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ADMINISTRAÇÃO
A INFLUÊNCIA DA RELAÇÃO DE TRABALHO EM PEQUENAS EMPRESAS
FAMILIARES SOBRE A PRODUTIVIDADE

Jhimy Rivers Silva Alves
Lauriston Ricardo de Jesus Dias
Thiago Neiva Guimarães
RESUMO
A relação de trabalho pode trazer várias consequências no ambiente organizacional, tanto para
o lado positivo, que vai agregar valor, ou pelo lado negativo evidenciado pelos problemas e
conflitos, dentro do aspecto da produtividade. A sua influência na produtividade pode ser um
diferencial competitivo e que deve ser observado, para que as empresas de pequeno porte
continuem com um bom nível de competitividade de mercado. O objetivo do presente
trabalho foi avaliar como a relação de trabalho pode afetar na produtividade de empresas
familiares de pequeno porte. Trata-se de estudos de caso múltiplos de caráter descritivo e
análise qualitativa onde se buscou informações no comércio nas cidades de Montes Claros e
Bocaiúva no estado de Minas Gerais. A amostra foi composta por 3 (três) empresas
selecionadas por disponibilidade, onde foram realizadas entrevistas com proprietários e
funcionários no período de Abril a Maio de 2017, sendo elaborado um relatório com a análise
de todas as informações no âmbito da relação de trabalho e sua influência na produtividade
dentro do ambiente organizacional. Os resultados encontrados apontam que as relações de
trabalho entre os empregados e empregadores da amostra analisada, bem como o
relacionamento dos membros das famílias dentro do ambiente organizacional provocam
impactos que podem ser tratados como possíveis fatores que influenciam no comportamento
dos envolvidos, e através disso podem de certa forma influenciar na produtividade, no
relacionamento interpessoal e até no atendimento aos clientes.
Palavras-chave: Empresa Familiar. Relação de Trabalho. Produtividade.
___________________________________________________________________________
A SÍNDROME DE BURNOUT E OS IMPACTOS CAUSADOS NAS EMPRESAS: UM
ESTUDO BIBLIOGRÁFICO.
Dária Eliza de Moura
Jackellinne Loara Abreu
Thiago Neiva Guimarães
RESUMO
O presente artigo teve como objetivo verificar quais os impactos que a incidência da
Síndrome de Burnout causa nas empresas, bem como apontar os efeitos para a vida do
trabalhador, averiguar os fatores do ambiente de trabalho que propiciam a ocorrência da
Síndrome de Burnout, e avaliar a postura organizacional para evitar o desenvolvimento dessa
síndrome. A Síndrome de Burnout é uma doença ocupacional classificada como um
transtorno mental e do comportamento relacionado ao trabalho. As consequências dessa
síndrome estão vinculadas a altos custos organizacionais, o que reflete em prejuízos não só
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para a organização, mas também para o indivíduo, e para o usuário do serviço. A metodologia
utilizada foi a revisão bibliográfica, de natureza descritiva. Foram pesquisados artigos
científicos em periódicos e congressos nacionais relacionados ao tema, os resultados apontam
que as condições de trabalho influenciam na qualidade de vida no trabalho e na qualidade do
serviço prestado, e que o bem-estar e a saúde ocupacional geram impactos sobre a
organização, pois implicam em seus custos, e na sociedade em geral.
Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Estresse. Empresas.
___________________________________________________________________________
ANÁLISE DOS PROCESSOS DE FUSÃO E AQUISIÇÃO EMPRESARIAL
Driele Cristiane Pereira Alves
Samira Aquino Pereira
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
O mundo dos negócios está cada vez mais acirrado fazendo com que os gestores busquem
alternativas para aumentar seu potencial competitivo. Em busca de alternativas para aumentar
seu potencial surgem às estratégias de fortalecimento e crescimento empresarial. Uma das
estratégias utilizadas é a aquisição e/ou fusão com novas empresas. Sendo aquisição parcial
ou total de outra organização e fusão a junção entre duas ou mais empresas que busquem os
mesmos objetivos de crescimento. Partindo dessa nova tendência, o presente trabalho
pretende realizar um estudo bibliográfico, onde se propõe analisar, compreender e descrever
as consequências dos processos de aquisição e fusão empresarial. Metodologicamente, o
trabalho classifica-se como uma pesquisa bibliográfica e, quanto aos objetivos, caracteriza-se
como pesquisa exploratória de abordagem qualitativa. Para obtenção dos resultados foi
realizada uma análise de estudos de casos relatados em publicações. Diante das avaliações,
conclui-se que os gestores consideram os processos de aquisição e fusão como uma
oportunidade de se destacar entre as demais organizações e, para isso, estão dispostos a se
arriscar nesse novo modo investimento.
Palavras-chave: Aquisição. Fusão. Clima e Cultura Organizacional. Mudanças
Organizacionais. Gestão.
___________________________________________________________________________
CONTROLES INTERNOS COMO FERRAMENTA DE GESTÃO: UM ESTUDO DE
CASO EM UM PEQUENO COMÉRCIO INFORMAL
Maria Fernanda Cardoso da Silva
Mayara Soares Alves
Thaigo Neiva Guimarães
RESUMO
O presente trabalho trata-se de um estudo de caso que foi realizado em um pequeno comércio
informal, localizado no bairro Carmelo na cidade de Montes Claros – Minas Gerais. Teve
como objetivo avaliar se esse pequeno comércio informal utiliza ferramentas de controle
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interno na sua gestão e, sugerir caso necessário, melhorias e adequações. O desenvolvimento
deste projeto foi fundamentado numa pesquisa bibliográfica. A técnica de coleta dos dados
utilizada para este estudo será a aplicação de um questionário. Dentro do referencial teórico o
tema controle interno foi abordado e suas nuances, como a importância de um sistema de
controles, objetivos, funcionamento dos departamentos, tipos, estratégias, princípios
fundamentais, segregação de funções, documentação, relação entre controle interno e
auditoria interna e avaliação dos controles internos, a importância da informatização e de um
programa que direcione o registro diário do andamento da empresa para que a mesma possa
ter acesso rápido e preciso de seus ganhos e perdas, e também as empresas informais cujo
papel e dimensão do setor na economia brasileira, contribuem para o estudo e planejamento
do desenvolvimento socioeconômico do país.
Palavras-chave: Controles Internos. Gestão. Informalidade.
___________________________________________________________________________
EMPREGABILIDADE
E
COMPETÊNCIAS
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

DE

GRADUANDOS

EM

Franciele Gonçalves Santos
Regiane Braga Soares
Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres
RESUMO
A empregabilidade pode ser compreendida como um conjunto de competências e habilidades
necessárias para um profissional entrar, se manter e desenvolver no mercado de trabalho.
Parte destas competências são produto de esforço próprio, e das estratégias e métodos de
ensino das IES de origem do egresso compatibilizando sua estratégia com as demandas do
mercado de trabalho. Portanto, foram avaliados os fatores que compõem a empregabilidade
identificando a compatibilidade entre alunos e as empresas em relação à sua empregabilidade
pessoal. Foram realizadas buscas no Portal periódicos Capes, Sciello e no sistema de busca
Google acadêmico. O período de avaliação foi de 2011 a 2016. Os trabalhos considerados
foram somente artigos científicos publicados no idioma Português. Os termos de indexação
utilizados foram, empregabilidade, administração de empresas, competências,
competitividade profissional, inserção de mercado, Administrador de empresas. O conteudo
obtido foi organizado e discutido para consolidação do problemas acerca das tematica
indificada. Observa-se que o grande desafio é preparar gestores capazes de perceber e
valorizar o potencial individual como forma de garantir a competitividade e a inovação do
negócio e, por outro lado, encontrar indivíduos interessados e conscientes de que do seu
conhecimento e do seu comprometimento é que dependerá o futuro de uma organização. Na
Era do Conhecimento o diferencial está no desenvolvimento e na aprendizagem contínua do
indivíduo e na sua capacidade de visualizar a realidade do mercado de trabalho como um todo
e fazendo parte dela.
Palavras-chave: Perfil Profissional. Qualificação Profissional. Egressos em Administração.
___________________________________________________________________________
HOME
OFFICE
COMO
NOVA
MODALIDADE
DE
TRABALHO:
VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA O EMPREGADO E EMPREGADOR
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Kátia Gabrielle Lopes Gonçalves
Rafael Alves Pereira
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
O Home Office é um modo de flexibilizar a execução das atividades profissionais
possibilitando realizá-las em lugares adequados e alternativos, facilitando o convívio familiar,
responsabilidades no trabalho, a diminuição dos gastos e fazendo com que a própria
residência do usuário se torne um ambiente de trabalho. Após o surgimento do Home Office,
novas tecnologias foram criadas para gerar impacto econômico nas empresas, baseando-se no
fortalecimento e no desempenho das organizações. Diante do exposto, o questionamento do
presente trabalho é o seguinte: quais as vantagens e desvantagens do Home Office para o
empregado e o empregador? O objetivo desse trabalho foi analisar o sistema Home Office,
suas vantagens e desvantagens para a organização e para o trabalhador por meios de estudos
publicados sobre o assunto. Se caracteriza como pesquisa exploratória e bibliográfica de
abordagem qualitativa. Por meio do estudo, foi possível perceber que algumas empresas
fazem uso do Home Office, mas nem todas obtiveram sucesso, sendo que as mesmas já
tentaram e acabaram desistindo, por não conseguirem investimentos para móveis,
equipamentos e por influência de hierarquias conservadoras. Concluiu-se que existem
vantagens e desvantagens para a implantação dessa modalidade de trabalho, sendo assim
atingido o objetivo da pesquisa. O Home Office é uma tendência, mas nem todas as empresas
conseguem se enquadrar visto que deve haver flexibilidade de horários e o uso de tecnologias
necessárias, dispensando, assim, o vínculo empregatício quando adequado, ao optar pela
condição dos trabalhadores exercerem suas funções dentro da sua casa.
Palavras-chave: Home Office. Tecnologia. Trabalho.
___________________________________________________________________________
IMPACTOS ECONÔMICOS E GERENCIAIS NA GESTÃO DA LOGÍSTICA E
ARMAZENAGEM: REVISÃO BIBLIOGRAFICA
Fabricio Alves Pereira
Maria Gabriela Alves de Oliveira Lima
Chrystian Iezid Maia e Almeida
RESUMO
A Logística teve início no Século XX, nas preparações das guerras, onde líderes militares
desde os tempos bíblicos, já se usava a logística. As guerras eram longas e nem sempre
ocorriam próximos de onde estavam pessoas. Por isso, era necessário grande deslocamento de
um lugar para o outro, além de exigir que as tropas carregassem tudo o que iria necessitar. O
presente estudo busca apresentar uma visão da Logística, nas ultimas quatros décadas vem
mudando muitos, avançando do transporte/depósito/ armazenagem no nível estratégico da
empresa. O presente estudo buscou apresentar uma visão holística da Logística, onde
mostramos quais os impactos econômicos e gerenciais da logística e armazenamento. As
estratégias identificadas foram a gestão de estoque e ferramentas de melhoria continua
aplicada.
Palavras-chave: Logística Interna. Armazenagem. Gestão de Estoque.
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___________________________________________________________________________
INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS – UM COMPARATIVO ENTRE INGRESSANTES E
CONCLUINTES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO DE MONTES CLAROS - MG
Carla Luciana Fernandes Fonseca
Roberto Douglas Oliveira Porto Junior
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
A teoria das inteligências múltiplas, desenvolvida por Gardner (1983), vem quebrar o
paradigma da inteligência única. Gardner propõe em seu estudo que a vida humana requer o
desenvolvimento de vários tipos de inteligências, na qual o objetivo principal não é mais
quantitativo e restrito a determinadas competências, como é comum nos testes de QI, mas sim
uma abordagem que avalia o ser humano em várias possibilidades de desenvolvimento de
suas inteligências múltiplas. Assim, realizou-se uma pesquisa com os alunos ingressantes e
concluintes do curso de Administração de uma Instituição de Ensino Superior particular da
cidade de Montes Claros – MG, com a finalidade de analisar as similaridades e diferenças no
desenvolvimento das inteligências múltiplas. O método utilizado foi a coleta de dados por
meio de um teste adaptado de Bellan (2008) e, posteriormente, foram realizadas a tabulação e
análise dos dados coletados, para verificar semelhanças e diferenças entre o desenvolvimento
das inteligências dos ingressantes e concluintes do referido curso. As análises demonstraram
que nos acadêmicos ingressantes as inteligências predominantes foram a físico-cenestésica,
seguida pela interpessoal. Já nos acadêmicos concluintes, a interpessoal e a espacial. As
Inteligências que apresentaram os menores índices foram a lógico-matemática no teste dos
ingressantes e musical e intrapessoal nos acadêmicos concluintes. Ainda pôde-se observar que
nos dois períodos estudados os acadêmicos apresentaram todas as inteligências desenvolvidas
em maior ou menor grau. Concluiu-se com a presente pesquisa como positiva a afirmação de
existência de divergências quanto as IM’s entre os acadêmicos ingressantes e concluintes do
referido curso. Em relação aos objetivos específicos, quando divididos por sexo os
acadêmicos apresentaram inteligências sobressalentes iguais e, já o perfil socioeconômico,
demonstrou pouca influência sobre as inteligências observadas.
Palavras-chave: Inteligências Múltiplas. Estratégia de Ensino. Aprendizagem.
___________________________________________________________________________
UTILIZAÇÃO DA CURVA ABC COMO FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO
DE ESTOQUES
Amanda Rocha Freitas
Juciara Renata Rosa de Jesus
Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres
RESUMO
A competitividade de mercado determina que as empresas busquem o desempenho
organizacional. Ogerenciamento de estoque de qualidadenecessitaclareza quanto aos pontos
chave “o que” e “quanto” para cada item em estoque. Assim, o desempenho equilibrado no
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controle de estoques demanda a utilização de ferramentas gerenciais adequadas, dentre estas a
Classificação ABC. Com esta ferramenta realiza-se a adequação dos itens em estoque de
acordo com a real necessidade da empresa conforme ograu de importância e valor. Diante do
exposto, realisou-se a aplicação do sistema em uma empresa do comércio atacadista de
produtos têxteis e propôs a utilização da curva ABC como estratégia no gerenciamento de
estoque. O estudo foi realizado com base no banco de dados sedido pela empresa analisados
em um período histórico de 12 meses. O estudo conclui as vantagens pertinentes a utilização
da ferramenta Curva ABC no gerenciamento de estoque.
Palavras-chave: Gestão Empresarial. Estoque. Gráfico de Pareto.
___________________________________________________________________________
MULHERES EMPREENDEDORAS: GESTÃO FLOR DO PEQUI
ENTREPRENEURS: PEQUI FLOWWER MANAGEMENT
Fernanda Versiani Nunes
Saionara Lopes Barreto
Ana Maria Lacerda de Freitas
Chrystian Iezid Maia e Almeida
RESUMO
O empreendedorismo se tornou um tema recorrente nas discussões econômicas, sociais e
políticas do século XXI. Conhecido como um fator importante para a sociedade buscar o
desenvolvimento, assim ajudando transformar ideias em oportunidades de vida e de negócios
inovadores. O objetivo deste trabalho foi avaliar o nível de conhecimento e as características
de gestão utilizadas por mulheres do empreendimento intitulado “Flor do Pequi” em Montes
Claros-MG. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas de caráter descritivo com as
participantes do empreendimento. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
conforme parecer nº 1.954.937 CEP /CONEP FUNORTE/SOEBRAS.A análise mostra que as
empreendedoras como muitas outras mulheres estão na busca da sua valorização como pessoa
capaz, competente em desenvolver um trabalho. Pode-se observar que as empreendedoras
utilizam o negócio como forma de busca do autoconhecimento, auto realização somando
elementos que melhoram a qualidade de vida. Essa busca também se deu pela necessidade de
complementar a renda familiar, conseguindo dessa forma inserir a família em um ambiente
social almejado, seja ele pela aquisição de bens matérias ou status. Quanto às ferramentas de
gestão a principal observada foi...., observa Conclui-se ainda que o empreendimento estudado
utiliza pouco das ferramentas de gestão, dando margem para falhas ou insucessos do mesmo.
Palavras-chave: Empreendedorismo Feminino. Gestão. Empreendimento Social.
___________________________________________________________________________
DIREITO
A DECISÃO DE SOMA DE PENA E O MARCO INICIAL NA EXECUÇÃO PENAL
Rejanne Dias Chaves
Jéssica Albuquerque Vieira Oliveira
RESUMO
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A Lei de Execução Penal nº 7.210 de 11/07/1984, foi criada para garantir a eficácia da
aplicação penal das sentenças condenatórias. Disciplinando e classificando a internação do
condenado nos regimes prisionais: fechado, semiaberto e aberto. Estabelecendo a prestação de
assistência aos condenados, seus deveres e direitos, progressão de regime, bem como a
fixação do marco inicial na decisão de soma de penas. O artigo aborda um tema que ainda não
tem decisões pacificadas e por isso é de grande relevância, além do mais é de natureza
qualitativa, com característica exploratória baseado em pesquisa bibliográfica, jurisprudencial
e legislações positivadas. Tem como finalidade apresentar a data do marco inicial, queserá
mais benéfica ao sentenciado no caso de soma de penas, por outro crime praticado no curso da
execução penal. E, nesse caso a data da última prisão, como sendo a interpretação mais
favorável.
Palavras-chave: Execução Penal. Soma de Penas. Fixação do Marcoinicial.
______________________________________________________________________
A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS À LUZ DO PRINCÍPIO DA
PROTEÇÃO INTEGRAL
Jussara Soares Oliveira Durães
Jéssica Albuquerque V. Oliveira
RESUMO
As medidas socioeducativas são aplicadas ao adolescente que praticou ato infracional,
consistindo numa determinação judicial de caráter educativo e sancionador. A presente
pesquisa acadêmica teve como tema as medidas socioeducativas, sendo o assunto delimitado
para a execução das medidas socioeducativas à luz do princípio da proteção integral. O
objetivo foi discorrer sobre a construção jurídico-dogmática que permeia a temática, no
sentido de analisar se as normas da Lei n.º 12.594/2012, que trata da execução das medidas
socioeducativas, estão em consonância com o princípio da proteção integral. Em busca de se
alcançar o objetivo proposto, foram analisadas disposições legais, doutrinárias e
jurisprudenciais pertinentes. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado o método de
abordagem dedutivo e o procedimento bibliográfico, a partir de uma pesquisa em livros,
artigos, leis, dentre outros. Os resultados obtidos foram no sentido de que o Estatuto da
Criança e do Adolescente dispõe acerca da proteção especial a ser dada aos menores, ainda
quando estes cometam ato contrário à lei. Por essa razão inclusive, as reprimendas previstas
tem caráter precipuamente educativo, o que se verifica, por exemplo, com as medidas
socioeducativas. Nesse sentido, conclui-se que a lei de execução das medidas socioeducativas
possui um conjunto de regras e princípio que buscam fiel consonância com o princípio da
proteção integral, o que representa uma atenção legislativa à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento do adolescente.
Palavras-chave: Execução. Medidas Socioeducativas. Princípio da Proteção Integral.
______________________________________________________________________
A FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Luanne Mendes Pereira

