao
desenvolvimento das tecnologias de informação, definir ansiedade, definir redes sociais sob a
perspectiva de diversos autores e fazer uma análise acerca da relação entre o uso de redes
sociais e a ansiedade. Assim, este estudo identificou que em decorrência da quantidade de
informação e a assimilação incompleta dessas informações, pode levar ao aumento dos níveis
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de ansiedade. Observou-se também que as redes sociais tornaram-se ferramentas para obter
informações e que, por conseguinte agem indiretamente para o desencadeamento da
ansiedade. Percebeu-se que poucas foram às pesquisas que levantaram discussão acerca das
redes sociais com a ansiedade, mostrando a carência de pesquisas que tratem diretamente as
redes sociais como meio de obter informações.
Palavras-chave: Tecnologias. Informações. Redes Sociais. Ansiedade.
______________________________________________________________________
A IMPORTÂNCIA DAS INTERVENÇÕES NO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
Janice Caetano de Queiroz
Thamires Jaíne Silva Santos
Caroline Caribé Teixeira Veloso
RESUMO
Na atualidade, pode-se observar o crescimento considerável do número de ocorrências de
casos de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em alunos
diagnosticados. A falta de atenção pode manifestar-se em situações escolares, profissionais ou
sociais, assim, apresentam dificuldades em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas,
sendo tachado de preguiçoso ou mal criado, o que na verdade refere-se a episódios que
caracterizam um transtorno, pois afeta o ajustamento da criança pela falta de controle da
impulsividade. Neste estudo, faz-se uma revisão na literatura sobre a importância das
intervenções utilizadas especificamente nesse transtorno. O objetivo foi refletir sobre os
pontos relacionados à efetividade e os tipos de intervenção adotados para minimizar os
impactos sofridos pela criança no processo de aprendizagem. Os resultados apontam para um
total de 17 produções científicas encontradas, das quais foram utilizadas apenas 05; sendo
verificado que as intervenções influenciam consideravelmente no desenvolvimento da criança
com TDAH, podendo ser realizado a orientação de pais, professores e intervenção junto à
criança.
Palavras-chave: TDAH. Intervenções. Psicologia Educacional.
______________________________________________________________________
A MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL DE CAMPO: UM ESTUDO
COM JOVENS ATLETAS DA ESCOLA DE FUTEBOL UNIMONTES
Gabriela Fernanda Santos Almeida
Marco Aurélio Dias Gusmão
Laura Lílian Ferreira Silva
RESUMO
A motivação é um aspecto psicológico que vem sendo muito estudado atualmente no âmbito
esportivo e é fundamental na prática de qualquer modalidade. Sendo assim, esta pesquisa
investigou os fatores motivacionais que influenciam a iniciação e permanência dos jovens
atletas na prática do futebol de campo. A importância desta pesquisa está no fato de que o
esporte pode influenciar o indivíduo positivamente, e o ponto de partida para um jovem atleta
pode ser um nível de motivação adequado, sobretudo no que diz respeito ao treinamento das
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categorias de base. A pesquisa foi realizada com dez adolescentes da Escola de Futebol
Unimontes, na cidade de Montes Claros – MG. Para tal, foi utilizado como instrumento de
coleta de dados um questionário socioeconômico, elaborado pelos próprios pesquisadores,
com o intuito de conhecer o perfil socioeconômico dos atletas e o Inventário de Motivação à
Prática Regular de Atividade Física (IMPRAFE-54) desenvolvido por Balbinotti (2006). Os
dados coletados foram consolidados, analisados e à instituição foi oferecida uma devolutiva.
Esta pesquisa foi submetida à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da SOEBRAS
aprovado sob o número 57496816.9.000.5141. A partir dos resultados obtidos nesse estudo
pode-se concluir que os motivos que levaram os adolescentes de 11 aos 13 anos da Escola de
Futebol Unimontes, à prática do futebol de campo e a permanência nesta modalidade são o
prazer obtido na prática esportiva como motivador interno e à saúde como motivador externo.
Palavras-chave: Psicologia do Esporte. Motivação. Futebol.
______________________________________________________________________
A VISÃO DOS PROFESSORES DE ESCOLAS PRIVADAS FRENTE AO PROCESSO
DE MEDICALIZAÇÃO EM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Laísa Fonseca Araújo
Mayra Bastos Morais
Caroline Caribé Teixeira Veloso
RESUMO
A medicalização caracteriza-se por um processo que transforma sofrimentos e/ou dificuldades
em doenças mentais. O uso indiscriminado de medicamentos é um fenômeno preocupante que
vem sendo banalizado, necessitando de discussões e estratégias de enfrentamento. Sendo
necessário voltar à atenção para o processo de medicalização, que se inicia já na infância,
quando crianças são diagnosticadas e medicadas de maneira errônea com a finalidade de
modificar seus comportamentos. Diante desse contexto, o presente artigo tem como objetivo
principal identificar a percepção dos professores de duas escolas privadas frente ao processo
de medicalização de crianças de 06 a 10 anos do ensino fundamental I. Essa pesquisa foi
baseada no método de estudo quali-quantitativo, realizada com 15 professoras em duas
escolas privadas da cidade de Montes Claros – MG. A análise dos dados mostra que, segundo
as entrevistadas a dificuldade de aprendizagem, a princípio, não necessita de atenção médica,
e apesar de a maioria das professoras não concordarem e nem discordarem com o uso
medicamentos para melhorar o aprendizado e o comportamento, percebe-se que a metade
delas acredita que os medicamentos melhoram, sim, o “comportamento” das crianças. Os
achados revelam que o entendimento das participantes da pesquisa sobre o processo de
medicalização, ainda é um pouco escasso, sendo confundido com o processo de medicação, o
que interfere na forma como as mesmas abordam essa questão.
Palavras-chave: Medicalização. Professores. Ensino Fundamental. Crianças. Aprendizagem.
______________________________________________________________________
A VISÃO DOS PROFESSORES SOBRE O PROCESSO DE MEDICALIZAÇÃO
INFANTIL
Michelly Marhy Borges
Viviane Batista de Oliveira
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Caroline Caribé Teixeira Veloso
RESUMO
Este artigo tem como objetivo identificar a percepção dos professores de escolas estaduais da
cidade de Montes Claros/MG a respeito do processo de medicalização de crianças na faixa
etária de 06 (seis) a 10 (dez) anos, as quais frequentam o Ensino Fundamental I. Para tanto,
foi utilizada a proposta de estudo de uma pesquisa de campo, precedido de pesquisa de
literatura, caráter exploratório e abordagem quantitativa. Participaram deste estudo
professores de 02 (duas) escolas estaduais de Montes Claros/MG, sendo esta uma amostra de
13 (treze) professores entrevistados que foram submetidos a um questionário semiaberto
baseado e adaptado a partir do instrumento validado no artigo de referência segundo
LERNER (2014), com o intuito de estabelecer uma facilitação na obtenção dos dados. Os
resultados obtidos evidenciaram que os professores conseguem diferenciar a medicação da
medicalização, porém não sabem apresentar o que as distinguem. Também observou-se que a
maioria dos entrevistados acreditam que o uso de medicamento melhora o comportamento das
crianças deixando-as mais calmas e atentas.