TRABALHISTAS

À

LUZ

DA
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Antônio Luiz Nunes Salgado
RESUMO
O presente artigo discute as duas formas de flexibilização das normas trabalhistas
contempladas no texto constitucional, em face de ausência de limitação desse instituto. O
artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 possibilita amenizar o
rigor da jornada de trabalho e a alterar o salário por intermédio de negociações coletivas.
Porém, a aplicação dessa exceção deixa margem para a insegurança jurídica. Destarte, a
análise interpretativa deve-se valer, especialmente, dos Princípios da Dignidade da Pessoa
Humana e o Protetor, como também o processo de adaptação dos direitos adquiridos.
Conseguintemente, direcionar aos trabalhadores hipossuficientes o encargo de sustentar o
declínio econômico viola as concepções do não retrocesso e às suas garantias. Desse modo, a
abordagem qualitativa do tema através de pesquisas bibliográficas, bem como, discussões
atuais e sustento nos princípios constitucionais e trabalhistas, propôs-se à discussão do
alcance de parâmetros balizadores que resguardem os trabalhadores.
Palavras-chave: Acordos e Convenções Coletivas. Constituição da República Federativa do
Brasil. Direito do Trabalho. Flexibilização.Princípios.
______________________________________________________________________
A (IN)EFICÁCIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL BRASILEIRA AOS CRIMES
COMETIDOS POR PSICOPATAS
Luísa Medeiros Mendes
Leila Lúcia Gusmão Abreu
RESUMO
O presente artigo buscou, em um primeiro instante, analisar a teoria do crime, com enfoque
especial na culpabilidade e no seu elemento imputabilidade. Posteriormente, foi analisada a
figura do psicopata pela perspectiva da psicologia, verificando as características presentes
nesses indivíduos, sua capacidade de discernimento entre certo e errado; e o quanto sua
incapacidade de se arrepender pelos seus atos implica na ressocialização. A partir daí foi feito
o estudo interdisciplinar entre o Direito e a Psicologia, verificando o tratamento dispensado
aos psicopatas pelo ordenamento jurídico brasileiro e a sua eficácia. A pesquisa se justifica
em razão da falta de previsão legal específica sobre o tema e objetiva,dessa forma, verificar
como esses indivíduos são tratados pelo Direito Penal a fim de encontrar uma melhor solução
para esses casos. Metodologicamente se optou por um estudo descritivo e uma análise
qualitativa, abrangendo para tanto a legislação vigente, bem como os posicionamentos
doutrinários, pertinentes ao tema, de modo que se possa chegar a um resultado. Como meio
norteador da presente pesquisa, optou-se pelo método da revisão de literatura. E, por fim, no
intuito de garantir uma conclusão acerca do tema, foi utilizado o método dedutivo e analisado
atentamenteo material acima elencado. Os resultados alcançados apontam para a ineficácia da
aplicação da legislação vigente aos crimes cometidos por psicopatas, vez que são casos e
pessoas muito diferentes dos comuns para que a eles seja aplicada a legislaçãocomum.
Palavras-chave: Direito Penal. Culpabilidade. Imputabilidade. Psicopatia. Ressocializar.
______________________________________________________________________
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A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO TRIBUNAL DO JÚRI
Emanuelle Lohranne Pereira Novais
Andrey P. De Sá Baeta Neves
RESUMO
O Tribunal do Júri, instituto democrático e que constitui cláusula pétrea na Constituição, é
responsável pelos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. O Conselho de Sentença é
formado por cidadãos leigos e, portanto mais abertos e influenciáveis a fatores externos.
Nesse contexto, este estudo tem como objetivo verificar a influência que a mídia, falada ou
escrita, exerce nas decisões dos jurados, pois as informações sensacionalistas desses canais de
comunicação acabam por inibir ou deturpar os direitos e garantias constitucionais cujo
objetivo é assegurar uma sentença justa e imparcial para o réu. Faz- se necessário analisar as
peculiaridades da legislação constitucional e penal que rege e estabelece as normas legais a
serem respeitadas e cumpridas por todos e ressaltar que a liberdade de expressão deve ser
limitada a ética, a veracidade e objetividade dos fatos. O método segundo a abordagem do
problema foi realizado através de pesquisa qualitativa com o uso de pesquisa bibliográfica no
intuito de identificar os textos sobre o assunto abordado e na sequência realizar a revisão da
literatura. Não se propõe neste trabalho extinguir o instituto do Tribunal do Júri, nem limitar o
papel da mídia, o que se pretende é democratizar a mídia para que a mesma exerça o
jornalismo de maneira séria e responsável, comprometida com a verdade dos fatos e com a
objetividade, e acima de tudo com ética.
Palavras-chave: Tribunal do Júri. Influência. Mídia.
______________________________________________________________________
A IMPORTÂNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA APLICADAS
AOS DELITOS TIPIFICADOS NA LEI MARIA DA PENHA: UMA ANÁLISE NA
CIDADE DE MONTES CLAROS/MG SOBRE OS ANOS DE 2011 A 2015
Paulo Emílio Vieira Veloso
Andrey P. De Sá Baeta Neves
RESUMO
A violência doméstica contra as mulheres é um grande problema social no Brasil. Durante
muitos anos várias dessas mulheres vítimas enfrentavam, sem muito respaldo jurídico, o
desafio de lutar por respeito aos seus direitos como ser humano e por uma punição dos seus
agressores. Com o advento da Lei “Maria da Penha” puderam exigir, amparadas pela norma, a
intervenção do Estado para assegurar uma vida digna e livre da violência ora sofrida.
Objetiva-se com esse trabalho, portanto,investigar as medidas protetivas de urgência aplicadas
aos crimes tipificados na lei 11.340/2006 (lei Maria da Penha), na cidade de Montes
Claros/MG, nos anos de 2011 a 2015 e sua importância na proteção das mulheres vítimas de
violência doméstica familiar. A pesquisa foi desenvolvida com base em materiais
bibliográficos com análise documental suplementar. Os dados documentais foram coletados
nas bases de dados do 10º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais da cidade de Montes
Claros e foram compilados e estudados para os fins do estudo. Ao final do trabalho, chega-se
à conclusão de que as medidas protetivas se revelam instrumentos importantes para a efetiva
proteção das vítimas de violência doméstica, mas não são o único meio para atingir esse fim,
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dependem de outros fatores que aliados as previsões da lei contribuem sobremaneira para a
diminuição da violência de gênero.
Palavras-chave: Violência doméstica. Medidas Protetivas. Montes Claros.
______________________________________________________________________
A LEI 1.079, DE 1950 EM COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS
PROCESSUAIS ESTABELECIDOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE
1988
Johnathan Rodrigues De Brito
Andrey P. De Sá Baeta Neves
RESUMO
A Lei 1.079 de 1950, que regulamenta o impeachment, foi recepcionada em parte pela
Constituição de 1988. Tendo em vista o impeachment ser um processo bastante peculiar e a
Lei do Impeachment ter sido elaborada sob a vigência da Constituição de 1946 existem
discussões quanto a sua natureza jurídica e aos princípios e normas que devem incidir em sua
implementação. Desta maneira o presente trabalho possui o objetivo de analisar a
compatibilidade da Lei 1079/50 com os princípios processuais estabelecidos pela Constituição
de 1988. Para tanto, foi utilizado nesta pesquisa o método dedutivo, sendo analisados os
aspectos gerais do impeachment e posteriormente suas peculiaridades frente aos princípios
constitucionais, penais e processuais penais. Assim mesmo havendo posicionamentos
distintos quanto à natureza do impeachment, seu processo deve ser pautado nos princípios
constitucionais e penais e processuais penais, sempre com o objetivo de serem preservados os
direitos fundamentais do acusado pela prática de crime de responsabilidade. Não deixando de
ser complexa a verificação da observância desses princípios na prática, devido à inerência
política do impeachment e a concepção de sua lei ser anterior a ordem constitucional vigente.
Palavras-chave: Impeachment. Crime de Responsabilidade. Devido Processo Legal.
______________________________________________________________________
A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE
Karine Ramos Sales Silva
Antônio Luiz Nunes Salgado
RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade analisar a possibilidade de cumulação dos adicionais
de insalubridade e de periculosidade para os empregados regidos pela CLT. O entendimento
atualmente predominante segue o disposto no § 2º do artigo 193 da CLT e nas Normas
Regulamentadoras 15 e 16 do Ministério do Trabalho, que vedam a cumulação, devendo o
empregado optar pelo que lhe for mais favorável. Tal vedação se choca com os princípios da
dignidade da pessoa humana, da função social do trabalho. Há doutrina e jurisprudência
favoráveis à cumulação. Buscou-se por meio de revisão da literatura e consulta
jurisprudencial responder acerca da admissão da cumulação. Foi utilizado o método de
abordagem hipotético-dedutivo. A pesquisa confirmou a predominância da não
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cumulatividade dos adicionais, embora se tenha verificado crescente o entendimento
contrário. Em vista dos princípios estudados espera-se a alteração futura do posicionamento
predominante.
Palavras-chave: Insalubridade. Periculosidade. Adicional. Cumulação. Princípios
Trabalhistas.
______________________________________________________________________
A PREVENÇÃO DA
COMPARTILHADA

ALIENAÇÃO

PARENTAL

ATRAVÉS

DA

GUARDA

Aladianne Eleura Mendes Freire
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
O presente artigo retrata o instituto da guarda compartilhada como forma de prevenção da
ocorrência da alienação parental, prevista na Lei nº 12.318 de 26 de agosto de 2010. Foi
possível identificar que a aplicação da guarda compartilhada, por intermédio da Lei nº
13.058/2014 busca garantir o princípio do melhor interesse do menor, possibilitando a
convivência com ambos os genitores, além de proporcionar a prevenção da alienação parental.
Neste sentido, o compartilhamento da guarda procura minimizar os efeitos trazidos pelo
rompimento dos laços afetivos, bem como, incentivar o diálogo, para que se tenha um
convívio harmonioso, pacífico e produtivo com os filhos, sempre levando em consideração a
doutrina da proteção integral e os princípios constitucionais aplicáveis ao direito de família.
Para desenvolvimento deste artigo optou-se pela pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Alienação Parental. Guarda Compartilhada. Direitos das crianças e
adolescentes.
______________________________________________________________________
A RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE SEXUAL DOS ADOLESCENTES
NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
Diego Felipe Souto de Carvalho
Cristiano Barbosa
RESUMO
Os crimes sexuais contra os indivíduos não é fato novo na história da sociedade. São vítimas
desse crime os adultos e os menores. Nesse aspecto, com vistas à proteção dos menores foi
editada a lei 12.015/2009 que buscou evitar a aplicação da alegação de atipicidade. Contudo, a
normativa não sepultou o debate acerca do referido tema, uma vez que se cogita o fato de
haver desarmonia do texto normativo frente o atual cenário em que menores estão cada vez
mais iniciando precocemente e de forma espontânea a prática sexual. Por essa razão o
problema de pesquisa buscou analisar se a vulnerabilidade pode ser relativizada nos casos de
crime sexual contra menores. O objetivo geral visou estudar a possibilidade de
vulnerabilidade relativa nos crimes sexuais contra menores de 14 anos de idade. Os objetivos
específicos buscam compreender a evolução do crime estupro, analisar o crime de estupro
contra menor na ótica constitucional, conceituar a vulnerabilidade, levantar posicionamento
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dos tribunais e da doutrina relativo aos crimes de estupro praticado contra vulnerável.
Metodologicamente foi empregada a pesquisa exploratória, bibliográfica e revisão da
literatura. Os resultados apontam para divergência entre a aplicação da lei, o entendimento
doutrinário e os julgados dos tribunais quanto à relativização da vulnerabilidade.
Palavras-chave: Vulnerabilidade. Adolescente. Relativização. Estupro.
______________________________________________________________________
A RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE SEXUAL NOS CASOS DE
ESTUPRO DO ART. 217-A
Kelly Dayane Silva Batista
Ana Carolina Teixeira De Oliveira
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar o delito de estupro de vulnerável, constituído
pela lei 12.015 de 07 de julho de 2009, observando-se a relevância social e jurídica do artigo
217-A da referida lei. É notório que as crianças e adolescentes, consideradas vulneráveis pela
redação da lei mencionada, são pessoas em desenvolvimento tanto físico quando psíquico.
Assim, há uma necessidade maior em serem protegidas pelo Estado, pela família, na figura
dos pais ou responsáveis por elas e pela sociedade em que vive, já que um trauma ocorrido na
infância trará consequências incuráveis. Todavia, mostraremos a importância da relativização
da vulnerabilidade para que os relativamente vulneráveis não tenham sua liberdade sexual
impedida e que os indivíduos que mantem de forma consentida relação sexual com menores
considerados vulneráveis sejam condenados por um crime considerado vulnerável e seja visto
pela sociedade como um ser desprezível.
Palavras-chave: Estupro de Vulnerável. Lei n. 12.015. Relativização da Vulnerabilidade.
______________________________________________________________________
A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS DIANTE DA RECUSA DAS
TESTEMUNHAS DE JEOVÁ À REALIZAÇÃO DA TRASNFUSÃO DE SANGUE
Laís Jorge Chaves
Ana Carla Fagundes Capuchinho
RESUMO
A responsabilidade civil dos médicos significa o dever de reparar os danos causados aos
pacientes durante sua atividade profissional. O presente artigo visa analisar possível
responsabilidade civil aos médicos na hipótese de ocorrência do litígio referente à recusa a
realização da transfusão de sangue por Testemunhas de Jeová, por seus motivos religiosos. O
interesse pelo tema decorreu do fato da existência de um possível conflito entre o direito à
vida e o direito à liberdade de crença, considerado complexo e polêmico, sendo assim de
difícil solução. Por esse motivo a problemática da pesquisa ocorreu em torno das situações em
que seria ou não obrigatória a transfusão de sangue e as consequências da imposição dessa
intervenção terapêutica. Metodologicamente foi feito uso de bibliografias, jurisprudências e
de artigos científicos, com revisão de literatura e abordagem qualitativa. Os resultados
indicam para a utilização dos princípios da proporcionalidade, concordância prática ou da
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harmonização e a análise do caso concreto para a solução dos conflitos citados, tendo em
consideração os entendimentos referentes à prevalência do direito à liberdade de crença,
mesmo diante do perigo eminente de morte, tendo como fundamento a dignidade da pessoa
humana.
Palavras-chave: Responsabilidade civil dos médicos. Recusa à Tratamentos. Testemunhas de
Jeová. Colisão de Direitos Fundamentais.
______________________________________________________________________
AÇÃO PENAL 470 À LUZ DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
Ana Luiza De Almeida Fagundes
Andrey Philippe De Sá Baeta Neves
RESUMO
Este artigo apresenta como tema principal, o estudo da Ação Penal 470 à luz do princípio do
duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, seu objetivo é analisar em qual medida o princípio do
duplo grau de jurisdição foi respeitado na Ação Penal 470, tendo em vista a extensão da
competência do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos réus que não possuíam foro por
prerrogativa de função, mas foram julgados originariamente por esta Corte em razão de
atração por conexão ou continência. A metodologia utilizada para o seu desenvolvimento
consiste em pesquisa de natureza básica, com método de abordagem qualitativo e
característica explicativa. Além disso, foram utilizados como procedimentos técnicos a
pesquisa bibliográfica, documental e o estudo de caso específico da Ação Penal 470, com
base nas decisões dos Tribunais, entendimentos doutrinários e na legislação pertinente.
Assim, foi concluído que houve violação ao princípio do duplo grau de jurisdição,
expressamente previsto no Pacto de San José da Costa Rica, no que tange aos réus que não
possuíam prerrogativa de foro na Ação Penal 470 e, portanto, cabe a estes réus ingressarem
com denúncia perante a Comissão Americana de Direitos Humanos.
Palavras-chave: Ação Penal 470. Princípio do duplo grau de jurisdição. Foro por
prerrogativa de função.
______________________________________________________________________
ANÁLISE CRÍTICA DO ARTIGO 2º DA LEI 8.080 DE 1990 (LEI ORGÂNICA DA
SAÚDE) QUE DISPÕE QUE A SAÚDE É UM DIREITO FUNDAMENTAL DO SER
HUMANO
Matheus Rocha de Oliveira
Ronilson Ferreira Freitas
RESUMO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 representou uma importante
mudança da saúde no Brasil, pois ela implantou no país a forma descentralizada da saúde,
com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que passou a ser regulamentado
principalmente pela lei 8.080/90. Tal lei dispõe em seu artigo 2º que “a saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício”. No entanto, é notável a dificuldade que o estado possui em prestar acesso à
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saúde de qualidade para toda a população brasileira. O objetivo geral do presente estudo é
realizar uma análise crítica do mencionado artigo e demonstrar a sua efetividade em âmbito
em federal, observando-se a prestação da saúde está sendo exercida de forma plena pelo
estado como afirma o dispositivo em comento.
Palavras-chave: Constituição Federal. Sistema Único de Saúde. Efetividade.
______________________________________________________________________
ANÁLISE DA TUTELA PROVISÓRIA NO TOCANTE À ESTABILIZAÇÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA SOB A ÓTICA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – LEI N° 13.105/2015
Ítalo Brian Lopes De Almeida
Jéssica Albuquerque V. Oliveira
RESUMO
O novo Código de Processo Civil – Lei n° 13.105/2015 trouxe uma nova sistematização do
instituto das tutelas provisória, com inúmeras novidades no tocante à possibilidade de
incidência e procedimento para a sua a concessão. Como se pode esperar com a edição de um
novo Codex, diversas questões estão em aberto, tanto no campo doutrinário como na
jurisprudência pátria. Entre elas, sobretudo, encontra-se o instituto da “estabilização da tutela
de urgência”, quando concedida em caráter antecedente. Alguns questionamentos já são
suscitados sobre tal instituto, sobre qual o roteiro procedimental adequado, ante às diversas
variáveis interpretativas dos artigos 303 e 304 da citada lei, a natureza do instituto da
estabilização, a aplicação no direito comparado, a “monitorização” do procedimento e,
principalmente, a possibilidade ou não da incidência da coisa julgada nas decisões
concessivas da tutela antecipada antecedente.Mostra-se necessário a análise do instituto da
tutela provisória e os efeitos da estabilização da tutela de urgência antecipada concedida em
caráter antecedente, prevista nos art. 303 e 304 do Novo Código de Processo Civil, de modo
que haja a delimitação de seu objeto, as hipóteses de incidência e, verificar, por meio das
técnicas de hermenêutica, qual a melhor interpretação do instituto da estabilização, tendo em
vista a existência dos entendimentos mais diversos, que perpassam desde a sua importância
até a sua (possível) inconstitucionalidade.
Palavras-chave: Estabilização. Tutela de Urgência. Tutela Antecipada. Monitorização. Novo
Código de Processo Civil.
______________________________________________________________________
ANÁLISE JURÍDICO-AXIOLÓGICA DA LEI DE ALIENAÇÃO PARENTAL À LUZ
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Héllen De Fátima Silva
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
A alienação parental trata-se de um fenômeno presente nas relações familiares e que só foi
tratado de forma específica, no ordenamento jurídico brasileiro, no ano de 2010, por meio da
Lei n.º 12.318/10, denominada Lei de Alienação Parental. O presente artigo teve como tema a
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alienação parental, sendo que o assunto foi delimitado para a análise jurídico-axiológica
acerca da alienação parental, à luz da Constituição da República Federativa do Brasil,
promulgada em 1988. O objetivo foi discorrer sobre a construção jurídico-dogmática que
permeia a temática, no sentido de apresentar o tema da alienação parental, com base na Lei
12.318/10, e sua relação com princípios constitucionais, como da proteção integral e da
convivência familiar. Em busca de se alcançar o objetivo proposto, foram analisadas
disposições legais e doutrinárias pertinentes. Para o desenvolvimento do artigo, foi utilizado o
método de abordagem dedutivo e o procedimento bibliográfico, a partir de uma pesquisa em
livros, artigos, leis etc. Os resultados obtidos com esse estudo foram no sentido de que a Lei
da Alienação Parental trata acerca da interferência na formação psicológica da criança ou do
adolescente, quando promovida por algum dos genitores ou avós que tentam, com o ato,
denegrir a imagem do outro cônjuge ou responsável.
Palavras-chave: Alienação Parental. Criança e Adolescente. Princípios.
______________________________________________________________________
APLICABILIDADE DA LEI 9.099/95 APÓS ADVENTO DA LEI 9.839/99 NA
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL
Dayanne Rodrigues De Souza
Jéssica Albuquerque Vieira Oliveira
RESUMO
A Lei 9.099 foi implementada em 1995, em meio a uma crise do poder judiciário que buscava
dar maior efetividade aos seus processos para garantir o direito e dever de punir do Estado.
Visando isso, o Legislador buscou com esta Lei, aprimorar o processo daqueles crimes de
menor potencial ofensivo, apresentando um sistema consensual de justiça. O presente trabalho
buscou verificar se esta Lei de fato vem sendo aplicada na Justiça Militar Estadual, uma vez
que em 1999, foi instituída a Lei 9.839 que introduziu o art. 90-A na Lei 9.099/95, proibindoa na Justiça Militar. Com base nesta problemática, foi realizada uma pesquisa bibliográfica
acerca do tema e verificado a existência de correntes contra e a favor à utilização da Lei
9.099/95 na Justiça Castrense. Para tanto, foram utilizadas doutrinas jurídicas, legislações,
artigos científicos, bem como consultas a processos do Tribunal de Justiça Militar de Minas
Gerais. Como resultado, concluiu-se que mesmo após referida vedação, e do assunto ainda
não estar totalmente consolidado; a Justiça Militar Mineira, vem aplicando os institutos
despenalizadores trazidos pela Lei 9.099/95 aos militares de Minas Gerais, pois acreditam que
o art.90-A seja inconstitucional e fere o princípio constitucional da isonomia; garantindo aos
seus militares igualdade nos processos em que caiba a aplicação da Lei 9.099/95 sem ir contra
os princípios basilares das instituições militares.
Palavras-chave: Lei 9.099/95. Lei 9.839/99. Justiça Militar. Inconstitucionalidade. Eficácia.
______________________________________________________________________
APLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DO ARTIGO 7º, V, DO ESTATUTO DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL À PRISÃO CIVIL POR DÉBITO
ALIMENTAR
Emanuelle Pena Oliveria
Rosely Da Silva Efraim
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RESUMO
A pesquisa abordou a aplicabilidade da prerrogativa contida no artigo 7º, inciso V, do
Estatuto da OAB, a qual garante a todos os advogados não serem recolhidos presos, antes de
sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, e na sua falta, em prisão
domiciliar, ser, outrossim, aplicada aos casos de prisão civil por débito alimentar. O objetivo
do presente artigo consistiu em analisar a possibilidade da prerrogativa do art. 7º inciso V do
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil ser aplicada aos casos de prisão civil por dívida
alimentícia, e uma possível necessidade de um dispositivo legal específico que abarque isso.
A pesquisa é bibliográfica e descritiva, baseando-se em doutrinas, artigos, legislação e
utilizando-se dos métodos hipotético-dedutivo. Diante disso, através do presente estudo foi
possível concluir que as prerrogativas dos advogados devem ser respeitadas pois são
expressões da própria Constituição da República, assim a prevista no art. 7º inciso V deve ser
aplicada também aos casos de prisão civil, como forma de equidade.
Palavras-chave: Prerrogativas. Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Sala de Estado
Maior. Inaplicabilidade. Prisão Civil por débito alimentar.
______________________________________________________________________
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E A INDEVIDA EQUIPARAÇÃO DO DELEGADO DE
POLÍCIA AO JUIZ DE DIREITO À LUZ DO PACTO DE SAN
JOSE DA COSTA RICA
Mariane De Jesus Santos
Rosely Da Silva Efraim
RESUMO
O presente artigo analisou o Sistema de Audiência de Custódia e a indevida equiparação do
Delegado de Polícia ao Juiz de Direito à luz do Pacto de San José da Costa Rica. A Audiência
de Custódia consiste em dar ao acusado, preso em flagrante delito, à oportunidade de ser
levado à presença de um juiz no curto prazo de 24 horas. Tal sistema foi implantado
primeiramente no Estado de São Paulo, e posteriormente todos os Estados da Federação
aderiram ao sistema de Audiências de Custódia. Desde a implantação do sistema registrou-se
a queda no número de presos provisórios aguardando julgamento em cárcere. Tal redução se
deu pelo fato de que durante audiência o juiz poderá de imediato declarar a inocência do
acusado ou proceder à prisão com a conversão desta para uma das medidas cautelares
existentes no Código de Processo Penal. Este artigo explanou a respeito das diferenças de
função entre o Delegado de Polícia e o Juiz de Direito nas Audiências de Custódia, tendo
como ápice da pesquisa, a indevida equiparação do Delegado de Polícia ao Juiz de Direito. O
artigo tem natureza aplicada e método dialético, objeto de estudo explicativo, a pesquisa é
bibliográfica e a abordagem é qualitativa. Diante da pesquisa realizada foi possui concluir
apenas o Juiz de Direito tem autoridade por lei para presidir as Audiências de Custódia, tendo
em vista o poder de julgar que a ele é conferido, bem como a segurança processual que a
própria figura do magistrado impõe ao processo.
Palavras-chave: Audiência de Custódia. Pacto de San Jose da Costa Rica. Código De
Processo Penal. Juiz de Direito. Delegado de Polícia.
______________________________________________________________________

29

AVANÇOS TECNOLÓGICOS E A DESCONEXÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
Pedro Herique Rabelo Silva
Antônio Luiz Nunes Salgado
RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo o estudo das relações trabalhistas frente ao avanço
tecnológico, ressaltando a excessiva conexão do empregado ao seu ambiente laboral. A
excessiva e ininterrupta jornada de trabalho se dá através dos meios de comunicação tais
como: tablets, computadores e samartphones, assim, fornecem ao empregador a possibilidade
de contatar o empregado a todo tempo, enviando orientações e metas a serem alcançadas.
Busca-se com a presente pesquisa, através do método descritivo a análise do direito a
desconexão do empregado, bem como a inobservância do direito ao lazer e a privacidade do
empregado, assim como atuação do empregador frente as transformações que trouxe as novas
tecnologias para as relações de trabalho. Logo, percebe-se que, o direito de desconexão do
empregado atua como um poder limitador a jornada excessiva de trabalho e ao poder de
gerência do empregador.
Palavras-chave: Limitação da Jornada de Trabalho. Direito ao Lazer. Direito a Intimidade.
Desconexão.
______________________________________________________________________
CABE A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS EM PUNIÇÕES DISCIPLINARES
MILITARES?
Romilson Santos Souza
Welberte Ferreira De Araújo
RESUMO
O homem por si só é livre, sendo que a liberdade nasce juntamente com o ser humano; no
entanto, na medida em que ele passou a viver em sociedade e começou a visualizar os atos
praticados de forma ilícita, foram impostas restrições à liberdade dele, justamente para
melhorar a convivência em sociedade. Dessa forma, na proporção em que essas restrições
foram criadas, a constituição passou a traçar leis no direito, para assegurar ao ser humano a
dignidade de poder recorrer e lutar pela liberdade, uma vez queesta sendo suprida, surge
assim, o habeas corpus. Destarte, o objetivo deste estudo foi analisar o cabimento da
impetração do Habeas Corpus contra punições disciplinares militares, verificando as possíveis
ilegalidades ou legalidades na aplicação desse recurso. Assim, neste estudo, discute-se sobre o
direito ao habeas corpus nos crimes cometidos por policiais militares, abordando o artigo 5º,
inciso LXVIII, que garante o direito à liberdade a todos os cidadãos. No entanto, este é
restrito em se tratando de habeas corpus para Militares. A metodologia adotada neste estudo
foi abordagem histórica, exploratória e qualitativa. Dessa forma, foi feita uma pesquisa e
análise sobre a restrição a esse direito para os militares, quais as exceções e se algum militar
já conseguiu tal direito. Faz-se, ainda, uma breve análise sobre habeas corpus no âmbito geral,
seu conceito, surgimento e benefício para a população.
Palavras-chave: Habeas corpus. Punições Disciplinares Militares. Liberdade.
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______________________________________________________________________
COISA JULGADA PARCIAL À LUZ DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
Henrique Jacson Ramos Dos Santos
Cristiano Barbosa
RESUMO
A coisa julgada material à luz do princípio da segurança jurídica confere a decisão judicial
caráter de imutabilidade, impossibilitando a reapreciação de demandas idênticas pelo poder
judiciário. Nas últimas décadas, no entanto, tal instituto passou por transformações, sendo que
o código de processo civil brasileiro de 2015 trouxe a ideia de que a coisa julgada poderá
incidir sobre parte da decisão judicial. Em razão dessa situação, a doutrina debate a
repercussão da medida no tocante ao princípio da segurança jurídica. Com isso, a
problemática do presente artigo é investigar se a coisa julgada parcial gera segurança jurídica
ampla. Portanto, o objetivo geral é discutir a coisa julgada parcial frente à segurança jurídica,
considerando as modificações pontuais contidas na lei processual vigente. O estudo efetivouse através da metodologia baseada na pesquisa exploratória, bibliográfica com revisão de
literatura. Os resultados apontam para o fato de que a coisa julgada parcial e a segurança
jurídica são concretizadas de forma progressiva, isto é, parcelada ou gradativa.
Palavras-chave: Princípio da segurança jurídica. Coisa julgada parcial. Código de processo
civil.
______________________________________________________________________
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE
TRABALHO
Alessandra Mota Bispo
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
Este artigo dedica-se a análise da aplicabilidade e consequências jurídicas do assédio moral no
ambiente de trabalho. O assédio moral consiste em toda conduta que visa atingir a integridade
física ou psíquica do empregado, de forma degradante e contínua, a fim de prejudicar o
desempenho de suas atividades. Verifica-se que, conforme a legislação trabalhista, as vítimas
do assédio moral podem pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho e consequente
indenização. No âmbito civil, existe a possibilidade da reparação dos danos a partir da
violação de qualquer direito resguardado no ordenamento jurídico, que poderá ser de natureza
indenizatória, conforme o artigo 932 do Código Civil de 2002. Nota-se que as legislações
supracitadas podem ser aplicadas por analogia nos casos em que se apura o assédio moral no
ambiente de trabalho, uma vez que são baseadas no preceito Constitucional de que toda
violação a moral deve ser coibida, a partir dos meios disponíveis no ordenamento jurídico.
Para a realização deste artigo foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica,
constituída por livros, legislação, jurisprudência e artigos publicados em periódicos
especializados.
Palavras-chave: Assédio Moral. Direito do Trabalho. Consequências Jurídicas.
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______________________________________________________________________
CONTRAPOSIÇÃO ENTRE O ARTIGO 6º, II DA LEI 19.445/2011 FRENTE AO
ARTIGO 231, VIII DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DA
(IN) CONSTITUCIONALIDADE
Paulo Francisco Caetano
Edilberto Nicanor Ferreira
RESUMO
Introdução: O sistema legal brasileiro rege-se por competência privativa, concorrente e
residual para legislar sobre trânsito e transporte. A não observância de preceitos
constitucionais de competência invalidará a lei por vício de inconstitucionalidade. Então uma
lei estadual do Estado de Minas Gerais que verse sobre trânsito e transporte (Lei 19.445/2011)
que não observe preceitos de competências e regras gerais estabelecidas por uma lei geral, o
Código de Trânsito Brasileiro, estará inviabilizada de produzir efeitos no meio jurídico.
Objetivo: avaliar a legalidade do artigo 6º, inciso II, (lei 19.445) que aplica além de multa a
medida administrativa de apreensão do veículo que realize o transporte irregular de
passageiro, em desmedida com o que preestabelece o artigo 231, inciso VIII do Código de
Trânsito Brasileiro - CTB (lei 9.503/1997), que estabelece a multa e a medida administrativa
de retenção do veículo até a regularização do ato infracional praticado. Metodologia: utilizarse-á de técnica investigativa embasando-se teoricamente em pesquisas em banco de dados e
um estudo bibliográfico o qual se busca informação e regramentos na Constituição Federal,
leis infraconstitucional (CTB), lei estadual (lei 19.445/2011), além de pesquisa em artigos
científicos, doutrina e jurisprudência nacional que verse sobre competência para legislar sobre
trânsito e transporte e a legalidade do transporte de passageiros. Mensurando assim o
posicionamento dos tribunais e doutrina sobre o tema proposto na pesquisa.
Palavras-chave: Transporte. Trânsito. Competência. Inconstitucionalidade.
______________________________________________________________________
DAÇÃO EM PAGAMENTO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Mikael Filipe Antunes Dos Santos
Edilberto Nicanor Ferreira
RESUMO
Introdução: O Código Tributário Nacional em seu artigo 156 inciso XI postula à dação em
pagamento como forma de extinção do crédito tributário. Neste caso, o fisco permite à dação
em pagamento de bens imóveis como forma de extinção do crédito tributário na forma e
condições estabelecidas em lei, sendo uma alternativa para a celeridade do processo no
pagamento do tributo e a obrigação ser extinta sem que ocorra um processo judicial. Objetivo:
Analisar à possibilidade da aplicação da dação em pagamento como forma de extinção do
crédito tributário no Estado de Minas Gerais.Metodologia:Utilizou-se para realização deste
artigo à pesquisa bibliográfica, dentre elas, análise as doutrinas do direito tributário, leis
(execução fiscal, código de processo civil, código civil de 2002, código tributário nacional),
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Constituição Federal de 1988, jurisprudências do Estado de Minas Gerais e artigos
correlacionados ao objetivo geral.
Palavras-chave: Execução Fiscal. Extinção do crédito tributário. Doação empagamento.
______________________________________________________________________
(IM) POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
Liliane Silva Santos
Érika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo
RESUMO
O presente estudo visa a discutir sobre a aplicação da socioafetividade no direito brasileiro e a
possibilidade de desconstituição da filiação afetiva. Foi feita, inicialmente, uma abordagem
sobre a família, apresentado o seu conceito e noções gerais. Nesse sentido, discorreu-se que a
família atual não apresenta um conceito único e absoluto, em vista das mudanças sobre a
filiação que foram empreendidas até o advento da Constituição da Republica de 1988 e do
Código Civil de 2002. Foi possível observar neste estudo que a aplicação da socioafetividade
vem crescendo no direito brasileiro, dando-se, desse modo, mais importância às relações
fundadas no afeto, sendo este considerado pela doutrina contemporânea como um princípio do
Direito de Família. O reconhecimento da filiação afetiva é apto a gerar efeitos jurídicos, o que
se manifesta, a exemplo, com o reconhecimento da impossibilidade de sua desconstituição,
sendo este o entendimento majoritário da jurisprudência brasileira, encontrando respaldo na
Constituição Federal de 1988, sobretudo no que diz respeito aos princípios do melhor
interesse do menor e da dignidade humana. Metodologicamente, foi feito uso da pesquisa
exploratória, bibliográfica e jurisprudencial, com revisão de literatura e abordagem
qualitativa. Os resultados apontam para uma solução jurisprudencial sobre o tema da
socioafetividade, sendo que os julgados comumente recorrem a princípios constitucionais
pertinentes, tendo em vista que não há previsão legal acerca da matéria. Concluiu-se que a
socioafetividade pode ter efeitos jurídicos, pois, hodiernamente, deixou-se de considerar
apenas o vínculo biológico para fins de reconhecimento de filiação.
Palavras-chave: Afetividade. Filiação socioafetiva. Laços afetivos. Paternidade socio afetiva.
______________________________________________________________________
INSTITUTO DA ADOÇÃO TARDIA: UMA ANÁLISE SÓCIO-JURÍDICA
Larissa Tatielle Santos Castro
Nelia Carolina Silva Dias
RESUMO
O presente estudo visa discutir sobre a adoção tardia no Brasil, ressaltando a forma de
aplicação social e psicológica e como esta reflete de forma negativa na sociedade. Na adoção
tardia é constante o medo denão atingir plenamente o sonho dos pais adotivos. O medo da
criança não se adaptar aos novos pais, a nova educação que irá receber, faz com que as que
tiverem mais de dois anos sejam consideradas “velhas” para serem adotadas e acabam ficando
nos orfanatos e casas de apoio; daí surge à adoção tardia. O desejo de adotar para suprir seus
próprios desejos faz com que crianças que não estão no perfil ‘ideal’, fiquem para trás
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enquanto outras que se encaixam sejam rapidamente adotadas. Neste sentido, discorreu-se
sobre a adoção de forma geral e todo seu processo legal para que após isto se entenda como se
da à adoção tardia, institucionalização no Brasil e qual seria a maior necessidade para que se
diminua a quantidade de crianças institucionalizadas e de famílias em busca de padrões prédefinidos e se aumente a quantidade de crianças adotadas e famílias cada vez mais completas.
Somente quando houver mudança na cultura social predominando o pensamento de quesão as
crianças que precisam de um lar e não os pais que precisam de um filho, a situação atual das
crianças e adolescentes que estão à espera de uma nova família irá se transformar.
O presente trabalho foi feito por revisão bibliográfica sob o método dedutivo.
Palavra-chave: Adoção Tardia. Família Ideal. Pais Adotivos.
______________________________________________________________________
“LEI MENINO BERNARDO” E A INTERFERÊNCIA DO ESTADO NA VIDA
PRIVADA
Thaís Lopes De Lacerda
Erika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo
RESUMO
Publicada em 26 de Junho de 2014, a Lei 13.010/2013, conhecida como a Lei Menino
Bernardo, faz uma homenagem ao garoto Bernardo BoldriniUglioni, de 11 anos, morto em
Três Passos, no Rio Grande do Sul, onde figuram como principais suspeitos do crime o pai e a
madrasta. Sem previsão de sanção penal, prevendo apenas medidas administrativas, a lei em
estudo altera dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mencionando que crianças
e adolescentes devem ser educados sem o uso de castigos físicos, tratamento cruel ou
degradante. Este artigo analisa se houve interferência do Estado na vida privada dos cidadãos
com a promulgação da lei em questão. Para isto, foi traçado uma linha de estudo desde os
diferentes conceitos de família, bem como a apresentação das normas de caráter protetivo
tendo como base os princípios norteadores dos direitos das crianças e adolescentes,
ressaltando ainda as diversas formas de violência contra menores.
Palavras-chave: Lei Menino Bernardo. Interferência do Estado. Altera Dispositivos.
______________________________________________________________________
NAMORO QUALIFICADO E UNIÃO ESTÁVEL: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS
Pâmela Jhennyfer Da Mata Mendes
Érika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo
RESUMO
O tema a ser retratado neste trabalho evidenciará as semelhanças e diferenças entre as figuras
jurídicas do namoro qualificado e da união estável. Será abordada a história da união estável,
bem como as características que a diferem do namoro qualificado. Para tanto, analisar-se-ão
os entendimentos jurisprudenciais, doutrinários, além dos dispositivos legais que tratam do
assunto. Este tema é de grande importância para os operadores do direito e para a população
em geral, uma vez que, a depender da escolha realizada pelo casal, os efeitos patrimoniais
serão diferentes, sendo, portanto, indispensável saber diferenciar cada instituto. Tem como
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objetivo analisar os institutos do namoro qualificado e da união estável, destacando possíveis
semelhanças e distinções entre ambos, e indicar possíveis efeitos patrimoniais decorrentes de
cada instituto. Trata-se de um estudo, uma pesquisa a respeito do tema proposto, onde serão
consultadas decisões jurisprudenciais, doutrinas, leis, artigos científicos, tudo com a
finalidade de abordar o tema de forma completa. Analisar-se-ão, através destes meios,
conceitos, características e divergências sobre o namoro qualificado e a união estável.
Palavra-chave: União estável. Namoro qualificado. Diferenças. Efeitos Patrimoniais.
______________________________________________________________________
NOVOS ENFOQUES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO
REPRESENTATIVIDADE SINDICAL

NO

QUE

TANGE

À

Deborah Ayeskah De Souza
Antônio Luiz Nunes Salgado
RESUMO
A terceirização se mostra como ideal mecanismo de modernização das relações de trabalho,
principalmente sob a ótica da classe empregadora. Tal fenômeno se compatibiliza com a
dinâmica em que muitos postos de trabalho se propõem. Um dos grandes problemas que a
terceirização desperta é quanto à representatividade sindical desses trabalhadores, por ser
pouco eficiente. A Lei n. 13.429/2017 alterou as regras quanto à terceirização em relação ao
modelo instituído pela Súmula n. 331 do TST e a tramitação do PLC n. 30/2015 acabaram por
renovar os debates que a envolviam. Buscou-se a análise do tema nos padrões vigentes na
legislação brasileira, passando-se por uma construção do contexto que a mesma está inserida,
até o novo regramento. Teve-se por imprescindível o exame da representatividade sindical e
seus princípios, os quais possuem uma matriz constitucional, portanto, de inexorável
observância. Trata-se de uma pesquisa sob o aspecto qualitativo do tema, orientando-se pela
revisão de literatura. Para a obtenção do referencial científico, foram consultadas doutrinas
jurídicas, legislações, artigos e materiais científicos, sendo os locais consultados: sítios do
Poder Legislativo, do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Supremo Tribunal Federal
(STF) para a aferição de jurisprudências e julgados, além de revistas científicas e a pesquisa
em bases de dados científicos. Uma inovação quanto à legislação sobre a terceirização se fazia
necessária, bem como, de regras para a eficaz representação dos trabalhadores terceirizados,
porém, acima de tais variáveis, os direitos mínimos dos trabalhadores e regras para uma eficaz
representação dos mesmos devem ser conservados.
Palavras-chave: Terceirização. Representatividade Sindical. Lei n. 13.429/2017. PLC n.
30/2015.
______________________________________________________________________
O DEPOIMENTO SEM DANO COMO MEIO DE PROVA DA ALIENAÇÃO
PARENTAL
Lais Mayara Almeida Barbosa
Ana Carolina Teixeira De Oliveira
RESUMO
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O presente trabalho tem como objetivo o estudo da Síndrome da Alienação Parental, que
apesar de não ser um tema novo merece ser estudado devido as consequências causadas ao
menor desde a sua infância a idade adulta. Faz se um estudo das diferenças entre Alienação
Parental e Síndrome da Alienação Parental, e da Lei º 12.318/2010. Nesse sentido faz se
necessário o estudo de um meio de prova eficaz para que seja sancionada medidas de maneira
justa ao alienante. Dessa forma vê se no Depoimento Sem Dano como prática de inquirição de
vítimas e testemunhas infanto-juvenis aborda se as características do Depoimento Sem Dano,
bem como de suas principais problemáticas, de forma a estabelecer que por vezes a prática
atinge os objetivos que lhes motivaram.
Palavras-chave: Entidade Familiar. Síndrome da Alienação Parental. Depoimento Sem
Dano.
______________________________________________________________________
O DIREITO FUNDAMENTAL AO ESQUECIMENTO E SUAS DIMENSÕES
Roberta Santos Ribeiro
Érika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo
RESUMO
O presente artigo visa analisar o novo direito ao esquecimento, que apesar de ser considerado
novo, reaviva um antigo conflito de direitos fundamentais, entre: o direito à liberdade de
expressão e de informação; e o direito da personalidade, o da intimidade e privacidade. Foi
feita uma abordagem sobre o instituto do direito ao esquecimento, analisando os aspectos
históricos, bem como seu surgimento, conceituação e análise de alguns entendimentos a
respeito do tema. O interesse pelo tema ocorreu pelo fato de se tratar de possível conflito de
direitos considerados fundamentais. Por essa razão o problema da pesquisa versou sobre a
aplicabilidade do direito ao esquecimento frente o direito à liberdade de expressão, surgindo
daí o objetivo geral que é analisar o possível conflito existente entre o direito ao esquecimento
e o direito à liberdade de expressão. Metodologicamente foi feito uso da pesquisa
exploratória, bibliográfica e jurisprudencial com revisão de literatura e abordagem qualitativa.
Os resultados apontam para uma análise do caso concreto, tendo em vista que tanto o direito
ao esquecimento, quanto a liberdade de expressão devem ser aplicados de maneira razoável e
proporcional, de modo que nenhum dos dois direitos seja excluído, levando-se em
consideração o interesse público já que os fatos sociais constituem a memória social.
Palavras-chave: Direito ao Esquecimento. Liberdade de expressão. Garantia fundamental.
Esquecer.
______________________________________________________________________
O INDIVÍDUO PORTADOR DO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE
ANTISSOCIAL E O SEU ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA JURÍDICO
BRASILEIRO
Mirna Rodrigues de Jesus
Ronilson Ferreira Freitas
RESUMO
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O presente estudo objetivou discutir sobre o indivíduo portador do Transtorno de
Personalidade Antissocial e o seu acompanhamento pelo sistema jurídico brasileiro. Discutiuse a imputabilidade dos psicopatas, considerando que são cada vez mais recorrentes os crimes
bárbaros cometidos por indivíduos perigosos que, postos em liberdade, voltam a praticar atos
cruéis. Foi possível observar, neste estudo, a forma como o psicopata vem sendo tratado. Para
tanto, tomou-se como base o artigo 26 do Código Penal brasileiro, observando as alternativas
de punição oferecidas pelo ordenamento jurídico, e se estas são essenciais para os casos de
psicopatia. No âmbito jurídico, a psicopatia sempre foi vista como um desafio, pelo fato de ter
a necessidade de se definir o que seria a psicopatia e como identificá-la no infrator, bem como
identificar se um psicopata é imputável, semi-imputável ou inimputável, permitindo que seja
aplicada a sanção penal que melhor caberá aos portadores do transtorno de personalidade.
Palavras-chave: Medida de Segurança. Psicopata. Pena. Sistema Jurídico.
______________________________________________________________________
O PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Mycaelly Maryany Alves Nobre
Gisele Gusmao
RESUMO
O presente estudo tem como objetivo suscitar a discussão acerca da possível
inconstitucionalidade da investigação criminal realizada pelo Ministério Público, à luz da
Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, bem como sua compatibilidade com
o sistema processual penal adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Analisa-se neste
trabalho os diferentes sistemas processuais, a investigação preliminar e suas peculiaridade.
Discorre se sobre a instituição ministerial, sua incumbência, princípios institucionais e
funcionais, bem como o posicionamento doutrinário, e a repercussão geral a cerca do tema.
Procede-se também a exposição do atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Para
tanto, foi constituído uma revisão bibliográfica, com base em artigos científicos, doutrinas
jurídicas, legislação vigente e jurisprudências. Desse modo conclui-se que o ordenamento
jurídico pátrio comporta a investigação criminal direta pelo Ministério Público, sendo
inclusive o entendimento do Superior Tribunal Federal, logo entendemos que essas
investigações devam ocorrer de forma subsidiaria, respeitando os limites constitucionalmente
impostos, e, as clausulas de reserva jurisdicional.
Palavras-chave: Ministério Público. Investigação criminal. Polícia Judiciária.
______________________________________________________________________
O PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE E AS UNIÕES POLIAFETIVAS
Juliana Nogueira Corrêa
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
O presente artigo aborda a temática do poliamor e suas implicações jurídicas para o Direito
Brasileiro, com enfoque no Principio da Afetividade, fundamento balizador das novas formas
de família. Tal tipo de relacionamento é constituído entre três ou mais pessoas e caracteriza-se