Palavras-chave: Medicalização. Crianças. Ensino Fundamental. Processo de Aprendizagem.
______________________________________________________________________
ANÁLISE DO PERFIL DE CLIENTES QUE ABANDONAM A PSICOTERAPIA
Janice Rodrigues dos Santos
Joicy Chrys de Souza
Maircon Rasley Gonçalves Araújo
RESUMO
Introdução: Levando em consideração que os constantes abandonos da psicoterapia são
representados pelo não comparecimento às sessões ou sucessivas desmarcações, os clientes
que abandonam o tratamento ocupam horários dos profissionais e instituições que poderiam
ser oferecidos a outros clientes. Como resultado, a eficácia dos atendimentos fica reduzida
elevando o custo dos tratamentos. Objetivo: Conhecer o perfil de clientes que abandonam a
psicoterapia em uma Clínica Escola do Norte de Minas Gerais e entender os fatores que
contribuem para o abandono do tratamento psicoterapêutico, tanto para formar uma base de
identificação dos casos em risco, quanto para intervir no sentido de melhorar as formas de
atendimento e tratamento.Metodologia: Este estudo se caracteriza como uma pesquisa
explicativa com abordagem qualitativa, e delineamento documental.Como amostra do estudo,
foram utilizados os prontuários dos atendimentos de psicoterapia realizados em uma Clínica
Escola do Norte de Minas Gerais entre o primeiro semestre de 2010 e o primeiro semestre de
2016.Resultados: Esta pesquisa contribuiu para conhecer o perfil dos clientes que abandonam
a psicoterapia na região norte mineira.Considerações Finais: Espera-se que através desta
pesquisa, outras se desenvolvam com o objetivo de definir estratégias que minimizem o
abandono da psicoterapia.
Palavras-chave: Psicoterapia. Abandono. Tratamento. Atendimento.
______________________________________________________________________
AS INFLUÊNCIAS DO FATOR SÓCIOECONÔMICO NA APRENDIZAGEM
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Juliene Ferreira da Silva
Lucas Francisco Amaral
RESUMO
Introdução: Considerando que a aprendizagem faz parte da vida do ser humano e é através
dela que o indivíduo tem a possibilidade de perceber, conhecer e armazenar informações, esse
estudo tem como objetivo analisar a relação existente entre os fatores socioeconômicos na
aprendizagem, como a aprendizagem acontece, levando em consideração a estimulação
cognitiva e o fator cultural. Metodologia: Como fontes para este estudo foram utilizados
artigos científicos, como ferramenta de pesquisa foram utilizadas as fontes do Google
acadêmico, Scielo e Pepsic, essenciais para o desenvolvimento deste artigo. Resultados: Os
dados encontrados foram divididos em quatro categorias: fatores que estimulam a
aprendizagem, níveis socioeconômicos, capital cultural e as ferramentas que promovem a
aprendizagem. Considerações finais: Diante do que foi exposto conclui-se que a
aprendizagem depende de fatores emocionais, econômicos e sociais. Muitas vezes passam
despercebidos, sendo que na maioria das vezes o aluno é rotulado e tachado negativamente.
Palavras-chave: Fatores que Estimulam a Aprendizagem. Níveis Socioeconômicos. Capital
Cultural. Ferramentas que Promovem a Aprendizagem.
______________________________________________________________________
BENEFÍCIOS DAS
PROFISSIONAL

INTELIGÊNCIAS

MÚLTIPLAS

PARA

A

ESCOLHA

Daniel Lucas Ferreira Guedes
Loren Ferreira da Silva
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
Gardner apresenta uma nova perspectiva para o conceito de Inteligência. Para tal, abre mão do
conceito de Q.I. Anteriormente utilizado e excludente, por ser reconhecido como restrito e
quantitativo. Para Gardner, Inteligência é saber criar estratégias para resolver problemas, e
isso não se dá somente na área lógico-matemática, mas em diversos campos do saber, como:
nas artes, na linguagem, na compreensão do outro ou de si, no conhecimento e habilidade em
lidar com o espaço ou corpo, na criação de melodias, no contato pessoal com a natureza, etc.
Sendo assim, o objetivo desse projeto foi de contribuir com alunos do Ensino Médio de uma
escola pública e particular de Montes Claros, MG, levando a eles, através de resultado de teste
e workshop de apresentação, o conhecimento das suas Inteligências Múltiplas, e como
desenvolve-las, de modo a preparar um caminho mais assertivo para a escolha profissional a
partir da identificação adequada, da competência de cada um, quanto ao seu desempenho em
cada dimensão dessas Inteligências Múltiplas e suas associações para cada escolha
profissional.
Palavras-chave:
Inteligências
Múltiplas.
Escolha
Profissional.
Adolescentes.
Desenvolvimento de Competências.
______________________________________________________________________
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CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE OS ACADÊMICOS DO CURSO DE PSICOLOGIA
Andréa Márcia Gonçalves de Freitas
Douglas Soares de Oliveira
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
Objetivo: Identificar a prevalência do consumo de álcool em estudantes do curso de
Psicologia de uma instituição de ensino superior da cidade de Montes Claros-MG. Métodos:
Pesquisa quantitativa, do tipo transversal e descritiva, realizada no mês de outubro de 2016. A
população foi constituída por 104 universitários do curso de Psicologia da cidade de Montes
Claros-MG. Para a coleta de dados, foram utilizados o Teste de Identificação de Desordens
Devido ao Álcool (AUDIT), o Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais Acerca do
Álcool (IECPA), o Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras
Substâncias (ASSIST) e a Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS). Para a análise
descritiva dos dados, aplicou-se o programa aplicou-se o programa SPSS, versão
19.0.Resultados: A amostra apresentou predominância do sexo feminino (87,50%, n=91), de
etnia parda (48,08%, n=48), solteira (57,69%, n=60) e cursando 10º período (27,88%, n=29).
Com relação à classificação de risco do AUDIT, constatou-se que (86,54 %, n=90) dos
participantes da pesquisa se enquadraram no nível 1, não sendo considerados dependentes do
álcool. Relataram fazer uso ocasional de fumo, álcool e outras substâncias, sendo uma
classificação de nível 1 do ASSIST, com (95,19 %, n = 99). Sobre o IECPA, (78,85 %, n=82)
dos avaliados se classificaram em nível 1, tendo baixa vulnerabilidade para os efeitos do
álcool. Tratando-se do ESSS, (71,15 %, n=74) dos universitários apresentaram alto suporte
social. Conclusão: Com relação à amostra pesquisada, constatou-se baixa prevalência com
dependência do álcool e outras drogas, lícitas e ilícitas, mas, não descarta a importância de
intervenções sociais para reforça a conscientização quanto ao uso de bebidas alcoólicas.