37

pelo propósito de constituição familiar. Para se caracterizar uma união poliamorosa não pode
haver má-fé de nenhum dos conviventes, os companheiros poliamoristas não se relacionam
em pares exclusivos, e todos devem estar conscientes da presença e da existência dos outros
que excedem o tradicional par. Neste artigo serão abordados o Poliamor e as Uniões
Poliafetivas,o Princípio da Afetividade e a Dignidade da pessoa humana e sua aplicabilidade
nas relações poliafetivas e a tutela dos direitos nas uniões poliafetivas. A pesquisa foi
realizada numa abordagem qualitativa do tema levando em consideração os posicionamentos
doutrinários, jurisprudenciais, legislação vigente e artigos científicos a fim de se chegar a um
resultado consolidado. Sob um critério descritivo, obedeceu a revisão bibliográfica como
procedimento norteador do trabalho.
Palavras-chave: Poliamor. Uniões poliafetivas. Princípio da Afetividade.
______________________________________________________________________
O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E A SUA APLICABILIDADE
FRENTE ÀS NORMAS IMPEDITIVAS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DOS
MILITARES DE MINAS GERAIS
Irson Gomes Filho
Jéssica Albuquerque V. Oliviera
RESUMO
O Princípio da Presunção de Inocência prevê que ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Entende-se também que este postulado
deve ser aplicado além da esfera penal, sobretudo, para este estudo, será dado ênfase à sua
aplicabilidade no âmbito administrativo e constitucional, principalmente no que se refere às
legislações específicas a que se submetem os Policiais Militares de Minas Gerais, destacandose as normas que regulam a promoção. Destacamos ao artigo 203, IX da Lei 5.301/69, o qual
trata especificamente das causas impeditivas de promoção que afrontam o Princípio da
Presunção de Inocência. Para se alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa
qualitativa, buscando auxílio na literatura, seja através de artigos científicos pertinentes ao
tema, bem como obras de autores renomados como: Luiz Roberto Barroso (2012) e Alexandre
de Moraes (2002). Foi utilizada ainda a legislação positivada, sobretudo a Constituição
Federal de 1988 e as legislações específicas às quais os militares são submetidos como a Lei
5.301/69 (Estatuto dos Militares de Minas Gerais), Lei 14.310/02 (Código de ética e
Disciplina dos Militares de Minas Gerais). Também, lançamos mão dos vários julgados
acerca do assunto, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em especial o
Acórdão proferido pela segunda turma, relativo ao Recurso Extraordinário 782.649, de 11 de
março de 2014, tendo como relator o Ministro Celso de Melo.
Palavras-chave: Presunção de Inocência. Impedimento de Promoção. Polícia Militar.
______________________________________________________________________
O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E A GUARDA
COMPARTILHADA
Amanda Thereza Assis Ribeiro
Maria Fernanda Soares Fonseca
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RESUMO
O presente artigo busca, à luz dos principíos da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 e da legislação infraconstitucional, com destaque para o Estatuto da Criança e
do Adolescente e do Código Civil de 2002, apresentar a guarda compartilhada como melhor
alternativa em casos de dissolução conjugal, estudando também a forma como o Judiciário
tem lidado com o assunto e as posições doutrinárias sobre o tema. A guarda compartilhada
está inserida em um contexto de exercício do poder familiar em caso de ruptura da sociedade
conjugal e, sobretudo, como forma de resguardar o pleno desenvolvimento do menor,
portanto, o tema demanda especial cautela. Diante disso, pretende-se abordar o poder familiar
e os princípios do direito de família, bem como analisar o instituto da guarda compartilhada
do ponto de vista social e jurídico, defendendo esse tipo de guarda como instrumento de
garantia de direitos fundamentais da criança e do adolescente. Para desenvolvimento do artigo
foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Poder Familiar. Guarda compartilhada. Criança e Adolescente.
______________________________________________________________________
O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Isabella Fernandes Batista
Gisele De Cássia Gusmão
RESUMO
O presente trabalho buscou analisar o instituto do redirecionamento da execução fiscal de
acordo com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa considerados
base de todo ordenamento jurídico. Neste sentido, questionou-se a possibilidade da falta de
defesa prévia quando do redirecionamento da execução fiscal, discutindo a possível supressão
prática de direitos e garantias constitucionais. Buscou-se abordar os casos em que a lei
autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes, bem como apresentar a
repercussão dos princípios constitucionais na Execução Fiscal, por meio de revisão da
literatura, método que utilizou materiais bibliográficos ou eletrônicos de outros autores para
embasar o tema, como doutrinas e jurisprudências. Assim, o estudo concluiu que os sócios
gestores podem sofrer o redirecionamento da execução fiscal, mas desde que essa execução se
paute nos princípios constitucionais, podendo os executados exercerem plenamente o seu
direito de defesa, resguardando também o direito do fisco de reaver o seu crédito, dentro dos
liames legais.
Palavras-chave: Execução Fiscal. Princípio do Contraditório. Princípio da Ampla Defesa.
______________________________________________________________________
PEDOFILIA NA INTERNET: COMO GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL AOS
DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES?
Priscila Janaine Rocha Silva
Jéssica Albuquerque V. Oliveira
RESUMO
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Com os avanços tecnológicos, cada vez mais pessoas se relacionam por meio do uso da
internet. É imperioso um olhar do jurista para lidar com as diversas situações dessa relação.
Crianças e adolescentes brincamcom jogos tecnológicos interativos, onde interagem com
pessoas de diversas partesdo seu país ou até de outros lugares do mundo. No entanto a
internet não uniuapenas amantes de tecnologia e ou pessoas com interesses afins, ela
tambémacolheu pessoas mal intencionadas, dentre essas um será abordado no presenteartigo:
o pedófilo. Este trabalho tem como problemática avaliar o crime de pedofiliavirtual, que vem
se disseminando no universo tecnológico, é, também, objetivo desteestudo comentar o esforço
da legislação brasileira que não consegue acompanhar o avanço da prática criminal,como a
análise das frágeis políticas públicas investigativas para rastreamentodesses indivíduos.
Palavras-chave: Crimes Virtuais. Exploração Sexual Infantil. Legislação. Pedofilia.
______________________________________________________________________
PERDA DE MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA
Apoliana Alcântara Soares
Cristiano Barbosa
RESUMO
O tema desenvolvido no presente artigo é a perda de mandato eletivo por infidelidade
partidária no Brasil, tendo como base a resolução do Tribunal Superior Eleitoral n°
22.610/2007 e a Reforma Eleitoral de 2015.O interesse pelo tema ocorreu pelo fato dos
tribunais eleitorais estarem julgando casos que acabam resultando em perda de mandato
eletivo por ato de infidelidade partidária o que traz um caráter controvertido quando se
considera as interpretações das normas contidas no ordenamento jurídico brasileiro que
punem os mandatários que abandonam os partidos sem justa causa. Por essa razão o problema
de pesquisa versou sobre o que caracterizaria a infidelidade partidária justificadora da perda
do mandato eletivo, enquanto o objetivo geral foi o de analisar a possibilidade de perda de
mandato eletivo por ato de infidelidade partidária. Já os objetivos específicos buscaram
compreender o instituto da Fidelidade Partidária; avaliar as causas que acarretam a expulsão
do partido político com consequente perda de mandato eletivo; explicar as hipóteses de
desfiliação partidária por justa causa; compreender as normas eleitorais que tratam da
infidelidade partidária. Metodologicamente foi feito uso da pesquisa exploratória,
bibliográfica e jurisprudencial com revisão de literatura. Os resultados apontam para o fato de
que conter a desfiliação partidária sem justa causa é um mecanismo indispensável para
organização política nacional, apesar de haver divergência por parte dos tribunais eleitorais,
levando o Congresso Nacional reiteradamente editar normas para regulamentar a questão.
Palavras-chave: Infidelidade. Mandato eletivo. Partidos Políticos.
______________________________________________________________________
PLÁGIO: CARACTERÍSTICAS E REFLEXOS NEGATIVOS NA VIDA DOS
ACADÊMICOS QUE O COMETEM
Alessandra Gomes Santos
Andrey Philippe de Sá Baeta Neves
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RESUMO
O objeto de estudo do presente trabalho é o instituto jurídico do plágio, cujo objetivo é
explicar e caracterizar o plágio citando suas modalidades com maior atenção ao plágio
acadêmico, dando ênfase à eficácia de sua alocação no âmbito penal. O objetivo desse estudo
é trazer maior conscientização acerca do assunto principalmente no que diz respeito ao âmbito
acadêmico. Não obstante há também o intuito de refletir se é ou não o direito penal o ramo do
direito mais adequado para tratar o assunto. A pesquisa feita pode ser classificada como
básica, realizada através de revisão bibliográfica com o intuito de apresentar medidas que
sejam mais eficientes para desestimular o plágio.
Palavras-chave: Plágio. Direito Autoral. Plágio Acadêmico.
______________________________________________________________________
PSICOGRAFIA NO
PSICOGRAFADAS

DIREITO

PENAL:

ADMISSIBILIDADE

DE

CARTAS

Bélmiton Alves Lima
Leila Lucia Gusmão
RESUMO
O presente trabalho objetiva o estudo do tema quanto à admissibilidade das cartas
psicografadas como fonte de prova no ordenamento penal brasileiro. Objetiva-se condensar a
essência dos argumentos por meio de referencial teórico e cientifico, sem desconsiderar os
entendimentos diversos daqueles que se posicionam contra a utilização dessa fonte atípica de
prova. No que concerne à metodologia de pesquisa, utilizou-se de textos literários e
doutrinários e ainda por meio da legislação penal pertinente, de maneira a buscar informações
em obras bibliográficas e artigos científicos. Nesse aspecto, procura este estudo demonstrar e
discutir o fenômeno da psicografia frente ao direito penal. Destarte, conclui-se que sua
aprovação depende mais expressamente das questões intrínsecas do julgador, do que
considerá-la prova ilícita, evidenciando dessa forma, que aqueles que partiram para o plano
espiritual podem se comunicar com os que ficaram no plano material, tendo em vista o caráter
verídico das cartas por meio do exame.
Palavras-chave: Prova Penal. Carta Psicografada devido processo legal. Provailícita.
Espiritismo.
______________________________________________________________________
REFLEXOS INDENIZATÓRIOS EM CASO DE DESISTÊNCIA
CONTRATANTES NO CONTRATO DE GRAVIDEZ POR SUBSTITUIÇÃO

DOS

Franciele Maria Lopes Silva
Jéssica Albuquerque Vieira Oliveira
RESUMO
Este estudo buscou analisar a repercussão civil diante da hipótese de desistência dos
contratantes, no ato do recebimento do filho inseminado por do processo de gestação por
substituição, a barriga de aluguel. Para responder essa hipótese criada, partiu-se da observação
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da formação dos arranjos familiares, da perpetuação da família e da análise do esforço extra
realizado por alguns na concepção por vias alternativas como a gestação por substituição.
Tudo sob a tutela do Direito, sobretudo dos Direitos estabelecidos na Constituição Federal de
1988. Esta realidade é vinculada ao anseio de manter a organização da sociedade, garantindo
direitos e deveres aos seus membros. Sob tais aspectos, foi analisado o procedimento tomado
como princípio do estudo, conhecido popularmente como barriga de aluguel, quanto à
validade, vínculo das partes contratantes e efeitos ao nascituro gerado. Como não há Lei
específica, realizou-se estudo integrado da legislação pertinente. Quanto aos efeitos da
desistência, as partes envolvidas nesse procedimento são devidamente assistidas em seus
direitos, como cidadãos. A análise se deu em dois focos, o primeiro quanto à possibilidade
indenizatória para a mãe de receptora do embrião e para o nascituro, e o último quanto à
possibilidade de fixação de alimentos. Através de estudo bibliográfico, buscou-se responder
quais as medidas cabíveis, das indenizações possíveis e dos deveres dos atores deste processo.
Palavras-chave: Gestação por Substituição. Barriga. Desistência. Indenização. Alimentos.
______________________________________________________________________
REPARAÇÃO DO DANO EM RAZÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO
EMPREGADO ASSEDIADOR
Betânia Lemos Dos Santos
Daniel Rodrigo Soares
Cristiano Barbosa
RESUMO
O assédio moral é instituto jurídico que gera danos à integridade físico-psíquica da vítima,
sendo um fato presente em diversas relações sociais incluindo no âmbito empresarial. Em
razão disso, foi estabelecido o problema: é possível a responsabilização civil do empregado
assediador e consecutiva reparação do dano moral ocorrido nas relações de emprego? No
objetivo geral estudou a responsabilidade civil do assediador por dano moral na relação de
emprego. Nos específicos abordou os aspectos históricos e conceituais do assédio moral,
identificando as espécies e suas consequências, estudou a possibilidade de responsabilização
do assediador na relação de emprego por dano moral causado ao assediado.
Metodologicamente utilizou da pesquisa bibliográfica exploratória e revisão de literatura. Os
resultados apontam para possibilidade de responsabilização civil do assediador e na reparação
do dano moral gerado.
Palavras-chave: Assédio moral. Relação de emprego. Responsabilidade civil.
______________________________________________________________________
TRÁFICO PRIVILEGIADO: A HEDIONDEZ ENTRE A LEI E A JURISPRUDÊNCIA
Marlon Emanuel Dias Soares
Ana Carolina Teixeira De Oliveira
RESUMO
O presente trabalho aborda o caráter hediondo do tráfico de drogas disciplinado pela Lei
11.343/2006 (Lei Antidrogas), em seu artigo 33, § 1° concomitante com o § 4°, modalidade
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de infração penal intitulada pela doutrina com “Tráfico Privilegiado”.Tal atribuição se deu
devido a hipótese de diminuição da pena descrita no artigo supramencionado, desde que o
agente infrator atenda cumulativamente aos requisitos, a sanção penal a ele cominada poderá,
devido a minoração, chegar a um ano e oito meses de reclusão/detenção. Destarte, foi
realizado um estudo sistematizado onde a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CRFB/88) será o ponto de partida, passando pela Lei 11.343/06 (Lei Antidrogas), Lei
7.210/84 (Lei de Execução Penal) e Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), nas suas
respectivas peculiaridades e aplicabilidade, por fim, analisar o entendimento do Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgado do Habeas Corpus n° 118.533 – MS, bem como os
reflexos na seara do Direito Penal.Portanto, o trabalho tem como objetivo principal
compreender quais motivos levaram o Pleno do STF a mudar o posicionamento acerca da
hediondez do crime de “tráfico privilegiado”.
Palavras-chave: Tráfico privilegiado. Hediondez. Lei. Princípio. Pena.
______________________________________________________________________
VITIMODOGMÁTICA: A INFLUÊNCIA DA VÍTIMA NA APLICAÇÃO DA PENA À
LUZ DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
Lucas Vieira Simões Canela
Ana Carolina Teixeira De Oliveira
RESUMO
O presente artigo busca estudar o comportamento da vítima como um dos elementos previstos
no artigo 59 do Código Penal, relativo à primeira fase da dosimetria da pena, introduzido pela
reforma do Estatuto Repressor ocorrida no ano de 1984. Ao tratar da vítima, vez que a
inovação tem viés vitimológico, necessário se faz abordar o nascimento da vitimologia, sua
conceituação, bem como sua definição acerca do objeto principal de seus estudos, qual seja, a
vítima. Brevemente será abordado sobre os desdobramentos da ciência ao passar do tempo,
principalmente sua relevância no período pós Segunda Guerra Mundial, apontando seus
principais defensores, analisando suas ramificações nos estudos pátrios. No tocante ao
comportamento da vítima, serão abordados os diversos comportamentos frente ao fato
delituoso, através dos tipos de vítimas elaborados pelos doutrinadores da vitimologia. Por fim,
o estudo do comportamento da vítima será aprofundado expondo o conceito de
vitimodogmática, avaliando como o comportamento da vítima pode influenciar na aplicação
da pena do autor do crime, explanando como suas correntes aplicam os estudos vitimológicos,
apresentando a corrente abraçada pelo atual Código Penal. A explanação visa tornar menos
nebuloso o julgamento do magistrado no caso concreto, avaliando corretamente o critério
apontado, buscando aplicar ao sujeito ativo do crime uma pena proporcional.
Palavras-chave: Criminologia. Vitimologia. Vitimodogmática.
______________________________________________________________________
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
AVALIAÇÃO FÍSICO - QUÍMICA E DA ROTULAGEM DE DIFERENTES
MARCAS DE AZEITONA EM CONSERVA
Eduarda Barbosa Santos
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Karlandréa Gonçalves Ribeiro
Priscila Regina Queiroz
Warley Basílio Batista
Danielle Soares Malveira
RESUMO
A azeitona é um fruto da oliveira, nativa da região mediterrânea e pertencente a família das
Oleáceas. Sendo destinada a produção de azeite de oliva e azeitona de mesa, que é o fruto
processado e conservado. Por se tratar de conserva é comum encontrar uma proporção
considerável de sódio, que quando consumido em excesso está associado a complicações
cardiovasculares e a hipertensão arterial. Esse trabalho se justifica pela relevância e relação
direta que a saúde da população tem com os alimentos ingeridos e também por serem
encontrados consumidores mais atentos e exigentes nos aspectos de rotulagem. O presente
estudo realizou análises físico-químicas e aplicou checklist para avaliação da rotulagem de
diferentes marcas de azeitona em conserva. Foram adquiridas cinco amostras de marcas
diferentes de azeitona que possuíam peso drenado de 200g e as análises foram realizadas em
triplicatas provenientes de um mesmo lote de cada marca comercial. Na avaliação da
rotulagem, 62,96% dos rótulos apresentaram conformidade com a legislação vigente.
Analisaram-se os pesos líquido e drenado, constatando-se que houve uma variação tanto em
comparação ao rótulo quanto em paridade com as marcas. Em relação a turbidez, verificou-se
que apenas uma amostra possuía turbidez translúcida. Constatou-se na quantificação de
cloreto uma variação no teor de sódio entre as amostras bem como na acidez titulável, sendo
que ambas foram submetidas a análise estatística ANOVA, ao teste de Tukey e Fischer a 5%
de significância com a finalidade de obter resultados com maior confiabilidade. Diante do
estudo realizado, conclui-se que as análises apresentaram diferenças significativas entre as
marcas, porém estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.
Palavras-chave: Azeitona. Peso líquido. Peso drenado. Sódio. Rotulagem.
______________________________________________________________________
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DO RESÍDUO
MANIPUEIRA PRODUZIDA NO NORTE DE MINAS GERAIS
Juliana Gonçalves Fiuza Nascimento
Isadora Cristina de Almeida Lima
Priscila Regina Queiroz
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
A planta Manihot esculenta Crantz é uma raiz de origem brasileira do sudoeste da Amazônia,
sendo uma das mais tradicionais e importantes culturas agrícolas para o país. O
processamento industrial da Mandioca causa sérios problemas ambientais, pois durante o
processo são gerados diversos resíduos, como a casca, farelos e a manipueira que é o resíduo
líquido resultante do processamento da fécula e da farinha. Na maioria das indústrias esse
liquido é despejado em rios e no solo sem que haja qualquer tipo de tratamento, podendo levar
a contaminação de fontes de água potável e morte da brota devido a sua elevada carga
orgânica, entretanto esse resíduo pode ser reaproveitado como subproduto. O objetivo deste
trabalho é caracterizar a possibilidade técnica de reaproveitamento do resíduo líquido

44

manipueira como substrato para produção de biofertilizante. Duas amostras distintas do
resíduo manipueira foram coletadas na comunidade Chapadinha, Morro Alto distrito de
Bocaiúva, e realizadas análises físico-química e bromotológicas como lipídios, umidade,
sólidos totais, extrato seco, densidade, proteína, carboidratos, cinzas, acidez titulável, pH,
temperatura, condutividade, cianeto,
análises microbiológicas de coliformes totais,
coliformes termotolerantes e anaeróbios mesofilos totais e herborização das exsicatas. Os
resultados das análises bromatológicas e físico-químico ficou evidenciado que houve
diferença estatística (p<0,05) entre as variáveis pH, condutividade, lipídeos e cinzas, porém
não observamos diferenças entre as análises de temperatura, carboidratos, densidade absoluta
e relativa, acidez titulável, umidade, sólidos totais, extrato seco, proteína, houve presença de
cianeto e positivo para todas analises microbiológicas. Avaliando os resultados apresentados
verificou-se que é possível a produção de biofertilizantes a partir das amostras analisadas.
Palavras-chave: Manihot. Análise de Alimentos. Aproveitamento Integral dos Alimentos.
______________________________________________________________________
ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS, BROMATOLOGICAS E
MICROBIOLOGICA DA FARINHA DA CASCA DO BARU (Dipteryx alata Vog).
PARA O USO ALIMENTÍCIO
Alvino Gomes Procópio Júnior
Robson Paulo de Souza Santos
Priscila Regina Queiroz
Priscila Maria Oliveira Carvalho
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
Visando o estudo das relações produtivas entre homem e natureza, a sustentabilidade
ecológica, econômica social e cultural o cerrado brasileiro é de grande apreço nesta questão,
muitas populações necessitam de seus recursos naturais para existir, incluindo etnias,
indígenas, raizeiros, quilombolas, ribeirinhos e vazanteiros. Nesta perspectiva o cerrado
possui frutos como o Baru (Dipterix alata Vog) que é uma planta frutífera, está entre as 10
espécies mais promissoras para cultivos, devido à alta taxa de germinação de suas sementes e
bom estabelecimento de mudas, apesar da alta variabilidade genética, é muito utilizado como
fonte de renda familiar. Portanto, este estudo avaliou as propriedades físico-químicas,
bromatológicas e microbiológicas da farinha da casca do fruto do Baru. A farinha foi obtida
através de processamento guiado por manuais técnicos adaptados o qual seguiu-se da seguinte
maneira: limpeza com água corrente para retirar as sujidades grosseiras, sanitização em água
clorada a fim de eliminar possíveis micro-organismos, seleção por inspeção visual,
fragmentação em máquina de triturar adaptada e peneiramento em tamises para seleção de
granulometria. A composição físico-química e bromatologica resultou em 22,5% de umidade,
5,31 de pH, 0,32% de acidez, 13,8% de extrato–seco, 14,3% de cinzas, 3% de lipídeos, 21,6%
de carboidratos, 5,44% de proteínas. Em relação a quantificação Coliformes totais e
Termotolerantes a 45ºC apresentaram resultados < 1,1 x 106 NMP/g, para a quantificação de
aeróbios mesofilos totais apresentaram resultados 2,86 x 106 UFC/g . A partir dos resultados
obtidos a amostra encontra-se fora dos padrões microbiológicos segundo a RDC nº 12 da
ANVISA. Sugerindo a necessidade de boas praticas de fabricação.
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Palavras-chave: Dipteryx. Farinha. Análise de Alimentos. Aproveitamento Integral dos
Alimentos.
______________________________________________________________________
PRODUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E ANÁLISE SENSORIAL
DE LICOR DE CAGAITA (Eugenia dysenterica DC)