Palavras-chave: Consumo de Bebidas Alcoólicas. Estudantes. Psicologia. Educação
Superior.
______________________________________________________________________
CONSUMO DE ÁLCOOL POR ACADÊMICOS DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
Ávila Rander Sena dos Santos
Larissa Ferreira Ruas
Leonardo Augusto Couto Finelli
Wellington Danilo Soares
RESUMO
O consumo de álcool vem crescendo de forma significativa no meio acadêmico sendo
utilizado nesse contexto tanto como forma de socialização quanto para a busca de efeitos
prazerosos. O consumo abusivo e/ou crônico, de bebidas alcoólicas, se torna um importante
subsidiário na manutenção e geração de problemas sociais, econômicos e de saúde. Objetivo:
Considerando os problemas já elencados, a presente pesquisa foi relevante para verificar a
magnitude do consumo de álcool em acadêmicos de Engenharia Biomédica. O estudo
contemplou também verificar e percepção do suporte social entre acadêmicos. Metodologia:
Trata-se uma pesquisa de campo de caráter quantitativo de coorte transversal com amostra de
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36 acadêmicos de uma Instituição de Ensino Superior do norte de Minas Gerais. Foram
utilizados como instrumentos de coletas de dados o Questionário Sociodemográfico – QSD,
Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool – AUDIT, Teste para
Triagem do Envolvimento com Fumo, Álcool e outras drogas – ASSIST, Inventário de
Expectativas e Crenças Pessoais sobre o Álcool – IECPA e Escala de Satisfação com o
Suporte Social – ESSS. Resultados: Os resultados demonstraram que 78% dos estudantes se
encontram na zona de baixo risco de consumo abusivo do álcool, 56% apresentaram baixa
vulnerabilidade ao alcoolismo e 72% relataram estar totalmente satisfeitos com suas relações
sócias, o que corresponde ao Alto Suporte Social. Conclusão: Conclui-se que a amostra
pesquisada apresenta baixo consumo de álcool e baixa vulnerabilidade ao consumo.
Palavras-chave: Consumo de Álcool. Frequência de Uso. Acadêmicos.
___________________________________________________________________________
DEMANDA POR PSICÓLOGOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE
MONTES CLAROS – MINAS GERAIS
Luciana Soares de Oliveira
Rosângela Lima Silva Martins
Maircon Rasley Gonçalves Araújo
RESUMO
A psicologia educacional é uma das áreas de atuação do psicólogo que, atuando diretamente
na escola, tanto na elaboração, implantação, avaliação e reformulação de procedimentos
educacionais quanto em parceria com os diversos segmentos da escola.O objetivo desta
pesquisa é verificar, a partir da percepção de professores, a necessidade de Psicólogos nas
Escolas Públicas de Educação Básica de Montes Claros – Minas Gerais. A partir do objetivo
proposto verificou-se a necessidade em realizar uma pesquisa qualitativa de natureza
descritiva exploratória, com enfoque interpretativista, composta por revisão bibliográfica e
estudo de campo. O universo da pesquisa de campo foi definido tendo como critério as
Escolas Públicas de Educação Básica da área urbana de Montes Claros/Minas Gerais. A
população foi delimitada poruma escola da cidade e a amostra foi composta por 49
professores da Educação Básica que aceitaram participar da pesquisa por livre e espontânea
vontade. O instrumento de coleta de dados foi um questionário aplicado aos professores. A
coleta de dados foi realizada após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa das
Faculdades Integradas do Norte de Minas - FUNORTE. O conhecimento procedente deste
trabalho permitiu compreender e analisar a necessidade do psicólogo escolar atuando tanto
nas escolas regulares de Educação Básica quanto nas de ensino especial. Desenvolvendo suas
atividades junto aos professores, alunos e pais, a atuação do psicólogo, nas escolas de um
modo geral, contribui para o entendimento dos fenômenos que envolvem a aprendizagem e
para a criação de formas de enfrentamento dos mesmos.
Palavras-chave: Psicologia Educacional. Percepção dos Professores. Educação Básica.
______________________________________________________________________
DIFERENÇAS DE GÊNERO: PADRÃO DE CONSUMO DO ÁLCOOL ENTRE
UNIVERSITÁRIOS
Deborah Dias Pereira
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Valéria Fernandes Oliveira
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
O consumo do álcool vem demonstrando grande aumento ao longo dos anos, o que tem se
tornado agravante na saúde de seus consumidores. Assim, o presente estudo objetivou analisar
o padrão de consumo de álcool entre acadêmicos de diversos cursos de uma Instituição de
Ensino Superior (IES) situada no município de Montes Claros/MG. Foi realizada uma
pesquisa de abordagem quantitativa, através do procedimento de pesquisa documental e tendo
como perfil de avaliação epidemiológico o estudo descritivo analítico. Direcionado
temporalmente na análise de dados colhidos retrospectivamente, como Questionário
Sociodemográfico; AUDIT (Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de
Álcool) ; IECPA ( Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais acerca do Álcool); ASSIST
(Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Tabaco e Outras Substâncias). Tais dados
compilados e tabulados por meio do programa estatístico SPSS. Na classificação do AUDIT,
67,8% dos homens apresentaram consumo de baixo risco, enquanto mulheres apresentaram
79,0%. Com relação ao ASSIST o padrão de consumo autodeclarado para o uso ocasional é
de 77,2% para homens e 82,0% para mulheres, sendo o uso abusivo de 22,5% entre homens e
17,7% entre mulheres, chamando a atenção o uso de dependência, onde 0,30% de homens e
mulheres apresentam esse índice. Sobre o IECPA 64,9% dos homens declararam baixa
vulnerabilidade ao alcoolismo, comparado a 77% para as mulheres. A alta vulnerabilidade é
de 35,1% para homens e 23% para mulheres. Concluiu-se que não houve diferença
estatisticamente significativa, entre o padrão de consumo de ambos os sexos, contrariando as
hipóteses previamente levantadas.
Palavras-chave: Álcool. Consumo. Mulheres. Homens. Acadêmicos.
_____________________________________________________________________
DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO: EFEITOS NA COMUNIDADE LGBT
Daniela Soares Silva
Jaciany Soares Serafim
RESUMO
Na sociedade contemporânea de hoje, o homem é atravessado por discursos, informações e
rótulos, produzidos por várias instâncias sociais, idéias já formadas que impõem como os
indivíduos devem agir diante da sociedade. Essas imposições demonstram formas de poder, o
que traz a idéia de força, a capacidade de governar e fazer-se obedecer. No contexto das
relações de poder e dos preconceitos, os autores Ferreirinha e Raitz (2010), afirmam que o
preconceito pode ser definido como a forma de relação intergrupal onde, no quadro específico
das relações de poder entre grupos, as atitudes são desenvolvidas e expressadas com
comportamento negativo e depreciativo. O presente trabalho consiste em uma pesquisa de
revisão bibliográfica qualitativa, baseada na coleta de estudos científicos nacionais,
analisando e discutindo os conteúdos relevantes relacionados ao preconceito, discriminação e
seus efeitos. A análise dos dados baseou-se em objetivos específicos, que buscavam
identificar e descrever discriminação, preconceitos e seus efeitos, verificando os danos
causados por eles na vida dos homossexuais. O artigo tem como função advertir sobre as
vicissitudes dos preconceitos e discriminações. Sabe-se que as várias formas de preconceito
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não acabarão, mas todas as contribuições para informar e disseminar idéias são um passo em
direção à busca da igualdade.
Palavras-chave: Homossexualidade. Movimento LGBT. Preconceito. Discriminação.
______________________________________________________________________
FATORES DE RISCO RELACIONADOS A IDEAÇÃO SUICIDA: REVISÃO
LITERÁRIA
Gabriela Aparecida do Nascimento
Lidiane Caroline Lima Santos
Junio Vieira de Rezende
RESUMO
Para a elaboração deste artigo foi realizada uma revisão de literatura sobre os fatores de risco
relacionados a ideação suicida. A revisão foi baseada nos estudos narrativos encontrados em
bases de dados eletrônicos (SciELO, Lilacs e Google Acadêmico). Buscou-se pesquisas sobre
os fatores relacionados a ideações suicidas, levando em consideração as tentativas e o suicídio
consumado. Os descritores utilizados na busca foram: “ideação suicida”, “prevalência de
ideação suicida”, “fatores de risco relacionados ao suicídio”, “comportamentos suicidas”. A
prevalência de ideação suicida está relacionada a fatores como: transtornos mentais,
antecedentes familiares, sexo, idade, relações familiares e abuso de substâncias. Trabalhar a
temática suicídio, se faz importante, pois o mesmo é considerado um grave problema de saúde
pública, uma vez que os índices de atos consumados e tentativas vem crescendo cada vez
mais na sociedade.
Palavras-chave: Ideação Suicida. Suicídio. Fatores de Risco.
______________________________________________________________________
FATORES PSICOSSOCIAIS NO DESENCADEAMENTO DA ESQUIZOFRENIA
Monalisa Luisa de Almeida
Rosivania Nascimento Nunes
Júnio Vieira de Rezende
RESUMO
Introdução: A esquizofrenia é caracterizada como distúrbio ou perturbação, distorções dos
pensamentos e forma de perceber, considerando inadequações. Envolve geralmente,
perturbações nos sentidos básicos, sentimentos, pensamentos e atos tanto referentes a si
mesmo quanto referente aos outros. Apesar da convivência diária com a esquizofrenia, o
indivíduo muitas vezes não tem compreensão do seu real significado, deve-se considerar a
importância de se conhecer a doença. Antigamente era considerada a família como sendo o
maior motivo relacionado ao aparecimento das características de esquizofrenia e outros tipos
de doenças mentais, este fator era considerável, pois o contexto familiar é visto até hoje como
o primeiro local de estabelecimento de relações, seja de comunicação ou afeição. Objetivo:
Analisar os fatores traumáticos externos, e vivências desencadeadores da esquizofrenia no
meio familiar. Metodologia: Buscando por fornecer fundamentação teórica ao trabalho, e
identificar os conhecimentos atuais do assunto, o estudo apresenta caráter conceitual
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bibliográfico, com visão nos possíveis fatores motivacionais da esquizofrenia, sejam estes
fatores ambientais, sociais e/ou familiares. Com a utilização de um número de dez artigos
disponibilizados pôde-se perceber, através de um estudo objetivo, que muitos são os fatores
desencadeadores da esquizofrenia, mas todos são considerados através de uma predisposição.
Palavras-chave: Esquizofrenia. Caracterização. Sintomatologia. Fatores Psicossociais.
______________________________________________________________________
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, LA/ PSC:
UM ESTUDO DE REVISÃO
Amanda Rocha Santos Silva
Renata Barbosa Cordeiro
Especialista Jaciany Soares Serafim
RESUMO
O presente trabalho constitui-se de uma revisão literária referente aos atos infracionais
cometidos por adolescentes. Uma vez que a adolescência é compreendida por Erikson
como"um momento crucial, quando o desenvolvimento tem de optar por uma ou outra
direção, mobilizando recursos de crescimento, recuperação e nova diferenciação". Fez-se
necessário discutir sobre as vulnerabilidades e fatores que levaram os adolescentes a
cometerem os atos infracionais e que cumprem as medidas socioeducativas em meio aberto,
as medidas socioeducativas Prestação de Serviço a Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida
(LA) foram o foco deste trabalho. A partir do proposto, foram selecionados artigos publicados
entre os anos de 2012 á 2016, na base de dados SCIELO. A partir do estudo realizado foi
possível observar os principais atos infracionais cometidos pelos adolescentes, sendo eles:
furto, roubo e tráfico de drogas. A partir do levantamento, observou-se que os adolescentes
vivem em situações vulneráveis e susceptíveis aos atos. Percebeu-se a necessidade de
pesquisas,uma vez que estes necessitam de políticas públicas que viabilizem a atenção,
acompanhamento social, educacional,aptas a criar as condições de transformação exigidas
nestas situações conflituosas.
Palavras-chave: Adolescente. Medido Sócio Educativa. Meio Aberto. Ato Infracional.
___________________________________________________________________________
MOTIVAÇÃO DOS ADOLESCENTES PARA PRÁTICA DE NATAÇÃO
Amanda Franciele Silva Oliveira
Maria Cristina da Silva Rocha
Laura Lilian Ferreira Silva
RESUMO
A natação é um esporte amplamente difundido, sendo vários os fatores motivacionais que
podem levar as pessoas a optarem por essa modalidade esportiva. Esses fatores são uma das
principais linhas de pesquisa no campo da Psicologia do Esporte, ciência que se associa à
compreensão, à explicação e à influência de comportamentos de indivíduos ou grupos
envolvidos em esporte de alto desempenho ou não. Este estudo buscou investigar os aspectos
motivacionais de adolescentes praticantes de natação no programa social “SESI – Escola de
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Esporte” na cidade de Montes Claros- MG. Através de critérios pré-estabelecidos constituiuse uma amostra não probabilística composta por 49 adolescentes praticantes de natação, de
ambos os sexos, com faixa etária entre 9 e 16 anos de idade. Para coleta dos dados foi
utilizada a “Escala de Motivos para Prática Esportiva” – EMPE, a qual foi validada por
Barroso (2007) para a população brasileira, composta por 33 questões com sete dimensões
motivacionais: status, condicionamento físico, energia, contexto, aperfeiçoamento técnico,
afiliação e saúde. Além da escala, foi utilizado um questionário socioeconômico elaborado
pelos próprios pesquisadores como forma de complementar as informações. Os dados
coletados foram organizados em gráficos evidenciando os resultados. A leitura dos gráficos
demonstrou que o fator Saúde foi o principal motivo que levou os indivíduos aderirem à
prática da natação. Em seguida vieram o Aperfeiçoamento técnico, a Afiliação e
sequencialmente o Condicionamento físico, Contexto, Status e Liberação de energia. Concluise que motivos intrínsecos (saúde) e extrínsecos (afiliação) estão relacionados à prática e
permanência dos adolescentes na natação.