Anderson de Oliveira Cordeiro
Daniel da Fonseca Alves
Adriana Xavier Alberico Ruas
Warley Basílio Batista

RESUMO
Dentre as mais ricas savanas do mundo, o bioma Cerrado institui um imenso patrimônio de
riquezas naturais renováveis, dando ênfase às espécies frutíferas detentoras de características
exóticas e sensoriais distintas e intensas, que únicas, garantem aos frutos uma potencialidade
para exploração nacional e internacional. A cagaita (Eugenia dysenterica DC) pode ser
empregada na elaboração de vários produtos devido às suas características químicas e o fruto
se mostra apropriado para o desenvolvimento de bebidas. O presente estudo objetiva elaborar um
licor de cagaita por método artesanal de fabricação e avaliar as características físico-químicas
e sensoriais do produto final. A legislação brasileira especifica o licor como sendo uma bebida com
graduação alcoólica de 15 a 54% em volume, a 20°C, e uma porcentagem de açúcar superior a 30 g.L . As
receitas foram codificadas como R1 e R2; em R1, solução de maceração melaço e em R2
solução de maceração vodka tridestilada. O projeto foi protocolado, aprovado pelo de Comitê
de Ética e realizada análise sensorial para aceitação do produto, com os atributos para
avaliação: aroma, cor e sabor, em 56 provadores não treinados. Para o Aroma e Cor um total
de 93% e 66% de aceitação, respectivamente. Num dos pontos alvos da análise sensorial, o
sabor, obteve-se um total de 80% de aceitação. A soma média das três características foi de
83,67%. As análises físico-químicas foram realizadas em triplicata e os dados tratados pelo
método ANOVA, inferindo que não há diferença estatisticamente significativa entre os valores
médios de pH, Acidez Total, Teor Alcoólico, Açucares Totais Redutores, Açucares Totais não
Redutores, cinzas, cinzas sulfatizadas e que, há diferença estatisticamente significativa entre
os valores médios de Resíduo Seco. Com estes resultados a cagaita mostrou-se uma boa
alternativa para a fabricação de licor e de potencial comercial pela boa aceitação, pode ser
explorada pela indústria de bebidas licorosas. Para trabalhos futuros se propõe análise
sensorial comparativa entre as duas formulações, R1 e R2. Devido ao desconhecimento
observado a respeito do fruto cagaita é proposto um estudo para divulgação e consequente
preservação da mesma.
-1

Palavras-chave: Licor. Análise. Sensorial. Análise Físico-Química.
______________________________________________________________________
QUALIDADE DA ÁGUA MINERAL ENVASADA NO NORTE DE MINAS GERAIS

Ítalo Bernardo Costa Almeida
Elaine Cristina Mendes
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Warley Basílio Batista
Emanuela Karla Ferreira Ribeiro Rodrigues

RESUMO
O Brasil é um dos maiores envasadores mundiais de água mineral, com crescimento
aproximado de 20% ao ano. Os consumidores preferem este produto pela pureza e o sabor,
além da conveniência e facilidade de consumo. Entretanto, estudos apontam que a água
mineral natural não é precisamente segura e pode oferecer riscos à saúde pública. O objetivo
foi avaliar a qualidade físico-química e microbiológica da água mineral natural envasada no
Norte de Minas Gerais e verificar se atende os padrões da legislação. Três lotes diferentes (A,
B e C) de mesma marca comercial de água mineral foram analisados no Laboratório de
Análises de Água Efluente (LAAE). Os valores de alcalinidade total, temperatura, pH,
turbidez e cor aparente para os três lotes estavam em conformidade com os padrões de
potabilidade, exceto para cloro residual livre. Embora, lote A diferiu estaticamente a 5% de
significância em relação à alcalinidade total, condutividade elétrica, temperatura e pH
comparados com os lotes B e C. Quanto a Escherichia coli, Coliformes totais e Coliformes
Termotolerantes, 100% das amostras atenderam os padrões microbiológicos citados na
legislação para água mineral. Contudo, verificou-se que para contagem bacteriana total, os
três lotes apresentaram valores acima do permitido pela legislação considerando os padrões de
potabilidade (A = 2,4x106 UFC/mL; B = 2,9x105 UFC/mL e C = 1,8x107 UFC/mL), o
máximo tolerável é 500 UFC/mL, tornando-os impróprios para consumo. Isso evidencia
falhas nas boas práticas de higiene, que devem ser monitoradas em todas as etapas desde
captação até a comercialização, a fim de obter produtos seguros.
Palavras-chave: Análises. Envasada. Qualidade.
______________________________________________________________________
ENGENHARIA BIOMÉDICA
A TECNOVIGILÂNCIA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO
ENGENHARIA CLÍNICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

PARA

A

Diego de Aguiar Castro Ribeiro
Marcus Tadeu Veloso César
Laura Adriana Ribeiro Lopes
RESUMO
O estudo tem o objetivo de desenvolver uma revisão sistemática da literatura sobre
Tecnovigilância e seu papel como ferramenta de gerenciamento de riscos para a Engenharia
Clínica, de forma a contribuir na construção de uma bibliografia específica sobre a
importância do tema. O presente estudo foi desenvolvido a partir de consulta realizada à base
de dados Google Acadêmico e da seleção de 10 artigos publicadas entre 2006 e 2016, de
autores que tratam do tema Tecnovigilância em seus respectivos estudos. Os dados foram
tratados utilizando-se o programa Microsoft Office Excel 2016. A tecnovigilância tem
importância fundamental na regulamentação de normas que garantem o uso seguro da
tecnologia clínica, contribuindo de forma significativa para minimizar eventos adversos
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envolvendo uso de equipamentos. Por meio do registro de incidentes e da avaliação e análise
das informações coletadas, a tecnovigilância visa propor ações corretivas relativas ao uso de
produtos para saúde. Um evento adverso na área da saúde diz respeito à falha ou problema
durante o uso, envolvendo equipamentos biomédicos, artigos, implantes e kits diagnósticos.
No ambiente hospitalar, os métodos de gerenciamento de risco para equipamentos médicohospitalares devem ser inseridos dentro do programa de gerenciamento da Engenharia
Clínica, tornando-se uma importante ferramenta de prevenção de incidentes. Ao fazer uso dos
dados contidos na análise dos eventos, a engenharia clínica poderá traçar sua estratégia de
trabalho conscientizando os profissionais da saúde quanto a importância das notificações
envolvendo equipamento médicos, bem como auxiliá-los na análise das causas destes eventos,
identificando ações para evitar a ocorrência destes e, principalmente, evitar que estes
provoquem danos aos pacientes do estabelecimento.
Palavras-chave: Tecnovigilância. Eventos Adversos. Gerência de Risco. Engenharia Clínica.
______________________________________________________________________
CICLOERGÔMETRO MICROCONTROLADO
Marcel Veloso Campos
Aristóteles Ramon Dias C. Moreno
Késia Lorraine Souza
RESUMO
Objetivos: Projetar um sistema microcontrolado que seja adaptável em bicicletas ergométricas
horizontais, transformando-o em um equipamento de reabilitação motorizado Métodos: Neste
projeto foram utilizados Arduino Uno, Shield Eletromiográfico, motor CC (corrente
contínua), Ponte H, Fonte de Corrente Contínua bivolt, software EletricGuru e uma bicicleta
ergométrica horizontal. Durante as etapas de montagem do projeto, realizaram-se testes de
modo a submetê-los as mesmas condições de operação de uma Bicicleta Ergométrica
Horizontal Resultados: De acordo com os resultados obtidos, pode-se de maneira segura
planejar a adaptação dos componentes de forma que a bicicleta ergométrica horizontal se
torne um equipamento automatizado, para substitui os tratamentos até então realizados
manualmente. Conclusão: Os resultados mostraram-se a viabilidade das peças para adaptação
no cicloergômetros. Durante os testes visualizou-se que qualquer bicicleta ergométrica
horizontal poder ser automatizada, necessitando apenas que sua estrutura mecânica acople os
dispositivos eletrônicos. Os sensores mioelétricos testados conseguiu captar os sinais
eletromusculares e o transformou em gráficos, facilitando a análise dos músculos trabalhados
durante os exercícios. A automatização, auxiliará o profissional fisioterapeuta, pois não
haverá a necessidade de esforços manuais e consequentemente haverá o maior número de
pacientes atendidos.
Palavras-chave: Cicloregômetro Microcontrolado. Tratamento fisioterápico. Eletromiógrafia.
______________________________________________________________________
CONTROLE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM HOSPITAIS DE MONTES
CLAROS
Luiz Gustavo Lucas Gusmão
Rayssa Rodrigues De Almeida
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Fernanda Afonso Oliveira Silva
RESUMO
O controle do gerenciamento de resíduos hospitalares possibilita analisar as formas de
descarte dos resíduos verificando se está de acordo com as normas vigentes. O intuito do
gerenciamento consiste em verificar o manejo desde acondicionamento até a disposição final.
O estudo teve como objetivo analisar o controle do descarte do resíduo hospitalar e identificar
possíveis imprecisões nas etapas operacionais tanto no gerenciamento quanto ao modelo de
execução. A população foi composta pelos 2 hospitais situados na cidade de Montes Claros.
Como amostra em cada hospital foram entrevistados, o gestor do departamento PGRSS, todos
funcionários que realizam atividades de coleta e descarte dos mesmos. Para a coleta de dados
foi utilizado um questionário. O projeto foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética.
Observou se, a partir da análise dos questionários respondidos pelos funcionários dos
hospitais, ações adequadas no gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde nos
estabelecimentos. Como acondicionamento, armazenamento adequado, coleta, tratamento dos
resíduos utilizando métodos diferenciados (incineração), capacitação e atualização periódicas
para a equipe. Entretanto quanto a preocupação ambiental falta implementar campanhas
internas mais abrangentes relativas a conscientização sobre a valorização ambiental. Contudo,
conclui-se que o gerenciamento de resíduos nos hospitais pesquisados se encontra de acordo
com as normas vigentes.
Palavras-chave: Controle de gerenciamento. Resíduos Hospitalares. Preservação do Meio
Ambiente.
______________________________________________________________________
GERENCIAMENTO DE RISCO APLICADO EM TECNOLOGIAS MEDICOHOSPITALARES
Jamila Alves de Oliveira
Patricia Fernanda Serpa
Fernanda Afonso Silva
RESUMO
O Gerenciamento de Risco/Gestão da Qualidade tem como principal objetivo monitorar o
trabalho usando como parâmetro a possibilidade de ocorrência de situações adversas. O
objetivo do estudo foi acompanhar a sua atuação no setor da Engenharia Clinica/Biomédica e
propor um protocolo de segurança para a equipe do Gerenciamento de Risco/Gestão da
Qualidade implementar no setor da Engenharia Clinica/Biomédica, exigindo limpeza das
tecnologias antes da manutenção, treinamento e incentivo a uso EPIs (Equipamento de
Proteção Individual) para manuseio correto e seguro das tecnologias médico- hospitalares.
Métodos: a pesquisa foi realizada em dois hospitais de Montes Claros com estudo
observacional e qualitativo e entrevista com um funcionário do setor de Engenharia
Clinica/Biomédica e um responsável do Gerenciamento de Risco/Gestão da Qualidade de
cada unidade hospitalar. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Associação Educativa do Brasil, obtendo parecer favorável número 2. 001.049. Resultados: de
acordo com os dados da entrevista profissionais do setor de Engenharia Clinica/Biomédica
não segue nenhum protocolo de segurança, não há rotina de limpeza dos equipamentos antes
de irem pra manutenção, o uso de EPIs só acontece por iniciativa própria do colaborador.
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Conclusão: Gerenciamento de Risco/Gestão da Qualidade não tem nenhuma atuação de forma
específica no setor Engenharia Clinica/Biomédica.
Palavras-chaves: Engenharia clínica. Gerenciamento de risco. Gestão da qualidade.
______________________________________________________________________
PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS EM UM HOSPITAL PRIVADO DO NORTE DE MINAS
NayaneKatrine Nunes Botelho
Tatiane Marques Dantas
Laura Adriana Ribeiro Lopes
RESUMO
Os resíduos sólidos de serviços de saúde são aqueles provenientes de qualquer atividade
médico-assistencial humana ou animal, farmacológica, medicamentos vencidos, necrotérios,
funerárias, medicina legal e barreiras sanitárias. O tratamento inadequado desses resíduos
pode provocar acidentes com materiais perfurocortantes, transmissão de doenças, bem como a
contaminação do solo e de lençóis freáticos. Cabe aos estabelecimentos geradores o
gerenciamento de seus resíduos, desde a geração até a disposição final, atendendo aos
requisitos ambientais e de saúde pública. A administração desses materiais se dá por meio de
um Plano de Gerenciamento de Resíduos, que visa o controle e redução do volume, a
minimização de riscos para o ambiente e profissionais da saúde e o aumento da qualidade e
eficiência dos serviços prestados pelo estabelecimento. Objetivo: Apresentar uma proposta de
plano de gerenciamento de resíduos para um hospital privado na cidade do Norte de Minas.
Metodologia: A pesquisa foi realizada em um Hospital privado na cidade de Montes Claros
através de uma visita às instalações do estabelecimento, bem como da análise de documentos,
observando-se dados e informações à cerca dos resíduos gerados e do seu gerenciamento.
Resultados e Discussão: Foi constatado uma demanda crescente na geração de resíduos no
Hospital, devido à inauguração de novos setores e disponibilização de novos serviços. Em
todo o ano de 2016 os resíduos totalizam 944,6 kg, uma média de 86 kg/mês e o levantamento
no período de Janeiro à Março de 2017 já apresentou 253 kg em apenas 03 meses. Conclusão:
Como existe uma perspectiva de conclusão de todos os outros setores previsto para o ano de
2018, quando o hospital passará a funcionar em sua capacidade máxima, o que
consequentemente acarretará um aumento gradativo no volume de geração desses resíduos, a
implantação do plano de gerenciamento de resíduos, bem como aplicação do plano de ações
futuras apresentado, será determinante. A devolutiva do trabalho é caracterizada pela entrega
do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos à responsável pelo setor de qualidade do
hospital.
Palavras-Chave: Resíduos de Serviços de Saúde. Gerenciamento de Resíduos.
Estabelecimento de Saúde. PGRSS.
______________________________________________________________________
SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE EM AMBIENTE CIRÚRGICO
Ane Priscila Gomes Ribeiro
Hanna Louise Pereira dos Santos Cunha
Rodrigo Baleeiro da Silva
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RESUMO
Atualmente a segurança do paciente tornou-se uma preocupação constante dos setores de
saúde em todas as suas dimensões. Este trabalho descreve um sistema de identificação do
paciente em ambiente cirúrgico, visando uma melhoria na segurança dos pacientes de
instituições de saúde permitindo-se que os colaboradores obtenham uma correta identificação
sem necessariamente ter contato físico com o paciente. O estudo possibilita que o usuário
utilizando a pulseira com a etiqueta RFID embutida seja automaticamente identificado ao se
aproximar do leitor. Destaca-se o ambiente cirúrgico, neste setor é necessária uma assistência
de qualidade e segura, porém este é um desafio imposto neste ambiente. O objetivo deste
projeto é descrever um protótipo que permita a identificação de pacientes utilizando da
tecnologia de radiofrequência (RFID) para evitar desde pequenos danos a ocorrências mais
graves com os clientes. Tratou-se de uma pesquisa experimental na construção de um sistema
que consiste em um Software estruturado através da linguagem de programação C, que faz a
leitura de uma TAG para mostrar em uma interface a ficha de cadastro do usuário. O sistema
implementado realiza a leitura da pulseira RFID e a mesma é conectada ao cadastro do
paciente que contém suas informações pessoais e o laudo médico. Além disso, após o cadastro
basta aproximar o sensor RFID da pulseira do usuário para ter todas as informações do
mesmo. O sistema além da parte de hardware há também o software implementado no elipse
SCADA e os dois comunicando via MODBUS permitindo a operação do sistema.
Palavras-chave: Ambiente cirúrgico. Radiofrequência. Segurança do paciente.
______________________________________________________________________
SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE EM SALA
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Geronildo Rodrigues do Nascimento
Wandas de Almeida Santos
Rodrigo Baleeiro Silva
RESUMO
O artigo descreve um sistema de Monitoramento Térmico que mede a temperatura e umidade
em sala de ressonância magnética. O objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo que
permita o monitoramento da temperatura de forma simples rápida e contínua com a utilização
de um sensor de temperatura. Tratou-se de uma pesquisa experimental e descritiva
apresentada que permitiu a construção de um sistema que monitora a temperatura a partir do
software elipse SCADA, o nível em graus Celsius da temperatura e umidade em tempo real.
Informando o risco do uso do equipamento fora dos padrões especificados de temperatura e
umidade. O protótipo desenvolvido apresentou resultados satisfatórios e a partir dos testes
realizados os objetivos foram atingidos, pois a temperatura é monitorada, podendo assim ser
controlada corretamente e mostrada através de uma plataforma criada no software (elipse
SCADA), cabendo salientar que o mesmo continua em processo de melhoramento e de
utilização experimental.
Palavras-chave: Temperatura. Umidade. Monitoramento. Salas de Ressonância Magnética.
______________________________________________________________________
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ENGENHARIA CIVIL
AÇÕES CAUSADORAS DA DETERIORAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA
Bárbara Cordeiro Silva
Gabriele Fagundes Silva
Maria Aparecida Patto Graciano Chaves
RESUMO
A corrosão é um tipo de deterioração que pode ser facilmente encontrada em obras metálicas.
Ela produz severas alterações prejudiciais e indesejáveis nos elementos da estrutura e pode
comprometer a integridade da obra. Isso ocorre devido uma relação do metal com os agentes
presentes no seu ambiente circundante. O agente de corrosão é em geral líquido, mas também
pode ser gasoso ou sólido. Fazendo-se uma investigação acerca da cobertura metálica
existente em um prédio de uma instituição de ensino superior localizada no Norte de Minas,
constatou-se que é uma construção estruturada em aço com sistema de fechamento externo
constituído em alvenaria, no qual foram identificadas deteriorações existentes em virtude do
uso. As patologias foram diagnosticadas, determinou-se o grau de comprometimento dessas
ações durante a vida útil da edificação, foram realizados testes para avaliar as possíveis ações
corretivas, a fim de minimizar os impactos dessas deteriorações. Concluiu-se que não existe
deterioração em todas as estruturas metálicas e que nas em que foram constatadas, a causa
raiz do problema é a chuva ácida. Como medidas corretivas e preventivas sugeriu-se a
manutenção contínua das coberturas existentes ligadas diretamente às estruturas em estudo.
Palavras-chave: Construção Metálica. Estruturas de Aço. Deterioração. Patologias.
_____________________________________________________________________
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
GUIMARÃES EM MONTES CLAROS – MG

DA

AVENIDA

VICENTE

João Pedro Maia Silva
Wender Lopes Cardoso
William Machado da Silva
RESUMO
A drenagem pluvial consiste em um sistema que tem como finalidade escoar as águas da
chuva para uma destinação adequada de modo a evitar transtornos a população. Para um bom
funcionamento de um sistema de drenagem é necessário que o mesmo seja bem dimensionado
e estruturado, desempenhando perfeitamente a sua função para um bom escoamento das águas
pluviais. Sistemas de drenagem são de essencial importância para a prevenção de enchentes e
prejuízos a população adjacente aos locais de risco. Este projeto em estudo tem a finalidade
de identificar e propor soluções de adequação e melhorias para as avarias encontradas nos
sistema de drenagem existente da Avenida Vicente Guimarães, em Montes Claros. Concluiuse que diversos fatores são os responsáveis pelos transtornos causados à população nos
últimos anos em períodos chuvosos, a falta de limpeza aliada com uma falta de manutenção
periódica do canal, foram eficazes para a rápida degradação do sistema, que
consequentemente prejudicam o seu funcionamento. Os taludes erodidos, o assoreamento do
canal, o descarte inadequado de resíduos sólidos, são fatores de grande contribuição para o
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aumento do volume de água e um mau desempenho do sistema. O fator mais crítico se
encontra na galeria, onde a mesma não suporta a vazão de contribuição que é recebida,
causando o estrangulamento da vazão, ocorrendo o deflúvio das águas, e gerando os
alagamentos.
Palavras-chave: Drenagem Pluvial. Alagamentos. Adequação. Canal.
______________________________________________________________________
ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA LEAN CONSTRUCTION EM EMPRESAS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL
Rozemone Lopes de Alcântara
Tatiane Mendes Pereira
Ricardo Xavier Alberico
RESUMO
O mercado da construção civil enfrenta diversas dificuldades de gerenciamento,
principalmente por ser uma das atividades que mais geram desperdícios e baixa produtividade
pela falta de qualificação dos profissionais. O ramo se depara com a necessidade de
desenvolver novos métodos eficientes de melhoria. Diante disso, surge o lean construction
(construção enxuta), uma evolução da produção enxuta, adotado pelo Sistema Toyota de
Produção. O sistema lean aplicado na construção civil, possibilita a identificação das
atividades que não agregam valor ao produto final, trazendo uma mudança na forma de
construir. Com base nisso o seguinte trabalho teve como objetivo realizar uma pesquisa para
analisar o grau de conhecimento e aplicação do sistema lean construction dentro das empresas
de Construção Civil em Montes Claros - MG. Foi utilizado para a extração dos resultados um
questionário baseado nos onze princípios da lean, o qual foi aplicado pessoalmente para
engenheiros civil, responsável pelo gerenciamento de obras de seis construtoras na cidade de
Montes Claros – MG. Se tratando da aplicação dos onze princípios da lean pôde observar que
eles estão presente em 77,08% das empresas, mas que há inconsistência em sua
implementação, ou seja, não é aplicado de forma integrada para obtenção de resultados
positivos.
Palavras-chave: Lean construction. Empresas. Construção civil.
_____________________________________________________________________________