Palavras-chave: Psicologia do Esporte. Motivação e Natação.
______________________________________________________________________
MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO NO TRABALHO DOS BOMBEIROS MILITARES
Eliade Maria Chaves da Mata Sena
Thaís Jorge Niza
Laura Lilian Ferreira Silva
RESUMO
Introdução: A motivação dos funcionários vem sendo usada na forma da expressão
“envolvimento do funcionário” que é descrita como envolvimento emocional e cognitivo. Que
diz respeito ao comprometimento e satisfação com o trabalho, o que inclui alto nível de
absorção no trabalho, enfocando intensamente a tarefa. O desempenho das organizações,
geralmente depende da colaboração dos indivíduos que nela trabalha e a forma como estes são
estimulados e se o ambiente organizacional é adequado para manter estes, motivados e
satisfeitos. Objetivo: Analisar a relação entre motivação e satisfação no trabalho dos
bombeiros militares. Materiais e Métodos: O estudo é uma pesquisa descritiva de cunho
quantitativo. A amostra foi composta por 50 bombeiros efetivos, do Sétimo Batalhão de
Bombeiros Militares – Montes Claros, selecionados aleatoriamente por conveniência. Os
instrumentos utilizados foram: questionário socioeconômico, a Escala de Satisfação no
Trabalho (Siqueira, 2008) e o Inventário da Motivação e Significado do trabalho (Borges e
Alves-Filho, 2008). Resultados e Discussão: Os bombeiros possuem elevadas expectativas
de que conseguem alcançar Autoexpressão, Segurança e dignidade, Responsabilidade e
Independência econômica, como consequência do esforço despendido no trabalho.
Conclusão: Conclui-se que os bombeiros militares se encontram motivados e satisfeitos, eles
acreditam que o seu trabalho lhes proporcionam Independência, Sobrevivência pessoal e
familiar, Realização pessoal, Recompensa econômica e Responsabilidade, também a Auto
expressão. Quanto à satisfação eles se encontram Satisfeitos no seu ambiente de trabalho com
as relações estabelecidas com os colegas e seus superiores e com a organização.
Palavras-chave: Motivação. Satisfação no Trabalho. Bombeiros.
___________________________________________________________________________
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NARCISISMO E O ESPELHO DAS REDES SOCIAIS
Bruna Castro Muniz
Ivoneth Rodrigues Leite
Júnio Vieira De Rezende
RESUMO
Introdução: Nas redes sociais virtuais contemporâneas é evidenciada uma determinada
subjetividade, cada vez mais centrada no eu. Indivíduos selecionam aspectos da sua
identidade, tendo como critério o que eles desejam que seja visto, o que pode estar
relacionado à imagem socialmente aceita. Dessa forma, as redes sociais aparecem como um
espelho, onde é apresentado o narcisismo. Objetivo: O projeto propôs investigar, a partir da
psicanálise e dos teóricos contemporâneos das redes sociais virtuais, a relação entre tais redes
e o narcisismo. Tal objetivo foi perseguido por meio da apresentação do conceito de
narcisismo, da identificação das formas de uso das redes sociais que remetem a esse
fenômeno e de uma análise da relação entre redes sociais virtuais e narcisismo. Metodologia:
Esse projeto seguiu os preceitos de um estudo exploratório, por intermédio de uma pesquisa
bibliográfica através de levantamento de fontes que se deu por meio de leituras e anotações.
Foi possível elucidar, através desta pesquisa a relação entre o narcisismo e as redes sociais,
assim como identificar formas de manifestações narcísicas nas redes sociais e discuti-las.
Dessa forma espera-se que a pesquisa contribuía com os estudos psicanalíticos acerca do
narcisismo.
Palavras-chave: Narcisismo. Redes Sociais. Psicanálise.
______________________________________________________________________
O ÁLCOOL NA ADOLESCENCIA E A INFLUÊNCIA SOCIAL E FAMILIAR: UMA
REVISÃO DA LITERATURA
Fernanda Figueiredo Gasparino
Maria Clara Versiane Oliveira
Caroline Caribé Teixeira Veloso
RESUMO
A inserção do adolescente no meio social nos remete a um momento ímpar na sua história,
pois, quando se inicia a passagem do contexto familiar para o contexto social, coloca-se
diante de situações diversas, dentre estas, o contato com o álcool. O adolescente vivencia um
período de intensa transformação biopsicossocial, no qual o que importa é a busca por uma
nova identidade e independência individual, absorvendo atitudes, ações e costumes do meio
em que está inserido. Novos desafios nos levam a repensar a questão do consumo do álcool
no que tange às demandas físicas, emocionais e do aparelho psíquico, visto que os prejuízos
do uso e abuso da bebida alcoólica são incontáveis. Neste contexto é importante refletir acerca
do tema e identificar, descrevendo através de uma revisão bibliográfica, os fatores de
influência social e familiar que levam o jovem ao início do consumo do álcool. Sendo assim,
este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, utilizando como base de dados a
Scielo, num total de cinco artigos entre os anos de 2009 a 2012, com foco nos temas “álcool e
adolescência, influência social e influência familiar para tal consumo”. Os profissionais que
trabalham com o álcool na infância e adolescência se interessam pelos efeitos deste, assim, os
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autores estudados abordaram diversos aspectos que os influenciam, dentre eles, a aceitação
em determinado grupo, conflitos familiares, falta de diálogo entre os pais e filhos e influência
social e familiar para o início cada vez mais precoce do consumo.
Palavras-chave: Álcool. Adolescentes. Convívio Familiar. Convívio Social. Influência.
______________________________________________________________________
PERFIL DO PROFESSOR DE APOIO E SUA RELAÇÃO COM O PROCESSO DE
INCLUSÃO
Amanda Cristina dos Santos Curvelo
Jeneff Rayane Oliveira Carvalho
Maircon Rasley Gonçalves Araújo
RESUMO
Dentre os temas estudados e tratados pela Psicologia, temos a Inclusão Escolar para as
pessoas com Necessidades Especiais no ensino regular. Com o intuito de se chegar a inclusão
dos alunos com Necessidades Especiais foi necessário verificar qual o perfil dos professores
de apoio e se estes colaboram para o processo de inclusão. Os alunos com Necessidades
Especiais são os que possuem deficiência física, sensorial e cognitiva; alunos com transtorno
global do desenvolvimento; alunos com altas habilidades e alunos superdotados. Utilizou-se
para a coleta de dados o “Questionário semi estruturado onde os professores foram abordados
na própria escola, individualmente em reunião de módulo II. A amostra da pesquisa consistiu
de 21 professores de apoio a alunos com Necessidades Especiais. Por meio de um software de
computador (Excel) ocorreu a análise dos dados. Podemos concluir por meio do
desenvolvimento deste trabalho, que é imprescindível para atuação do professor de apoio um
perfil propício para o atendimentoaos alunos com Necessidades Especiais, no qual por meio
da presente pesquisa e análise dos dados coletados foi constatado o seguinte perfil dos
professores de apoio:todas as participantes da pesquisa são majoritariamente do sexo
feminino, mulheres de meia idade, possuem especialização relacionada à Educação Especial,
e apresentam experiência em relação ao tempo de atuação. Sendo assim, o perfil das
professoras pesquisadas é ideal para o atendimento favorável ao processo de inclusão.