ANALISE DA CONJUNTURA DE FATORES QUE LEVARAM À CRISE HÍDRICA
EM MONTES CLAROS-MG

Erlei Ferreira de Jesus
Pâmella Fayne de Carvalho Mota
Vanderson Aguiar Santos
RESUMO

53

A crise hídrica tornou-se realidade, nos últimos anos, em algumas cidades brasileiras,
consequentemente, provocando a expansão do racionamento para o cotidiano da população. A
escassez de água tem como corolário a redução nos índices pluviométricos, o aumento da
população e dos índices de consumo, provoca também, o atraso no desenvolvimento
econômico e a diminuição na qualidade de vida das pessoas. Para a produção desses efeitos
encontra-se a falha de planejamento por parte da concessionária, o não investimento em novos
reservatórios e atraso de prevenção em perdas. Além disso, percebe-se que os desperdícios
ocasionados pelo mau uso serviram como agravante para se chegar à crise. Objetiva-se com
esse trabalho mostrar quais fatores foram agravantes para se chegar a um cenário de crise na
cidade. Para a composição do mesmo foi feito levantamento de dados, analise das
informações obtidas e confecção de gráficos para demonstrar o resultado, mostrando que há
um crescente consumo de água na cidade e que são vários os fatores agravantes para tal.
Palavras-chave: Escassez Hídrica. Racionamento. Consumo. Montes Claros.
______________________________________________________________________
ANALISE DA IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM E DESCARTE CORRETO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS- MG
Ailton Fernades Araújo
Aléx Felício da Rocha
Marco Antonio Ramos Canela
RESUMO
Atualmente com o grande crescimento da população da cidade de Montes Claros e com a
melhoria das condições de vida dos brasileiros, vêm aumentando também o consumismo que
é um dos grandes geradores de resíduos, dentre eles, os resíduos sólidos. Sabendo da imensa
diversidade dos materiais que resultam das atividades humanas, e que muitos deles podem ser
aproveitados tanto para reciclagem como para sua reutilização e que em sua grande maioria
são descartados em aterro sanitário ou lixões a céu aberto, existe uma grande preocupação
com o meio ambiente e com o aproveitamento de forma sustentável desses Resíduos Sólidos
Urbanos - RSU. Com base nesta situação, o presente artigo realizou uma Revisão Documental
Analítica tendo como referencia os dados oficiais disponibilizados pelos órgãos municipais
competentes e dados publicados com baliza acadêmica verificando a quantidade de RSU
gerados no município de Montes Claros e o qual o seu percentual que poder ser aproveitado
para reciclagem, gerando renda de forma sustentável, beneficiando o meio ambiente e
interferindo beneficamente na qualidade de vida da população da cidade de Montes Claros.
Com base na importância deste assunto, tem-se que é de extrema importância o investimento
do município em campanhas educativas e associações de catadores de materiais recicláveis,
ajustá-las de forma que não somente se minimize os impactos ambientais, mas que se otimize
os custos, e gerando fonte de renda.
Palavras-chave: Reciclagem; Resíduos secos urbanos; Coleta seletiva; Aterro sanitário;
Sustentabilidade.
______________________________________________________________________
ANALISE DA RESISTENCIA MECANICA DO CONCRETO COM ADIÇAO DE
BORRACHA
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Normando Oliveira de Jesus Júnior
Raphaela Gonçalves
Fernanda Afonso Oliveira Silva

RESUMO
O conceito de sustentabilidade vem sendo discutido e abordado em diversas áreas, pois a falta
de consciência humana gera muitos riscos para o meio ambiente. É importante conscientizar a
sociedade sobre os efeitos causados ao meio ambiente e bem como a saúde humana. Umas
das maneiras possíveis para melhorar o meio ambiente é a reutilização de pneus inservíveis
para a sociedade, visto que, este material demora muitos anos para se decompor na natureza.
De acordo com estudos abordados neste projeto, o pneu demora cerca de 600 anos para se
decompor totalmente na natureza, o que aumenta drasticamente o acumulo de resíduos sólidos
de borracha nos lixões e aterros sanitários. Trata-se de um estudo de caráter descritivo, corte
transversal, experimental e análise quantitativa. O presente estudo visou estabelecer
alternativas viáveis e econômicas para a reutilização do resíduo de borracha, com o intuito de
preservar o meio ambiente, utilizamos a melhor proporção que conseguimos aplicada ao bloco
de concreto, sem que este perdesse sua resistência e trabalhabilidade, foi possível estabelecer
os melhores índices de adição do agregado de borracha por meio de ensaios laboratoriais,
onde confeccionamos os blocos de concreto, foi realizado o monitoramento do
comportamento do concreto armado com a adição de um percentual de 0, 15%, 25% e 35% de
agregado de borracha de pneu inservível. A amostra foi submetida a ensaios de compressão,
onde, pode se verificar a resistência do bloco de concreto. A realização dos testes foi feita por
meio de compressão axial, realizados nos laboratórios das Faculdades Integradas do Norte de
Minas. Após a realização dos testes, podemos concluir que a adição de borracha de pneu não
melhora gradativamente a resistência do concreto, sendo que quanto maior o percentual da
adição de borracha, menor foi a resistência, a borracha pode ser utilizada visando a
preservação no meio ambiente, mas, não se aplica como aditivo que aumenta a resistência do
bloco.
Palavras-chave: Bloco de Concreto. Sustentabilidade. Borracha.
______________________________________________________________________
ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE UMA USINA DE RECICLAGEM
DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS
– MINAS GERAIS
Pablo Patrick Bezerra
Rafael Silva Santos
Armando Macedo Chaves
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
A indústria da construção civil é, notadamente, a que mais consome recursos naturais não
renováveis e, de forma direta e indireta isto tem sido a principal problemática no segmento.
Por sua vez, os engenheiros vêm buscando cada vez mais, por soluções mitigadoras para o
problema, de modo a minimizar o impacto causado pela construção civil, mas, de nada
adianta criar soluções se não as colocarem em prática. Uma das alternativas para minimizar o
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impacto causado por essa indústria ao meio ambiente é a reciclagem de RCD (resíduos da
construção e demolição), assim, além de diminuir o consumo do material primário, os
resíduos e os entulhos gerados serão destinados às usinas de reciclagem desses, deixando
assim de serem dispostos de maneira irregular em terrenos vagos, e também, de forma regular
em aterros. Com esta ênfase, este trabalho tem como objetivo propor um plano financeiro para
analisar economicamente a implantação de uma usina de reciclagem de resíduos da
construção e demolição para a cidade de Montes Claros / MG. Trata-se de uma pesquisa
exploratória que teve como ponto de partida levantamento de dados de pesquisas feitas no
setor. Em seguida, foi buscado dados dos registros do volume de resíduos gerados na cidade
e, os dados somados aos dados obtidos dos estudos bibliográficos realizados inicialmente,
serviram para alimentar o software utilizado para criar um plano de negócios , analisando-se
assim a viabilidade desse possível empreendimento. Os resultados foram alcançados através
de levantados como, investimento fixo, investimento pré-operacionais, faturamentos,
determinação de estoque inicial e caixa mínimo, custos unitários e de comercialização, custos
com mão de obra, custos com depreciação, apuração com custo de materiais diretos e custos
de mercadorias vendidas. Concluiu-se neste trabalho através dos indicadores de viabilidade,
que o empreendimento analisado é viável economicamente. Entretanto, o valor a ser investido
é muito alto, sendo assim é importante que antes de iniciar um empreendimento desse porte é
preciso abordar de forma completa o plano de negócio, para mitigar ainda mais os riscos do
investimento, considerando todos os aspectos, o que demanda outra pesquisa por parte de
quem pretende empreender nesse negócio.
Palavras-chave: Reciclagem. Resíduos. Construção. Demolição.
______________________________________________________________________
ANÁLISE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA
CIDADE DE OLHOS D’ÁGUA – MINAS GERAIS
Iscarlete da Cruz Almeida
Willian Pereira Navio
Marco Antonio Ramos Canela
RESUMO
O crescimento populacional possui ligação direta com os problemas ambientais e a grande
geração de resíduos sólidos, devido suas demandas. O aumento desta geração no ano de 2015
foi 5 vezes maior que o aumento do número de habitantes no mesmo período comparados
com dados do ano anterior (2014). O gerenciamento destes resíduos se tornou um grande
desafio, uma maneira de buscar a minimização dos impactos ambientais, sociais e econômico
gerados por este assunto. Em 2010 foi elaborada a lei 12.305 é a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, está utiliza como sua principal ferramenta os Planos Municipais de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. O estudo apresentado teve base na análise do
Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da cidade de Olhos D’Água – Minas
Gerais verificou-se que o sistema implantado na cidade não atende todas as diretrizes
descritas nas leis referentes ao tratamento e destinação adequada dos lixos, da mesma forma
que não existem incentivos para a coleta seletiva, nem a aplicação da educação ambiental na
sociedade. A cidade gastou cerca de R$422.400,00/ano no gerenciamento dos resíduos sólidos
no ano de 2015, porém o mesmo não foi suficiente para a implantação das metas ditas no
Plano de Gestão de acordo com as leis regentes o assunto. Sendo necessários maiores estudos
e a elaboração de novas metas.
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Palavras-chave: Gerenciamento Integrado. Resíduos Sólidos Urbanos. Gestão de Resíduos
Sólidos.
______________________________________________________________________
AVALIAR O RESÍDUO DA RECICLAGEM DE ESCÓRIA DE SIDERURGIA NA
PRODUÇÃO DE CONCRETO
Adriana Dias Duarte
Lucas Athos Soares Santos
Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres
RESUMO
O estudo objetivou-se avaliar a aplicação da escória silicatada, no concreto nas diversas
concentrações. Utilizou-se um total de vinte corpos de prova, com a substituição do
aglomerante em 0%, 20%, 40% e 60% deste por resíduo de reciclagem de escória de
siderurgia. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso com quatro tratamentos e
cinco repetições. Foram realizados os testes relativos à densidade, absorção de água e
resistência à compressão. Assim constatou-se que o concreto apresentou redução significativa
de sua resistência e capacidade de suporte de carga bem como de sua densidade, mas
apresenta a possibilidade de utilização em obras não estruturais, fazendo uso de outras
características do concreto. Os resultados observados servirão como subsídio a estudos
futuros observando o objetivo a ser dado ao concreto produzido, bem como na redução efetiva
de custos de produção.
Palavras-chave: Escória Silicatada. Concreto. Resistência.
______________________________________________________________________
COMPARAÇÃO ENTRE TRENA A LASER VERSUS TRENA MANUAL NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Helder Fernando Santos Soares
Hiuno Calixto Araujo
Isadora Ferreira Candido
RESUMO
Introdução: O presente artigo abordou sobre a precisão técnica atribuída entre uma trena
manual versus uma trena laser. O mesmo buscou-se a responder: Quais as vantagens e
desvantagens no uso de cada aparelho, apresentando as principais características da
problematização encontrada pelos construtores, pois a falta de precisão nas medições gera
perda de materiais e conseqüentemente prejuízos no setor da construção civil. O principal
objetivo do estudo foi analisar o desempenho técnico de uma trena laser, nova tecnologia que
surgiu com a promessa de eliminar a imprecisão em medições diretas, em relação a uma trena
manual. Este estudo apresenta caráter analítico, quantitativo, aplicado e dedutivo. A
metodologia de testes se dará por medições diretas realizadas em campo levando-se em conta
a precisão das medições para cada aparelho, o tempo gasto para realização das medições e
análise do número de pessoas envolvidas. Por fim os dados coletados foram analisados
através da fórmula Anova fator unico, procedimento de metodologia científica, sendo o
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mesmo bastante utilizado para comparações de resultados e variâncias e finalizado com teste
Tukey.
Palavras-chave: Perda de Material. Trena Laser. Trena Manual.
______________________________________________________________________
CONCRETO
LEVE
ESTRUTURAL
DETERMINAÇÃO DO TRAÇO

COM

ARGILA

EXPANDIDA:

Alexandre Amaral Rei de França
Renato Oliviera Rocha
Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres
RESUMO
O mercado da construção civil atual exige constantemente novas técnicas e melhorias nas já
existentes, com o intuito de solucionar problemas e otimizar resultados. A argila expandida
como agregado em Concreto Leve Estrutural (CLE) aparece como alternativa econômica, pois
com a redução do peso próprio da estrutura, diminuem-se os gastos com fundações,
dimensões de estruturas, ferragens, transporte e fôrmas, compensando o gasto inicialmente
maior. Foi avaliado através de ensaios laboratoriais o comportamento do CLE com agregado
argila expandida com a substituição gradual da brita em diferentes concentrações. Foram
testadas cinco níveis de argila (0% 25%, 50%, 75% e 100%), sendo o nível zero um traço de
referência com utilização total de brita. Foi avaliada a resistência à compressão, massa
específica e absorção de água. Para classificação do produto obtido foram aplicadas as normas
ABNT NBR 12655:2015 e ABNT NBR 6118:2014. Os resultados foram satisfatórios na
produção de um concreto com baixa massa específica e que atenda o valor mínimo de
resistência à compressão normatizado.
Palavras-chave: Argila expandida. Concreto leve. Agregado leve.
______________________________________________________________________
CONSTRUÇÃO
RESIDENCIAIS

SUSTENTÁVEL:

GARRAFAS

PET

EM

ESTRUTURAS

Camila de Almeida Andrade
Monique Anália Lopes de Souza
Adriana Xavier Alberico Ruas
RESUMO
A construção civil, em sua totalidade, gera elevados impactos ambientais devido à grande
extração de matéria prima da natureza. Devido a essa grande retirada de recursos naturais,
torna-se viável a necessidade de criar soluções sustentáveis que buscam diminuir impactos,
contribuindo para preservação ambiental, buscando reutilizar materiais de uso comum. O
trabalho teve como objetivo analisar as vantagens econômicas de se construir uma estrutura
feita de garrafas pet e a relevância dessa construção se comparado a uma edificação de
alvenaria. A metodologia adotada para realização foi uma pesquisa experimental, do tipo
quantitativa, com desenvolvimento de uma estrutura substituir o tijolo por garrafa pet. Foi
realizado um teste de resistência a compressão em uma garrafa preenchida com areia de
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construção e comparou-se os custos médios gerados pelo método construtivo com garrafas pet
frente ao método construtivo comum de alvenaria através de uma pesquisa orçamentária no
mercado local. O dados obtidos foram tratados através de estatística descritiva e representados
em tabelas através dos softwares Microsoft Office Excel 2007 e Word 2007 demonstrando a
análise e discussão dos resultados obtidos. Concluiu-se diante do estudo realizado que é
viável a substituição da garrafa pet em substituição ao tijolo cerâmico comum pois a garrafa
pet resultou valores de resistência mecânica maiores equivalendo a 90 % e uma economia de
custo de 84 % em uma dimensão de 1m2.
Palavras-chave: Garrafas pet. Construção. Sustentabilidade. Custos/Benefícios.
______________________________________________________________________
DESENVOLVIMENTO DE UMA PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE LEAN
CONSTRUCTION EM UMA OBRA EM MONTES CLAROS - MG
Filipe Emanuel Matos Alves
Alik Marcos Cardoso Vilasboas Junior
Ricardo Xavier Alberico
RESUMO
A Lean Thinking ou Mentalidade Enxuta iniciou-se na década de 90 e que tem demonstrado
grande interesse nestes conceitos, diversas empresas têm buscado interpretar os princípios
para este ambiente, bem como realizar aplicações práticas. Nas décadas passadas a construção
civil passou por um período desfavorável e, mesmo assim, as construtoras obtiveram lucros
elevados, pois conseguia facilmente repassar os altos custos para os preços dos seus produtos
finais dificultando a introdução de novas tecnologias, conceitos, processos construtivos e
formas de gestão de maior eficiência. Mas a situação mudou, nos últimos anos, o
desenvolvimento do setor de construção civil foi expressivo, fazendo com que o mercado
imobiliário se mantivesse aquecido. Dessa forma, atualmente, a obtenção do lucro está
condicionada à capacidade de redução dos custos de produção e melhoria contínua da
qualidade do produto a ser entregue. A pesquisa realizada apresentou caráter observacional,
quantitativo e transversal. Através de questionários e visitas in loco foi possível reunir
informações que proporcionaram a análise e o desenvolvimento de uma proposta de
implementação de lean construction em uma empresa de construção civil focada em execução
de obra na cidade de Montes Claros – MG. Pode se notar que um esforço inicial na
obra/projeto pode trazer resultados significativos para a empresas, ou seja, com uma boa
gestão e a aplicação correta das ferramentas lean thinking a empresa poderá melhorar os seus
processos.
Palavras-chave: Redução de estoque. Lean thinking. Redução de desperdícios. Qualificação
de mão de obra. Maximizar lucros.
______________________________________________________________________
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DO GESSO PÓS-USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
EM MONTES CLAROS-MG
Alexandre Vinícius da Silva Macedo
Sérgio Eloi Paulo Neto
Fernanda Afonso Oliveira Silva
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RESUMO
O crescimento populacional e o acelerado processo de urbanização dos municípios têm
causado aumento da demando por obras de infraestrutura urbana. Assim, a atividade da
construção civil caracteriza-se como altamente impactante ao ambiente, pela exploração dos
recursos naturais e pelos índices de resíduos gerados, denominado Resíduo da Construção
Civil. O gesso é um material cujo o uso vem crescendo gradativamente na construção civil ao
longo dos últimos anos, devido algumas de suas características e propriedades que
particularizam o seu emprego, tais como o baixo custo e praticidade. Dentro desta
perspectiva, a amplitude de uso do gesso na construção civil tem como resultado a produção
crescente de resíduo cujo o seu descarte inadequado pode ser altamente nocivo ao ambiente.
A presente pesquisa teve por objetivo avaliar como é realizado o descarte do gesso na
construção civil por empresas da cidade de Montes Claros-MG e estudar a logística reversa do
gesso residual proveniente da construção civil, tendo como metodologia a pesquisa
exploratória. Um questionário foi aplicado com embasamento nos processos realizados com o
gesso por três empresas distintas, que foram caracterizadas em: empresas de grande, médio e
pequeno porte. Esses processos assim realizados foram avaliados desde a sua retirada ou na
entrega do fornecedor até o seu descarte final. Através disso estabelecemos medidas para a
redução e reaproveitamento dos resíduos gerados nas obras. O projeto de pesquisa foi
submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Associação Educativa do
Brasil – (SOEBRAS) conforme a resolução nº 466/12. As empresas estudas alegaram não
conhecer formas que sejam viáveis para o reaproveitamento dos resíduos do gesso, sendo
preferível o seu descarte no aterro sanitário da cidade. Assim sendo verificou-se que essas
empresas necessitam de um bom planejamento de gestão ambiental. De modo que sejam
estudadas maneiras para a redução dos impactos causados com o descarte e desperdício do
resíduo gerado, visando sempre o bem-estar ambiental e ecológico.
Palavras-chave: Descarte. Resíduo. Urbano. Gesso.
______________________________________________________________________
ESCOLA: ADEQUAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA A INCLUSÃO
Jeandson Carvalho Da Silva
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
Introdução: toda escola tem como objetivo a formação de alunos na sociedade, tornarem os
mesmos cidadãos críticos construtivos. Para atender as necessidades da clientela estudantil e
garantir acessibilidade e segurança, surge à necessidade de ter um bom dimensionamento
deste local de convivência para tal, a legislação da construção civil prevê um conjunto de
critérios e normas para adequação de cada unidade de alvenaria, e mobiliário, seja para o
publico infantil, adolescente e/ou adulto. Objetivo: analisar o caso de uma Escola Estadual, na
cidade de São João da Ponte quanto à adequação da estrutura física do prédio anexo à
proposta de servir como escola acessiva. Metodologia: foi utilizado um método quantiqualitativo exploratório, com corte transversal e delineamento de estudo de campo visando
estabelece critérios, métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa. Com a descrição e
analise do estado atual da estrutura de alvenaria da escola, propõe-se adequações futuras.
Resultados: Foram verificadas as seguintes inadequações. A escola é constituída de degraus
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irregulares, que dificultam a locomoção de alunos, os pisos deformados tornam obstáculos ou
riscos para passagem dos usuários, reservatório de água sem a tampa de proteção exposta a
céu aberto, dentre outros. Não atende as normas da ABNT (NBR 9050, 2015), uma vez que
em escadas deve conter uma rampa constituída de corrimão, ser sinalizados em toda sua
extensão, os pisos não pode apresentar insegurança aos usuários, então será substituído por
cerâmicas com maior segurança e resistência, transformar o reservatório de água em um
sistema de captação de água da chuva. Conclusão: O desenvolvimento do presente estudo
possibilitou uma análise de como atender as necessidades da clientela estudantil e garantir
acessibilidade e segurança. Nesse prédio escolar em estudo, não possuem estruturas
adequadas para atender as necessidades dos alunos, contudo para que haja um processo de
formação de qualidade há de se reconhecer as normas construtivas para tais fins. Rege a
legislação da construção civil prevê um conjunto de critérios e normas para adequação de
cada unidade de alvenaria, e mobiliário.
Palavras-chave: Escola. Edifício-escolar. Arquitetura. Pessoas com deficiências.
______________________________________________________________________
ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
URBANA NO BAIRRO CANELAS NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG.
Dayan Fonseca Maciel
Fabrício Barbosa Santos
William Machado da Silva
RESUMO
A falta de um sistema de drenagem de águas pluviais vem ocasionando em Montes
Claros/MG, especificamente, no bairro Canelas, diversos problemas que refletem de forma
negativa, causando impactos ao meio ambiente e, consequentemente, à sociedade que está
inserida naquela região. Este trabalho teve como objetivo a proposição de um projeto de
implantação de sistema de drenagem de águas pluviais no bairro Canelas no município de
Montes Claros/MG. Para tal realizou-se um estudo documental, referente às informações
disponíveis sobre a drenagem urbana de águas pluviais do bairro por meio de Coleta de
informações disponíveis em órgãos públicos da cidade de Montes Claros/MG e outras fontes,
como artigos e livros científicos e sites disponíveis. Com o estudo em questão constatou a
inexistência de um sistema de drenagem de água pluvial e caracterizou a necessidade de
implantação imediata, visto o grande transtorno e prejuízos causados à população que reside
no bairro Canelas em períodos de chuvas intensas. Conclui-se que essa estrutura depois de
implantada permitira um escoamento mais adequado das águas de chuva, direcionando-as ao
seu destino final e proporcionando conforto, tranquilidade e qualidade de vida aos moradores
do referido bairro, contribuindo assim para melhoria do mesmo. Além disso, foi possível
perceber ainda que, a questão da drenagem pluvial não pode ser tratada de forma isolada, e
sim de forma que a mesma deva ser pensada e unida a diferentes aspectos da sustentabilidade
do meio urbano.
Palavras-chave: Drenagem Urbana. Planejamento Urbano. Águas Pluviais Urbanas.
______________________________________________________________________
GESTÃO DE PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Enéas Mineiro Antunes Neto
Rayane Freitas Silva
Suzyanny Dias Gusmão
RESUMO
Este trabalho aborda conceitos de Gestão de Plano Municipal de Resíduos Sólidos, quanto a
sua importância de gerenciamento de resíduos e a necessidade do governo municipal.
Apresenta as características da situação do sistema de limpeza desde a sua geração até o seu
destino final, o que permite o planejamento e gestão desses Resíduos de forma integrada,
obtendo um sistema de coleta, segregação e recolhimento adequado. Para a elaboração deste
projeto foram feitas coletas de dados e análises dos tipos de resíduos sólidos existente no
município, na origem, coleta, transporte, processamentos, recuperação e disposição final. A
política formulada objetiva o desenvolvimento das atividades voltadas para manipulação
adequada de resíduos do município de Santo Antônio do Retiro articulando ações relativas à
gestão de resíduos sólidos. A população composta por comerciantes que residem no
município, onde responderam um questionário mostrando o conhecimento de como é tratado
os resíduos pela parte administrativa. Dentro da ótica do desenvolvimento sustentável,
percebe-se uma grande deficiência no que se refere à quantidade aproveitada em relação ao
que é produzido, e ainda a destinação de maneira incorreta. Falta conscientização dos
pequenos geradores de resíduos no descarte dos entulhos e maior participação das empresas
no processo, o que necessita de revisão urgente.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Plano Municipal. Gerenciamento. Impactos Ambientais.
______________________________________________________________________
O USO DA BORRACHA DE PNEUS COMO ALTERNATIVA NA PAVIMENTAÇÃO
Karine Peixoto Nunes Coelho
Rafael Fernandes Fonseca
Suzyanny Dias Gusmão
RESUMO
O estudo sobre a incorporação de borracha de pneus em ligantes asfálticos utilizados em obras
de pavimentação é uma alternativa que visa solucionar um grave problema ambiental, pois, no
Brasil os pneus inservíveis não são recolhidos adequadamente, gerando problemas ambientais
pela sua queima, como também de saúde pública. A presente pesquisa aborda quais os
benefícios econômicos, sociais e ambientais com a utilização do asfalto borracha, nova
tecnologia que visa melhorar o desempenho das pavimentações. O objetivo da pesquisa foi
analisar através de comparação, a viabilidade da substituição do cimento asfáltico de petróleo
(CAP), pelo asfalto borracha em pavimentos. Trata-se de um estudo de caráter bibliográfico,
aplicado, explicativo e experimental, composta por ensaios laboratoriais, relativo à eficácia
das propriedades obtidas com a adição do polímero de borracha moída, na confecção do
asfalto borracha. Corpos de prova foram testados e analisados. O material utilizado foi o
cimento asfáltico de petróleo fazendo um comparativo com o asfalto com adição da borracha
moída. Os resultados foram obtidos através do ensaio tração por compressão como diz a
NORMA DNIT 136/2010 – ME.
Palavras-chave: Asfalto-borracha. Pneus inservíveis. Meio ambiente. Sustentabilidade.
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______________________________________________________________________
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONSTRUTORA DE PEQUENO
PORTE COM APLICAÇAO DE BOAS PRATICAS DO PMI/PMBOK, NA CIDADE
DE MONTES CLAROS – MG
Lucas Uara Almeida Amaya
Renata Cristina Santos Rocha
Fernanda Afonso Oliveira Silva
RESUMO
Nos dias atuais, em que o mundo se encontra economicamente globalizado, a crescente
competitividade no setor da construção civil e o aumento das exigências dos clientes, têm
pressionado as empresas a aperfeiçoar os seus serviços, executando obras dentro de prazos
cada vez mais curto e com custo mais baixo, o que nem sempre é tarefa fácil. O que vem a
destacar a importância da gestão de projetos, o PMI (Project Management Institute) vem se
tornando um dos principais aliados das empresas que optam por essa prática ao organizar
matérias pertinentes ao gerenciamento de projetos e publicá-las em seu próprio guia de boas
práticas, o PMBOK. O presente trabalho analisou os 3 macroprocessos que se destacam na
construção civil: escopo do projeto, tempo e custo do projeto. O trabalho teve como objetivo
analisar os conhecimentos publicados no Guia PMBOK como um instrumento de boas
práticas, e adaptou suas informações a uma construtora de pequeno porte na cidade de Montes
Claros MG, podendo assim elaborar um planejamento e gerenciamento adequado para a
construtora seguindo os seus padrões de obras, planejamento que inclui a criação de: escopo
do projeto, estrutura analítica do projeto, planejamento de tempo e custo, criação de tabelas e
planilhas no auxílio do gerenciamento. Foi elaborado uma análise que permitiu apresentar
resultados sobre a relevância de se implantar a gestão de projetos na construção civil, que com
essa implantação conquistou um resultado melhor, com menor tempo, mais qualidade e
gastando menos. O estudo destes procedimentos foi submetido à aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) da Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS) conforme a
resolução nº 466/12.
Palavras-chave: Planejamento e Gerenciamento. PMI/PMBOK. Construtoras de Pequeno
Porte.
______________________________________________________________________
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL NA COMUNIDADE RURAL DE
RIACHINHO- GLAUCILÂNDIA
Jaqueline Náugela Araújo
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
Devido à escassez de água e o acelerado crescimento populacional, algumas regiões
brasileiras como o semiárido mineiro tem se preocupado com o uso racional da água e novas
formas de se obter esse recurso hídrico. Uma das alternativas promissoras é a captação de
águas pluviais para o aproveitamento e redução de custos. O sistema de captação é muito
interessante no ponto de vista ambiental, porém depende de diversos fatores como, a
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possibilidade técnica, a viabilidade econômica e a aceitação social. Em consequência disso,
apesar dos avanços tecnológicos, sociais e culturais em algumas regiões tornam-se distantes
essas inovações. As grandes ocorrências de secas devido as irregularidades das chuvas e o
aquecimento global são fatores preocupantes e marcantes nessa região, afetando a grande
maioria da população, e os ecossistemas naturais. Apesar de ser uma alternativa
ecologicamente correta, o aproveitamento de águas pluviais deve ser implementado de forma
responsável. A água de chuva possui substancias tóxicas e bactérias que em caso de ingestão
ou contato com a pele e mucosas pode causar doenças, desde simples irritações na pele e
graves infecções intestinais. Com tratamentos simples é possível dispor de uma reserva de
água de ótima qualidade, podendo suprir até 50% do consumo de uma residência. Uma
iniciativa combinada de organizações da sociedade civil e governos criou o programa, “Um
milhão de cisternas Rurais” (P1MC), esse programa propõe construir cisternas para coletar
água de chuva como forma de viabilizar o acesso à água para a população rural do semiárido
brasileiro. O objetivo desse trabalho é ponderar alguns métodos e impactos deste programa
para e sobre a comunidade rural de Riachinho localizado em Glaucilândia, tomando como
base a cidade de Montes Claros, cidade inserida no polígono das secas. Sendo assim avaliar a
qualidade da água de chuva, identificar os usos mais apropriados para a mesma e estudar a
viabilidade técnica de sua captação, através do dimensionamento do reservatório. A água será
coletada a fim de analisar as alterações em sua qualidade após a passagem pela área de
captação, para o dimensionamento do reservatório de armazenamento será utilizado o método
proposto por Mierzwa et al(2007) e comparado os resultados com métodos propostos pela
NBR15527/07. O Programa Um Milhão de Cisternas apresentou para a comunidade um
caminho em direção ao desenvolvimento, alcançou o objetivo proposto, que é o de permitir o
acesso à agua no período de estiagem durante o ano, os resultados da pesquisa apontaram uma
melhora significativa na qualidade de vida das famílias beneficiadas. Desta forma concluiu-se
que a utilização da água de chuva foi bem aceita pela comunidade, as pessoas demonstraram
estarem satisfeitas com os resultados.
Palavras-chave: Reaproveitamento de Água. Escassez. Semiárido. Recursos Naturais.
Projeto P1MC.
______________________________________________________________________
REAPROVEITAMENTO DE RCD COMO AGREGADO GRAÚDO E POLÍMEROS
DE PNEUS NA MISTURA DE CONCRETO ASFÁLTICO
Luciléia Ferreira da Silva
Tamara Alves Gomes
Adriana Xavier Alberico Ruas
RESUMO
O pavimento pode ser definido como uma estrutura não permanente que é composta por
diferentes camadas justapostas que são compactadas a partir do subleito do corpo da estrada,
capaz de atender satisfatoriamente ao trafego estrutural e operacional, de modo durável com o
menor custo possível. Sua finalidade é fornecer trânsito seguro, confortável, com estruturas
que possuem materiais resistentes ao volume do trafego e condições climáticas. Ao longo dos
anos os materiais utilizados na pavimentação asfáltica vêm sofrendo alterações para que possa
atender as necessidades estruturais e ambientais. Surgem então, estudos que visam à
utilização de materiais reciclados na mistura de concreto asfáltico, tais como o uso do pó de
borracha de pneus como ligante e o uso de agregados provenientes de RCD – Resíduos de
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Construção e Demolição. O artigo teve como objetivo avaliar a viabilidade da substituição do
agregado graúdo natural por reciclado e o uso do pó da borracha de pneus como ligante em
concreto asfáltico para uso em vias de baixo volume de tráfego. Foi realizado o ensaio de
determinação da resistência por tração à compressão diametral, de acordo com a DNIT 136/2010 – ME – Pavimentação asfáltica – Misturas asfálticas – Determinação da resistência
à tração por compressão diametral. Concluiu-se que estes materiais apesar de apresentarem
grande potencial, quando associados não são adequados para o uso em massas asfálticas à luz
das analises de comportamento em laboratório.
Palavras-chave: Concreto Asfáltico. Borracha de Pneus. Brita Reciclada. Viabilidade.
Sustentabilidade.
______________________________________________________________________
SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL COM VISTAS AO USO
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Maria Fernanda Ruas Sperandio
Mariana Rodrigues Paulino
Fernanda Afonso Oliveira Silva
RESUMO
Devido a sua variada oferta de trabalho, a Construção Civil é um dos setores que mais
empregam operários, exercendo um papel de grande influência na economia do país. Em
contrapartida a este número elevado e às suas características, é considerada perigosa por
expor os trabalhadores a variados riscos. A pesquisa teve como objetivo a análise do uso de
EPI e a compreensão dos trabalhadores sobre a importância dessa prática bem como os riscos
de exposição no âmbito do canteiro de obras em três instituições de Montes Claros – MG. Foi
realizada uma visita nas empresas onde foram acompanhadas as atividades e aplicado um
questionário, baseado na NR 6, aos colaboradores das empresas. Os resultados mostraram
variações de acordo com o porte de cada empresa, onde a empresa de grande porte obteve
resultados satisfatórios quanto ao cumprimento da NR6, e as empresas de pequeno porte
apresentaram certa negligência quanto à segurança do trabalhador. Diante disso, se faz
necessária à atenção a cerca da fiscalização dessas empresas e um maior incentivo por parte
dos empregadores, a fim de se realizar um trabalho efetivo de prevenção aos acidentes de
trabalho.
Palavras-chave: Segurança do Trabalho. Construção Civil. Equipamento de Proteção
Individual.
______________________________________________________________________
SISTEMA DE DRENAGEM DA VILA ANTÔNIO NARCISO NA CIDADE DE
MONTES CLAROS – MG
Leonardo Borém Lélis
Maria Paulla Freire Carneiro Prado
William Machado da Silva
RESUMO
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Drenagem Urbana pluvial é a expressão utilizada para conceituar um sistema de escoamento
das águas de chuva no meio urbano. Ela é composta por uma estrutura que deve ser projetada
de acordo com as condições do local onde a drenagem será implantada. Este projeto de estudo
tem como finalidade avaliar o sistema de drenagem pluvial existente na Vila Antônio Narciso
na cidade de Montes Claros. A metodologia será feita através de levantamentos no local,
pesquisa de dados pluviométricos, coletas de dados junto a UFMG. Concluiu-se que as
inundações são ocasionadas por vários fatores. De início, pelo fato da rede coletora existente
que integra o sistema de drenagem do bairro ter sido mal dimensionada e consequentemente,
não consegue absorver a vazão de escoamento da área de contribuição. Pelos cálculos aqui
realizados, verificou-se que o diâmetro da galeria é insuficiente para atender à vazão de
escoamento da região abrangente. A principal causa dessas inundações se dá ao fato de que
praticamente toda a água pluvial escoada pelas vias do bairro é concentrada em apenas em um
ponto, onde o mesmo não apresenta uma estrutura suficiente para absorver toda essa vazão.
Palavra-chave: Drenagem urbana. Dados pluviométricos. Imundações.
______________________________________________________________________
SUSTENTABILIDADE EM REAPROVEITAMENTO DE RCD (RESÍDUO DE
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO) PARA FINS ESPECÍFICOS
Gislane Francisca de Oliveira
Victor Vinicius Oliveira
Marco Antonio Ramos Canela
RESUMO
Neste trabalho foi discutidos os principais aspectos relacionados à geração de resíduos da
construção civil, do ponto de vista de sustentabilidade das edificações. Esse conceito exigiu,
das novas construções, a adoção de projetos criativos e eficientes, com soluções adequadas
para as diversas fases de vida da obra, incluindo a previsão do reaproveitamento e descarte de
materiais ao fim de sua vida útil. Um dos problemas atuais da gestão de resíduos da
construção civil é que a segregação dos materiais por classe, visando à sua posterior
reciclagem ou descarte, só acontece na cidade do Rio de Janeiro em grandes obras com
canteiros instalados, embora mais da metade da quantidade produzida seja proveniente de
pequenas obras com resíduos descartados em caçambas de rua ou simplesmente lançados em
vias públicas ou terrenos baldios. O objetivo desse projeto foi verificar a viabilidade da
instalação de uma indústria de reutilização de resíduos de construção civil e demolição (RCD)
em Montes Claros/MG. A gestão de resíduos minimiza o consumo de recursos naturais e
energéticos já que consiste, além de outras coisas, na reutilização dos RCD na fabricação de
outros materiais. A escolha deste tema justifica-se na medida em que contribui para a
consolidação do que se entende por crescimento sustentável. A metodologia deste projeto,
quanto aos fins, é descritiva, é também intervencionista e quanto aos meios trata-se de uma
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo.
Palavras-chave: Logística Circular. Resíduos de Construção Civil e Demolição. Construção
Sustentável.
___________________________________________________________________
UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS POLIMÉRICOS RECICLADOS COMO ADITIVO
EM ARGAMASSA DE REVESTIMENTO
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Débora Laís Nunes Gomes
Tâmara Letícia Souza Rocha
José Eduardo Lobato de Sousa Pimentel Borges
RESUMO
Introdução: O assunto “sustentabilidade” vem sendo muito comentado nos últimos tempos e
tem ganhado mais atenção no setor da economia. Na construção civil, há várias novidades
sobre materiais e tecnologias que possam trazer menos impacto ao meio ambiente e maior
conforto para nossa edificação. Com o grande crescimento da construção civil, os estudos
relacionados aos novos materiais são necessários e estão em amplo desenvolvimento. No
Brasil, o interesse na reciclagem de materiais poliméricos vem crescendo significativamente.
Neste sentido, a busca por rotas viáveis do ponto de vista econômico, vem sendo estudada
para a aplicação destes novos materiais em diversos segmentos da sociedade. A utilização de
aditivos em materiais de construção é antiga. Os revestimentos na construção têm uma
influência importante e direta, sendo assim, a argamassa é um item fundamental na
construção, basicamente, sua função é proteger o elemento estrutural, proporcionar
impermeabilidade e estabilidade para a edificação. Para a argamassa, o uso de aditivo pode
ser adicionado com o objetivo de melhorar as propriedades e também alterar o estado físico
do material. Estudos sobre a produção de argamassas com borracha de pneus demonstram a
possibilidade de este material substituir, parcialmente, agregados de origem natural.
Objetivo: Melhorar a resistência mecânica da argamassa de revestimento com a adição de
polímeros. Metodologia: O estudo apresenta caráter experimental, uma vez que serão
produzidas amostras de argamassa de revestimento sem (amostra de referência) e com a
adição de materiais poliméricos; transversal onde será efetuada a coleta de dados para cada
percentagem em estudo; e análise quantitativa sendo apresentados os resultados de forma
objetiva. Com o presente trabalho pretende-se comparar a resistência à compressão e à flexão
de argamassas de revestimento com argamassas com aditivos poliméricos provenientes de
copos descartáveis e de borracha de pneus acrescentadas em diferentes porcentagens. O
tratamento de dados será efetuada através do software Excel 2013.
Palavras-chave: Argamassa de Revestimento. Argamassa Reforçada. Revestimento.
Materiais Poliméricos. Sustentabilidade.
______________________________________________________________________
UTILIZAÇÃO DO CALDO DE CANA
RETARDANTE DA PEGA DO CIMENTO

DE

AÇUCAR

COMO

ADITIVO

Mariana Dias Reis
José Eduardo Lobato De Sousa Pimentel Borges
Ana Isabel Abreu
RESUMO
Os aditivos são substâncias adicionadas às misturas de cimento, tendo como função alterar
alguma característica, a fim de melhorá-la ou adequá-la a determinada situação. Uma das
substâncias utilizadas para o retardo da pega são os carboidratos, através da ligação dos
elétrons livres do tricálcico com os prótons disponíveis do aditivo, alterando assim a interação
da água com o cimento. Um dos possíveis carboidratos utilizados são os açúcares. Essa
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investigação teve como objetivo testar o comportamento do cimento frente ao uso do caldo da
cana como retardador de pega. Foram analisados o tempo de início e fim da pega, a relação de
água cimento da pasta, a resistência à compressão e flexão, da argamassa. Nas amostras com
adição de 0,3% de caldo de cana, ocorreu um retardo de início de pega de 3 horas e 2 minutos,
nas amostras com adição de 0,5% de caldo de cana, ocorreu um retardo de início de pega de 3
horas e 35 minutos e uma pequena redução da necessidade de água; e nas amostras com
adição de 0,7% de caldo de cana, o retardo foi de 5 horas e 10 minutos e uma redução de 24%
no uso da água. O presente estudo valida as perspectivas teóricas e empíricas que apontavam
o caldo de cana como um aditivo retardante da pega do cimento. Enfatiza-se o fato do caldo
de cana ter reduzido a necessidade de água para a preparação da massa de igual consistência
sem adição, o que seria um grande ganho social, considerando o grande uso de água na
construção civil e a crise hídrica que estamos inseridos.
Palavras-chave: Cimento. Caldo de Cana. Aditivos Retardantes.
______________________________________________________________________
UTILIZAÇÃO DO LODO SANITÁRIO NO CONCRETO DE PAVIMENTAÇÃO

Ana Cristina Medeiros Aguiar
Tainã Lopes Ferreira
Ricardo Xavier Alberico
RESUMO
No mercado industrial e comercial, atualmente, a preocupação com a preservação ambiental
por meio de novas técnicas aplicadas aos processos e materiais que possam gerar o menor
impacto possível ao meio ambiente, vem aumentando e se tornando algo essencial para
sobrevivência das empresas.Em qualquer processo de produção, inevitavelmente temos a
geração de resíduos provenientes das etapas de transformação das matérias primas em
produtos. Um destes insumos é o lodo sanitário, que é um composto sólido sedimentável
orgânico e inorgânico. Estes resíduos por sua vez são tratados em ETE’s que tem a função de
tratá-lo reduzindo o impacto ao meio ambiente. O presente estudo visa à utilização do lodo
sanitário como material agregado miúdo na produção de concreto para as camadas de base ou
sub-base da pavimentação.Com efeito, serão empregados métodos experimentais, como os
ensaios de resistência mecânica, a fim de analisar a possibilidade técnica na utilização do
material.Concluímos queo lodo sanitário não oferece tantas vantagens quanto se eram
esperadas antes. Nos testes feitos, em poucos corpos de prova o concreto acrescido desse
material conseguiu superar o concreto tradicional, sendo que nas médias totais, sempre o
concreto tradicional teve uma tensão e carga de ruptura maiores.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Lodo Sanitário. Concreto. Pavimentação. Reciclagem
______________________________________________________________________
UTILIZAÇÃO DO RCD PARA FABRICAÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO
Adriano Luis Alves
Samuel Vieira Souza
Marco Antônio Ramos Canela
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RESUMO
A sustentabilidade na construção civil é um tema bastante relevante, já que a indústria da
construção provoca um grande impacto ambiental durante todo seu processo produtivo. O
aproveitamento de resíduos da construção civil é uma das atividades que devem ser integradas
nas práticas comuns de produções, visando o desenvolvimento sustentável, redução do
impacto no meio-ambiente pela diminuição da deposição de resíduos em locais inapropriados,
como também pela diminuição de extração de matéria-prima em jazidas, o que não é sempre
devidamente fiscalizado, assim, proporcionando racionamento de recursos naturais. Tendo em
vista esse interesse, o artigo presente tem por objetivo fazer uma análise da resistência
mecânica na reutilização de resíduo da construção civil na fabricação de Pavers para
pavimentação de vias de tráfegos leves. O experimento foi composto de quinze moldes com
quatro diferentes porcentagens de adição de material reciclado em substituição a areia sendo
que três moldes foram produzidos para fator de comparação. No final do processo passaram
por teste de resistência a compressão do concreto utilizando a prensa eletrônica. Os dados
obtidos com o teste de compressão geraram relatório de controle e monitoramento.
Palavras-chave: Aplicação. RCD. Pavers.
______________________________________________________________________
VIABILIDADE DE USO DO PÓ DE MÁRMORE EM TIJOLOS ECOLÓGICOS
Amanda Ferreira Barbosa
Rayane Rodrigues Souza
Suzyanny Dias Gusmão
RESUMO
É um ponto de grande preocupação a quantidade de resíduo de mármore e granito gerado
durante as etapas de corte e polimento das rochas ornamentais. Por esta razão, este material
reciclado é uma possibilidade de preservação ambiental que se faz necessária. Ao mesmo
tempo, a busca por matérias – prima alternativa na área da construção civil se faz cada vez
maior. O aproveitamento de resíduos produzidos pela indústria de gerenciamento do granito
na fabricação do tijolo solo – cimento têm - se mostrado satisfatório. O objetivo principal
desta presente pesquisa é verificar o comportamento e a durabilidade de tijolos solo – cimento
incorporado com este resíduo. Haja vista que poucos estudos foram desenvolvidos neste
sentido, os resultados aqui obtidos visam ainda contribuir com diretrizes e parâmetros a serem
comparados. O granito é uma matéria - prima conhecida e bem específica seja para utilização
em revestimentos ou para peças ornamentais. Com o crescimento do setor mineral no Brasil,
surgiram inúmeras empresas de beneficiamento dessas rochas, gerando quantidades
gigantescas de resíduos que em sua maior parte, são destinados de forma inadequada
oferecendo riscos de contaminação ao solo e aos recursos hídricos. A fim de minimizar este
cenário, o estudo pretende apresentar resultados experimentais de dados laboratoriais
comparativos referentes às resistências à compressão e absorção de água do tijolo ecológico
com adição do pó de mármore. Serão assim elaborados protótipos de proporções diferentes
com adição do pó de mármore no tijolo solo-cimento. Trata-se de uma pesquisa aplicada,
quantitativa, explicativa e experimental. Os dados obtidos foram comparados com a NBR
8492 1984 –Tijolo maciço de solo cimento determinação da resistência a compressão.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Tijolo Solo – Cimento. Granito.
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______________________________________________________________________
VIABILIDADE DO ASFALTO COM
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