Palavras-chave: Inclusão. Psicologia das Necessidades Especiais. Educação.
______________________________________________________________________
QUALIDADE DE VIDA E ESTRESSE OCUPACIONAL: NO SETOR
ADMINISTRATIVO ENSINO SUPERIOR-UMA REVISÃO DE LITERATURA
Michael Daniel Freitas
Caroline Caribé Teixeira Veloso
RESUMO
É constatado que a partir das mudanças nas relações de trabalho e o avanço da tecnologia,
ocorreu gradual popularização de conhecimentos e práticas que pudessem ter efeitos positivos
sobre o bem-estar do ser humano e sua qualidade de vida. O estresse no trabalho tem sido um
fenômeno cada vez mais frequente, um dos motivos aparentes é o contato com novas
tecnologias que acabam tornando o ser humano ansioso e vulnerável a novos desafios
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impostos na atualidade, independentemente da área na qual atue. A necessidade de
valorização de melhores condições humanas e éticas no trabalho aproximou o estudo da
qualidade de vida ao ambiente de trabalho. A satisfação no trabalho e manutenção da saúde
física, psicológica e social, define a qualidade de vida no trabalho, através da condição ideal
entre esforço e realização. A insegurança, insatisfação, injustiça, alienação e anomia (gerado
pela falta de envolvimento moral) são alguns dos problemas que afetam a qualidade de vida
no trabalho, sendo assim a relação entre trabalhador e empresa exerce então impacto sobre a
maneira de pensar e agir de cada um, assim como o trabalho desempenhado por cada
trabalhador dentro desse sistema. O presente estudo teve como objetivo avaliar os possíveis
impactos do estresse ocupacional, no que tange a perspectiva psicossocial, para os
trabalhadores do setor administrativo de uma instituição de ensino superior. O presente estudo
utilizou como método a revisão integrativa da literatura, a qual tem como finalidade reunir e
resumir o conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado, ou seja, permite
buscar, avaliar e sintetizar as evidências disponíveis para contribuir com o desenvolvimento
do conhecimento na temática. Os dados coletados foram quantificados com adoção do método
de tabulação de dados e tratamento estatístico. O presente projeto apresentou que os índices
de estresse no trabalho são altíssimos com grandes avanços, trazendo grandes prejuízos na
qualidade de vida de trabalhadores, sendo assim a necessidade de intervenção e prevenção
para uma melhora de qualidade de vida pessoal e profissional do trabalhador.
Palavras-chave: Estresse. Ocupacional. Qualidade. Trabalho.
______________________________________________________________________
REFLEXÕES DA PSICOLOGIA NA COMPREENSÃO DO ADOECIMENTO
PSÍQUICO DE PROFESSORES
Dione Santos Câmara
Monique Danielle Prates Lima
Maircon Rasley Gonçalves Araújo
RESUMO
Tendo o conhecimento do crescente número de professores que apresenta a síndrome de
Burnout no país e levando em consideração os desdobramento adquiridos no processo de
adoecimento psíquico, percebeu-se a necessidade de um estudo aprofundado sobre o assunto.
Este estudo teve como objetivo fazer uma reflexão a respeito do adoecimento psíquico do
professor no contexto da cidade de Montes Claros/MG. A pesquisa de abordagem
quantitativa, caracterizou-se como descritiva e comparativa dos resultados. A amostra
constituiu-se de 28 sujeitos do sexo feminino, com faixa etária entre 27 e 53 anos. Como
instrumento de coleta de dados utilizou-se um questionário sociodemografico e o questionário
Burnout para Professores – Revisto (CBP –R), do qual, 81 questões foram analisadas
descritivamente. A maioria dos entrevistados, 67,86% não possui a síndrome de Burnout e
24,99% possui, totalizando 92.85%. A diferença de 7,15% que totaliza os 100% se deu devido
alguns participantes da pesquisa abstiveram em responder algumas questões. O resultado dos
questionários aplicados foram agrupados em facetas nas quais 42,86 % dos professores
apresentaram esgotamento emocional, 7,14% apresentaram despersonalização, 75%
apresentaram falta de realização, 78,57% apresentaram estresse de papel, 35,71% da faceta
supervisão apresentou-se elevada e 85,71% da faceta condições organizacionais. O presente
trabalho buscou compreender as manifestações de doenças psicopatológicas associadas ao
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exercício da função docente, mas devido a insuficiência de amostras não foi possível
correlacionar os fatores investigados.
Palavras-chave: Adoecimento Psíquico. Psicologia. Docência. Burnout.
_____________________________________________________________________
REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA MULHER ALCOOLISTA
Jéssica Natalícia Alves Monteiro
Raiane Veloso dos Reis
Jaciany Serafim
RESUMO
Na sociedade atual, o uso do álcool possui conotação diferenciada das demais drogas, por seu
caráter lícito, de baixo custo e acesso facilitado o que lhe fornece aceitação social,
dificultando o seu enfrentamento. A mulher alcoólica sofre mais do que o homem; sua psique
e sua constituição física são mais complexas e mais sensíveis. Ela tem mais dificuldades em
suportar o desprezo que sente por si mesma e ainda sente muito mais acentuadamente o
estigma social que uma sociedade ignorante coloca no alcoolismo. A pesquisa será de caráter
qualitativo porque compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a
descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de seus significados. Essa
pesquisa investigou a representação social da mulher alcoolista de 20 mulheres, as mesmas
responderam a um questionário com 10 questões, os dados foram analisados com analise de
conteúdo. Os participantes trataram a representação social da mulher com sentimento de
vergonha, desvalorização, desprezo e discriminação, diante disso são estereótipos, reflexos da
sociedade que trata com mais rigor a mulher alcoolista.
Palavras-chave: Mulher. Alcoolismo. Dependência.
______________________________________________________________________
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: UM ESTUDO
DE REVISÃO
Maria Flávia Ferreira Faria
Sandrine Laiara Mendes Ferreira
Jaciany Soares Serafim
RESUMO
O presente trabalho constitui-se de uma revisão literária referente às violações dos direitos da
criança e do adolescente. Uma vez que a proteção dos direitos infanto-juvenis é compreendida
como um dever da família, Estado e sociedade, fez-se necessário discutir sobre a garantia de
direitos dessa faixa etária e a importância de criar meios de intervenção na intenção de
minimizar os riscos sofridos por eles. Sendo assim, os Conselhos Tutelares assumem um
importante papel como órgão de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Os
objetivos deste trabalho foram verificar a incidência e tipos de violações dos direitos da
criança e do adolescente em bases de dados científicos, a partir de uma revisão de literatura. A
partir do proposto, foram selecionados artigos publicados entre os anos de 2012 a 2016, na
base de dados Scielo e Google Acadêmico. A partir do estudo realizado, foi possível observar
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as principais violações de direitos sofridas pelas crianças e adolescentes, sendo elas:
negligência, violência física, violência sexual, violência psicológica e abandono. A partir do
levantamento, observou-se que as famílias são as principais violadoras desses direitos, o que é
denominado de “Violação Doméstica” pelos autores. A necessidade de pesquisas com análise
de dados primários nos órgãos receptores de denúncias de violações dos direitos infantojuvenis também foi percebida, sobretudo nos Conselhos Tutelares, uma vez que, de acordo
com o estudo realizado, existe uma carência de dados fidedignos quanto a essas violações.
Palavras-chave: Direitos. Violência. Criança e Adolescente. Estatuto da Criança e
Adolescente.
______________________________________________________________________
SERVIÇO SOCIAL
A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A EQUIPE TÉCNICA DA
NEFROLOGIA DE UM HOSPITAL DA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG
Elivane de Fátima Dantas Alves
Suley José de Oliveira
Daniela Mendes Queiroz
RESUMO
O presente artigo tem como escopo levantar a atuação do Assistente Social junto à equipe
técnica da nefrologia, além de trabalhar os aspectos sociais do usuário. Promover o bem-estar,
encarar desafios e a não sistematização de ações é o que se espera da equipe técnica e do
profissional de serviço social, visto que o contrário poderá dificultar o acesso a informações
importantes e no processo de mudanças da realidade vivenciada. Os profissionais trabalham
em equipe, ou seja, o trabalho interdisciplinar é essencial, pois, cada um tem sua
especificidade. Desse modo, foi feito uma análise das estratégias utilizadas pelos profissionais
da equipe técnica da nefrologia para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, além de
verificar as condições éticas e técnicas de trabalho, bem como o cumprimento da carga
horária e o reconhecimento do Serviço Social pela Instituição. Para tanto se recorreu a um
estudo bibliográfico acerca do assunto supracitado, assim como a pesquisa de campo no
hospital de nefrologia na cidade de Montes Claros – MG. Desta forma utilizou-se a
modalidade documental, uma vez que os objetivos formulados na pesquisa comprovados por
meio de questionários semiestruturados e levantamentos de dados a respeito da problemática.
Ressalta que a instituição possui plano de atuação do serviço social e faz valer os artigos 4° e
5° da Lei 8.662/93 que regulamenta a profissão e viabiliza direitos.
Palavras-chave: Nefrologia. Assistente Social. Hemodiálise. Interdisciplinaridade.
__________________________________________________________________________
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DA PATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA EM
FAMÍLIAS EMPOBRECIDAS
Fernanda Gonçalves Cordeiro
Jéssica Gonçalves Firminio
Fabiola Francielle de Jesus
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo abordar as consequências sociais da paternidade na adolescência.
Em grande parte das famílias empobrecidas a paternidade na adolescência está associada a
vários problemas sociais, envolvendo consequentemente a vida do adolescente no meio social,
sendo decorrência questão voltadas a partir do momento que o adolescente torna-se pai. São
exemplos da inserção precoce no mercado de trabalho e questão escolar. Diante da
problemática que atualmente a paternidade na adolescência tem sido um tema pouco
examinado e discutido. As maiores partes dos estudos versam sobre a gestação na
adolescência a partir da perspectiva da gestante adolescente. Percebe- se a relevância do tema
para contribuir com estudos sobre esta temática, na qual possa salientar com mais
profundidade os embates e desafios por eles enfrentados nessa nova etapa da vida. O presente
estudo faz uma análise, usando de uma revisão de literatura, estudo exploratório e qualitativo,
de como os adolescentes vem lidar com essas mudanças ocorridas no cotidiano de vida,
verificando os impactos advindos da paternidade na adolescência. Destaca-se que os achados
deste estudo são falíveis e provisórios devido o seu caráter científico. Tal estudo foi
construído entre o mês de janeiro de 2015 a novembro de 2016, cujo financiamento foi
próprio.
Palavras-chave: Adolescente. Paternidade. Gravidez.
_________________________________________________________________________
EDUCAÇÃO E SERVIÇO SOCIAL: UMA ANÁLISE FRENTE AO PROCESSO DE
INSERÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS NO ENSINO PÚBLICO
Aniele Celestino pereira da Silva
Larissa Souza Queiroz
Fabíola Francielle de Jesus
RESUMO
O presente estudo teve como objetivo analisar o processo de inserção do assistente social na
rede básica de ensino público municipal de Montes Claros/MG e suas possíveis contribuições
para a política educacional. Compreende-se que a educação brasileira é um espaço de
reprodução da vida social, onde se expressão questões culturais sociais e políticas. Após a
Constituição de 1988 adquire caráter de política social visando à garantia da cidadania. Esta
visão do espaço escolar tornou-se significativa para a categoria de Serviço Social que
vislumbrou um novo campo de atuação e desde então vem se mobilizando para que de fato o
trabalho de profissionais do Serviço Social se efetive no ensino público. O intuito de abordar
acerca deste tema advém das vivências escolares das autoras e por compreender que é
necessária uma reformulação do papel social da escola pública. Quanto aos materiais e
métodos empregados, optou-se por pesquisa de delineamento bibliográfico, abordagem
qualitativa e caráter descritivo. Para a análise dos dados secundários foi empregada a técnica
de Análise de Conteúdo. O estudo desenvolvido entre fevereiro a novembro de 2016
demonstrou a importância do assistente social inserido nas escolas, a partir da identificação de
demandas sociais existentes, dos desafios e das possibilidades de ação.
Palavras-chave: Educação. Serviço Social. Ensino Público.
___________________________________________________________________________
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EFETIVIDADE E EFICÁCIA DA LEI MARIA DA PENHA
Inês Emanuelle Meire Damas
José Edney de Carvalho
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
O artigo tem como foco central a análise da efetividade e eficácia da Lei nº 11.340/06,
intitulada como Lei Maria da Penha, que foi editada no Brasil prevendo mecanismos de
punição, inibição e prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. Traz também
a previsão de políticas públicas de assistência, proteção e amparo à mulher vítima de
violência. Nesse contexto, verifica-se que diversos mecanismos trazidos pela Lei não foram
implementados em vários municípios, o que pode comprometer a eficácia e efetividade da
Lei. Para o desenvolvimento do artigo utilizou-se as pesquisas descritiva e exploratória, bem
como a pesquisa bibliográfica. O artigo busca contribuir para o avanço do conhecimento
científico, trazendo mais informações sobre o tema, podendo disseminar no meio acadêmico,
jurídico e social, vindo a contribuir para as transformações necessárias para garantir maior
efetividade e eficácia da Lei Maria da Penha. Foi possível inferir que ausência de
implementação dos mecanismos de proteção e assistência à mulher é razão preponderante que
proporciona carência de efetividade e eficácia da Lei Maria da Penha.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Efetividade. Medidas Protetivas.
__________________________________________________________________________
HOMOAFETIVIDADE E RELIGIÃO: O DIREITO A DIVERSIDADE CULTURAL
Fabilce Jaqueira Almeida
Miguel Gonçalves Nogueira
Viviane Bernadeth Gandra Brandão
RESUMO
O presente artigo aborda a problemática atual, acerca de um tema pouco discutido no meio
acadêmico e que está em ascensão na atualidade devido os homoafetivos estarem buscando
seus direitos a cada dia. Diante da realidade da relação dos homoafetivos com as religiões,
busca-se por meio dessa pesquisa, analisar a relação entre homoafetividade e religião no
contexto da diversidade cultural através da percepção dos homoafetivos. Esse estudo objetiva
buscar resposta à pergunta: Homoafetividade e religião: é possível conciliar? Demonstrar os
principais conflitos vivenciados pelos homoafetivos e as aberturas que estão surgindo dentro
de algumas Igrejas. A pesquisa justifica-se por ampliar o debate dessa problemática social,
procurando entender as causas dos conflitos vividos pelos homoafetivos entre sua orientação
sexual e religião, com vistas a acrescentar dados e informações aos próprios acadêmicos,
pesquisadores e professores interessados nessa temática. O estudo caracteriza-se como
exploratório descritivo de revisão sistemática e pesquisa de campo. Utilizaram-se 08 (oito)
entrevistas semiestruturadas composta por 09 (nove) questões, com 08 (oito) homoafetivos,
sendo 02 (dois) acadêmicos de cada curso: Serviço Social, Administração, Jornalismo e
Pedagogia no turno noturno do Campus São Luís das Faculdades Integradas do Norte de
Minas – FUNORTE. Este poderá propiciar uma reflexão, acreditando que a pesquisa possa
contribuir significativamente para que os homoafetivos possam conciliar sua orientação
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sexual e religião, superando assim, conflitos emocionais perante as denominações tradicionais
e da sociedade.
Palavras-chave: Homoafetividade. Religião. Diversidade Cultural.
___________________________________________________________________________
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E OS SEUS IMPACTOS
Ana Paula Alves Nogueira
Tamires Santos da Silva
Viviane Bernadeth Gandara Brandão
RESUMO
O presente estudo explana acerca dos impactos causados pelo Programa Bolsa Família-PBF
aos beneficiários, em consonância pontua acerca das condicionalidades e da consolidação dos
mínimos sociais previstos na Lei Orgânica da Assistência Social através do programa de
transferência de renda Bolsa Família implantado no ano de 2003 e regulamentado pela lei de
N°10.836/2004. O trabalho contempla a avaliação das transformações vivenciadas pelas
famílias beneficiárias do programa e a ampliação de acesso dos mesmos as políticas da saúde,
educação e assistência social. Também aponta os desafios, conquistas e limites do PBF.Para
esta análise foi realizada a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, estudo dos
instrumentos normativos e pesquisa documental. É válido ressaltar que a situação de pobreza
e extrema pobreza, consequente da má distribuição de renda impedem o desenvolvimento,
autonomia e empoderamento da população mais vulnerável. Nota-se que as políticas sociais
têm o papel de diminuir as diferenças criadas pela exclusão advinda do processo de
desenvolvimento capitalista, que faz com que exista uma distância entre pobres e ricos. No
entanto, a pesquisa realizada aponta que o PBF tem se fortalecido e respondido aos anseios da
população beneficiária, com o desenvolvimento de potencialidades destas famílias. Assim
sendo, o estudo foi de suma relevância porque contribuiu para desmistificar muitas ideias
advindas do senso comum acerca do programa e o embasamento cientifico garante que
profissionais e acadêmicos subsidiem suas ações e conhecimentos num arcabouço teórico
fundamentado.
Palavras-chave: Impactos. Programa Bolsa Família. Direitos. Pobreza.
___________________________________________________________________________
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: INSERÇÃO DO ASSISTENTE
SOCIAL NESSE CONTEXTO
Núbia Tatianny Martins Brandão
Verônica Vieira Nascimento
Daniela Mendes Queiroz
RESUMO
Este artigo aborda a problemática que envolve a violência doméstica contra mulher. A
violência é fenômeno sócio histórico que perpassa todas as experiências da humanidade,
evidenciando a convivência das classes com as disputas de poder, ódio e vontade de aniquilar
uns aos outros. A violência praticada contra as mulheres é responsável por mais mortes que
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outras doenças e acidentes de trânsito. Os agressores geralmente são parceiros, pessoas que
convivem no domicílio e aproveitam de sua vulnerabilidade para praticá-la. Buscou-se por
meio desta pesquisa analisar a violência doméstica contra mulher, considerando as legislações
de enfrentamento, o fenômeno da violência, perfil das vítimas, análise das Leis vigentes e o
trabalho do Serviço Social frente à questão. Justificou-se a pesquisa por ampliar o debate
acerca dessa problemática social, que influi diretamente no processo de inserção social das
mulheres nas políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência. O estudo
caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base em material já elaborado
como livros, artigos e teses e pesquisa exploratória que possui finalidade básica de
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo como estímulo o interesse pelo
tema, que perpassa por todo o período da história, mas que ainda assim está presente no nosso
cotidiano.
Palavras-chave: Violência. Lei Maria da Penha. Medidas Protetivas.
_________________________________________________________________________
VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA O IDOSO
Maria Diva de Abreu
Maria Luiza Martins
Maria Fernanda Soares
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar os direitos previstos pela legislação brasileira
acerca da população idosa, demonstrar como ocorre a violação desses direitos por meio da
investigação dessas ocorrências. No decorrer do tempo os idosos sofreram muito preconceito
e tiveram suas imagens desvalorizadas em vários campos sociais, a qual passa a ser palco de
diversas discussões. A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto do Idoso de 2003
regulamentam os direitos dos idosos no sistema jurídico do Brasil. Por se tratar de um público
que apresenta certa dependência em diversas situações, os autores das violências
frequentemente são os próprios familiares, os cuidadores, alguém de sua confiança e até
mesmo vizinhos, aos quais teria que protegê-los das inúmeras violências, entretanto, deixa-os
expostos devido a sua fragilidade. Muitas vezes são intimidados para não haver denúncia, por
se tratar de entes queridos e falta de conhecimento do mesmo, e não constranger, o idoso
acaba coibindo para não gerar conflitos. Ainda com a existência de programas e políticas
públicas voltada para este público alvo, não tem obtido resultado satisfatório para amenizar os
maus tratos e o descaso. Para desenvolvimento do artigo foi utilizada como metodologia a
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, realizada no Conselho Municipal do Idoso.
Palavras-chave: Violência Intrafamiliar. Idoso. Estatuto do Idoso.
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