POLÍMEROS

DE

BORRACHA

NA

Douglas Rodrigues Freitas
Vinicius De Freitas
Suzyanny Dias Gusmão
RESUMO
Esta pesquisa tem como finalidade apresentar os benefícios econômicos e ambientais que a
pavimentação com o asfalto borracha proporciona. Tais benefícios como: a sua viabilidade
econômica e socioambiental, a sua maior resistência às intempéries do clima do Brasil e sua
maior impermeabilidade. Com a adição do polímero de borracha no asfalto seu módulo de
elasticidade aumenta significativamente comparado com o tradicional CBUQ (Concreto
betuminoso usinado a quente), por causa dessas características que a massa asfáltica ganha
com a implementação do pó de borracha na sua composição a mesma ganha uma resistência
maior aos danos causados por esforços de fadiga. Trata-se de um estudo voltado para a
melhoria do pavimento asfáltico no qual foram produzidos corpos de provas dos dois tipos de
asfaltos, um com adição de borracha e outro sem adição de borracha. Para que possa ser feitos
os testes laboratoriais, este estudo tem caráter descritivo e com análise qualitativa. A
tabulação e o tratamento de dados serão feitos através de gráficos e tabelas. Depois da
execução dos testes laboratoriais dos corpos de provas e com os resultados consolidados
foram analisados e comparados os resultados. Esses comprovam que o efeito preponderante
do teor de borracha na massa asfáltica pode aumentar a sua resistência à aglomeração de
deformação permanente e ao aparecimento de trincas por fadiga no asfalto.
Palavras-chave: Polímero de Borracha. Massa Asfáltica. Asfalto Borracha.
______________________________________________________________________
VIABILIDADE ECONÔMICA DO USO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA
Kemel Martins Matozinho
Alan Carlos Goveia Santos
Suzyanny Dias Gusmão
RESUMO
Este artigo teve como objetivo mostrar a finalidade de discutir diferentes e amplos aspectos da
Energia Solar Fotovoltaica, desde princípios teóricos e aplicações, até a importância
estratégica que esta forma de geração de energia exerce no mundo atual. Com a crise
energética, a energia fotovoltaica tem sido a mais recomendada para locais onde a radiação
solar é abundante, pois possui baixo custo de manutenção e é de fácil implantação. Não gera
impacto ao meio ambiente, a instalação é totalmente controlada, não há queima de
combustíveis fósseis e por isso evita o efeito estufa. Esse trabalho tem, portanto, o processo
de levantamento de informações do ambiente de estudo permitiu identificá-lo como residência
unifamiliar, localizado no município de João Pinheiro- MG, localizada na região Noroeste de
Minas Gerais. A temperatura anual é em média de 31,6°. A Latitude da região é de 17,5° Sul e
a Longitude é de 46,873627° Oeste. Ao analisar o sistema fotovoltaico conectado à rede
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elétrica, conclui-se que é eficiente, econômico e sustentável podendo também beneficiar as
linhas de transmissão de energia, com um correto dimensionamento o sistema fotovoltaico
implementado gera cerca de 288,67 kWh/mês, o que representará uma economia aproximada
de 2.958,40 R$ (dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) por ano,
podendo variar dependendo das tarifas contratadas com a concessionária local (CEMIG) para
fornecimento de energia.
Palavras-chave: Sistema Fotovoltaico. Fonte de Energia. Energia Solar.
______________________________________________________________________
VIABILIDADE TÉCNICA-ECONÔMICA DE UM ABRIGO DE ÔNIBUS COM
SISTEMA FOTOVOLTAICO

Natália Maria Maia Souza
Viviane Gonçalves De Oliveira
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
A busca por novas formas de energia se torna cada dia mais constante e necessária. A energia
provinda do sol, a energia solar, é tema importante quando se trata de fontes renováveis,
devido sua fonte natural. Os sistemas fotovoltaicos, que possuem como base a radiação solar,
têm tido um considerável crescimento quanto aos investimentos para a sua implantação,
tornando-os assim cada vez mais acessíveis tanto para grandes formas de geração de energia
elétrica tanto para micro geração. O trabalho tem como finalidade fornecer informações
necessárias para a verificação de viabilidade e implantação de um sistema elétrico autosuficiente alimentado por energia solar para abrigos de pessoas que utilizam de coletivos
públicos. Tendo em vista o cenário ambiental mundial que com base em estudos se apresenta
já bastante degradado, o artigo foi feito com o objetivo de incentivar ainda mais o uso de
energia limpa e fornecer uma alternativa para a redução dos impactos ambientais causados por
outras fontes de energia elétrica, tais como a eólica e térmica, e como consequência disso
obter uma redução quanto ao aspecto econômico do assunto. As técnicas utilizadas para
alcançar os objetivos desse trabalho foram baseadas em experiências já existentes que
relacionam mobilidade urbana, cidades sustentáveis e uso de energias renováveis. Houve a
realização de uma maquete demonstrativa e uma simulação de gastos com os elementos
propostos no ponto de ônibus tais como um exaustor, tomadas e iluminação. As referidas
simulações foram feitas para comprovar a existência de uma viabilidade econômica.
Palavras-chave: Placas Fotovoltaicas. Viabilidade Econômica. Sustentabilidade.
______________________________________________________________________
FARMÁCIA
A FARMÁCIA CLÍNICA E O USO DOS BENZODIAZEPINICOS: CLONAZEPAM E
DIAZEPAM UMA REVISÃO
Ana Katielle Amaral Florentino
Erica Beatriz Vieira Rocha
Maria Dolores Tiago Vaz
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RESUMO
A farmácia clínica compreende atividades voltadas para maximizar a terapia e minimizar os
riscos e custos, promovendo o uso seguro e racional de medicamentos. A utilização dos BZDs
teve início na década de 60, a variação nos hábitos de vida da população aumenta os níveis de
estresse e ansiedade, acarretando aumento no uso de medicamentos dentre eles os BZDs,
clonazepam e diazepam, que causam dependência e tolerância se utilizados de forma
inadequada. O objetivou-se com o presente trabalho avaliar os riscos da ingestão dos
benzodiazepínicos (BZDs) clonazepam e diazepam na população, caracterizando a
importância da farmácia clínica e do farmacêutico no uso racional de medicamentos, uma
revisão. Trata-se de uma revisão documental e retrospectiva onde foi realizada uma pesquisa
de informações com base na análise de artigos científicos publicados entre os anos de 2010 e
2016. A busca de informações se deu através de artigos, monografias, teses, em sites
renomados como Lilacs, Scielo, Bireme, Medline (Pubmed) e de livros. Os clínicos gerais
são os que mais prescrevem BZDs e as mulheres as que mais os utilizam. Firmino et al.
(2012) relatou que foram liberados cerca de 522.436 comprimidos de diazepam e 303.629
comprimidos de clonazepam em um município de Minas Gerais, e 50% das prescrições foram
inadequadas. Portanto, é elevado o consumo indevido de BZDs entre a população, tornando se
um problema de saúde pública devido aos riscos que estão expostos, por isso a importância da
intervenção do farmacêutico e a equipe de saúde no acompanhamento desses pacientes.
Palavras-chave: Benzodiazepínicos. Serviço de Farmácia Clínica. Assistência Farmacêutica.
______________________________________________________________________
ANÁLISE FITOQUÍMICA DE PLANTAS DO CERRADO COM AÇÃO ABORTIVA
Marlei Cesar Silva
Apoliane Batista de Oliveira
Janine Kátia dos Santos Alves Rocha
RESUMO
A fitoterapia foi um dos primeiros recursos utilizados pela humanidade, sendo a única terapia
disponível ao homem durante muito tempo. As plantas possuem princípios ativos específicos
com propriedades naturais capazes de apresentar diversas atividades farmacológicas, podendo
causar reações toxicas, de acordo com o organismo de cada indivíduo ou animal. De acordo
com estudos realizados sobre o barbatimão (Stryphnodendron adstringens), canela
(Cinnamomum zeylanicum) e alecrim (Rosmarinus officinalis L.), foi possível verifica a
presença de metabólitos secundários como taninos, fenóis, flavonoides, saponinas, cumarinas,
triterpenos, esteroides e alcaloides com ação teratogênica, embriotoxica e abortiva. As
amostras de S. adstringens, foram coletadas na região do município de Montes Claros. Os
exemplares de canela e alecrim composto por folhas e cascas foram adquiridos no Mercado
Municipal da referida cidade. As espécies foram coletadas de fevereiro a março de 2017. Os
extratos aquosos foram submetidos a uma série de reações de caracterização fitoquímica,
como: fenóis e taninos (reação com cloreto férrico); flavonoides (reação com magnésio
granulado com ácido clorídrico); saponinas (teste de espuma-agitação); esteroides e
triterpenos (extração com clorofórmio anidrido acético e ácido sulfúrico), cumarinas (em
observação sob a luz ultravioleta) e alcaloides (Reativos de Dragendorff, Mayer e Wagner). A
presença ou ausência dos grupos de metabólitos secundários das espécies estudadas foram
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verificadas de forma qualitativa, a partir da observação das reações químicas característica,
indicando resultado positivo pela formação de precipitados e surgimento de coloração e
espuma, ou negativo pela ausência dos mesmos. O presente estudo mostrou através da
pesquisa fitoquímica, que as espécies analisadas, contêm metabólitos secundários importantes
com atividades anti-inflamatória, antiespasmódica, antisséptica, antifúngica, antibacteriana,
entre outros.
Palavras-chave: Fitoterápicos. Metabólitos Secundários. Aborto. Intoxicação.
______________________________________________________________________
ASPECTO MORFOLÓGICO E AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DA AVERRHOA
CARAMBOLA L.
Michele Cristina de Souza Matos
Walleska Araújo Botelho
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
A Averrhoa carambola, pertence à família das Oxalidácea, tem como nome popular
Carambola, entre outros, e é um potente antioxidante. Pacientes portadores de lesão renal
crônica apresentaram intoxicação após ingestão do suco da Averrhoa carambola, que em sua
composição apresenta quantidade de oxalato e a toxina caramboxina presente na carambola
que tem uma ação inotrópica que causam uma alteração neurológica em pacientes com
insuficiência renal. Este trabalho teve como objetivo identificar os constituintes químicos,
morfológicos e toxicológicos da Averrhoa carambola L. O presente estudo se caracteriza
como uma pesquisa experimental. A população foi composta por uma categoria de planta
medicinal: Averrhoa carambola L. A amostra foi coleta na cidade de Ubaí e foram utilizadas
as Farmacopeias Brasileiras 5° edição (2010). O estudo foi dividido em quatro fases: material
botânico, análise morfológica, estudos fitoquímicos, toxicidade frente ao microcrustáceo
Artemia salina. Na análise morfológica o corte paradérmico apresenta células com tamanho e
formas semelhantes e estão justapostas e no corte transversal revela ainda presença de cristais
prismáticos nos parênquimas lacunosos, feixes vasculares do tipo colateral aberto e
colênquima discreto nas extremidades da nervura central. Testes fitoquímicos foram
encontrados flavonoides e cumarinas e sua toxicidade em Artemia Salina nas concentrações
de 100 e 1000 μg/mL. Conclui-se que deve haver incentivo de estudo com relação à
toxicidade da Averrhoa carambola L. e cuidado na utilização.
Palavras-chave: Toxicidade. Plantas Medicinais. Averrhoa Carambola.
______________________________________________________________________
ATENÇÃO FARMACÊUTICA AO IDOSO AO USO INDISCRIMINADO DE
MEDICAMENTOS
Célia Veloso Pinheiro
Hemerson Rodrigues Neves
Maria Dolores Tiago Vaz
RESUMO

73

A atenção farmacêutica ao idoso tem como finalidade garantir uma farmacoterapia racional e
custo acessível, aos idosos, bem como disponibilizar informações sobre o uso de
medicamentos. Sua importância expande ao atual contexto social brasileiro, considerando que
é também uma ação que desenvolve habilidades e comunicação com pacientes, tendo como
intuito alcançar melhores resultados quanto a saúde dessa clientela intitulada idosa, pois
sabe-se que a prevalência de doenças crônicas degenerativas em idosos é altíssima, o que
acaba levando-os ao uso indiscriminado de medicamentos contínuos. Nesse sentido vale
ressaltar que, tanto a família quanto e/ou cuidador de idosos são peças importantes no auxílio
e na qualidade de vida do idoso. A presente pesquisa buscou abordar a importância da atenção
farmacêutica ao idoso e o uso indiscriminado de medicamentos. O objetivo dessa pesquisa
pauta-se em “Analisar a importância da atenção farmacêutica na saúde do idoso, alertando
sobre o uso indiscriminado de medicamentos”. A metodologia utilizada respalda-se em
revisão bibliográfica documental e retrospectiva através de publicações de artigos científicos.
A amostra estudada serão: Idosos de ambos os sexos (feminino e Masculino), com faixa etária
a partir de 60 anos de idade, estado geral de saúde, que fazer uso indiscriminado de
medicamentos. Trata-se de uma revisão da literatura, de aspecto qualitativo, realizada entre
2010 a 2016.
Palavra-chave: Idoso. Atenção Farmacêutica. Medicamentos.
______________________________________________________________________
AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DAS ACADÊMICAS DE U
DETERMINADA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM MONTES CLAROS –
MINAS
GERAIS,
ACERCA
DOS
EVENTOS
TROMBOEMBÓLICOS
RELACIONADOS AO USO DE FÁRMACOS ANTICONCEPCIONAIS ORAIS
RESUMO
Luiz Felipe Oliveira Barros
Carla Cristina Moreira Braga
Raissa Tatiely Bispo Lima
O estudo é caracterizado por análise transversal de caráter quantitativo acerca do nível de
conhecimento das acadêmicas sobre o uso de fármacos anticoncepcionais orais e seus
possíveis eventos tromboembólicos. A população foi composta por acadêmicas do curso de
graduação em farmácia de uma determinada instituição de ensino superior em Montes Claros
– Minas Gerais. Tendo como amostra 199 acadêmicas referentes ao período do mês de maio
de 2017, entretanto apenas 167 acadêmicas estavam habilitadas para participar da pesquisa.
Para critério de seleção foram definidas como candidatas aptas a participar da pesquisa
somente alunas que estivessem devidamente matriculadas no curso de graduação em farmácia
e presentes no dia da pesquisa. Estas teriam que concordar em assinar o termo de
consentimento livre e esclarecido e posteriormente responder ao questionário aplicado e
elaborado pelos próprios pesquisadores com questões relacionadas ao uso de fármacos
anticoncepcionais orais e seus possíveis eventos tromboembólicos. A tabulação, análise e
interpretação dos dados coletados foram realizadas através do programa Microsoft Excel 2010
e posteriormente foram dispostos em gráfico. Dados coletados apontam que 41% das
acadêmicas que participaram da pesquisa fazem o uso de anticoncepcional oral e 59% não
adotam o anticoncepcional oral como método contraceptivo. Quanto aos efeitos colaterais,
10% das acadêmicas relataram não sentir nenhum efeito colateral devido ao uso de
anticoncepcional oral. Entretanto náusea e dor de cabeça ficam na base de 30% dos efeitos
colaterais mais relatados. De todas as acadêmicas que utilizam algum método contraceptivo,

74

apenas 61% foram por indicação médica. Quanto ao conhecimento dos possíveis eventos
tromboembólicos causados pelo uso de fármacos anticoncepcionais orais, apenas 68%
relataram estar ciente sobre o assunto. Foi relatado 1 caso de tromboembolismo decorrente do
uso de fármaco anticoncepcional oral entre as acadêmicas, e 8% das acadêmicas relataram
ocorrência de Trombose Venosa Profunda - TVP com algum de seus familiares.
Palavras-chave: Anticoncepcional. Acadêmicas. Eventos Tromboembólicos.
______________________________________________________________________
AVALIAÇÃO DO USO DA CAFEÍNA EM NEONATOS COM APNEIA ASSISTIDOS
EM HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG

Everton Johnnatan Bandeira Amorim
Mariana Oliveira de Brito
Luiz Felipe Oliveira Barros

RESUMO
Trata-se de um estudo documental transversal quantitativo que foi verificado em prontuários
eletrônicos. A população em estudo é constituída de neonatos nascidos no Centro Obstétrico
do Hospital Santa Casa de Montes Claros MG e internados no berçário desse hospital, no
período de 08/05/2015 a 08/08/2015. Recém-nascidos com idade gestacional menor que 37
semanas e que tiveram crise de apneia. Sendo utilizado o software MV2000i para coleta de
dados, buscando as seguintes informações: a idade do neonato em semanas, peso, saturação
do oxigênio antes do tratamento, dose inicial da cafeína, saturação do oxigênio após a
primeira dose e após a retirada da cafeína. O trabalho mostrou o resultado de vários neonatos
com melhora da saturação, sendo um com saturação de 32% para 97%, outro com 86% para
98%. O estudo reforça a importância da cafeína no âmbito hospitalar, em especial na melhora
dos neonatos que sofrem de problemas respiratórios, sendo este estudo voltado para a apneia
especificamente.
Palavras-chave: Cafeína. Neonato. Apneia. Metilxantinas.
______________________________________________________________________
AVALIAÇÃO DO USO DE ANTIBIÓTICOS BETALACTÂMICOS PELOS
ACADÊMICOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE UMA FACULDADE
PRIVADA DE MONTES CLAROS - MG
Ana Stela Lima De Oliveira
Gizelle Martins Souto
Luiz Felipe Oliveira Barros
RESUMO
Introdução: Os antibióticos são medicamentos indispensáveis no tratamento das infecções
bacterianas. Seu uso inadequado é comum entre a população e causa impacto a saúde pública.
Outra prática preocupante é o descarte desses fármacos em locais indevidos, que assim como
o uso inadequado, contribui para o aumento da resistência bacteriana. Portanto é necessário
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atenção do profissional ao prescrever o medicamento ideal, adesão do paciente ao tratamento
e cuidado de toda a população no combate aos problemas relacionado aos antibióticos.
Objetivo: Avaliar o uso de fármacos antibióticos betalactâmicos pelos acadêmicos do curso de
graduação em educação física de uma faculdade privada de Montes Claros, Minas Gerais.
Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo. A população estudada foi composta pelos
acadêmicos matriculados no curso de Educação Física das Faculdades Unidas do Norte de
Minas em Montes Claros, Minas Gerais. A amostra foi constituída por 50 acadêmicos, que
foram entrevistados no mês de abril de 2017. Para a coleta de dados foi utilizado um
questionário adaptado pelos autores da pesquisa. Realizou-se a análise de dados no software
Excel® 2013, as informações foram tratadas em planilhas e inseridas em gráficos. Resultados:
Grande parte dos acadêmicos já utilizaram pelo menos um antibiótico betalactâmico, o
fármaco mais utilizado é amoxicilina. Conclusão: Esse estudo poderá contribuir para
conscientização sobre o uso, descarte e armazenamento correto, a fim de evitar a incidência
de resistência bacteriana evitando a necessidade da criação de novos fármacos, garantindo a
eficácia dos que já existem.
Palavras-chave: Antibióticos. Descarte. Armazenamento. Resistência Bacteriana.
______________________________________________________________________
CONHECIMENTO SOBRE DOENÇA FALCIFORME PELOS PROFISSIONAIS DA
ÁREA DA SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Richelle Louryane Lopes Dos Santos
Rodrigo Ferreira Oliveira
Rafael Cândido Alves Aguiar
Anne Carolline Amaral Batista

RESUMO
A doença falciforme (DF) caracteriza-se pela deformidade do eritrócito que se assemelha a
um formato de foice, poiquilocitose denominada drepanócito, e é recorrente de alteração
genética responsável pela produção da hemoglobina S (Hb S). Essa alteração sofrida após
desoxigenação provoca ao eritrócito redução de sua flexibilidade, comprometendo a
circulação sanguínea. O fato caracteriza-se como sendo o principal distúrbio que envolve a
fisiopatologia da enfermidade. Além disso, acarreta redução da vida útil da célula vermelha de
120 para cerca de 10 dias. Essa rápida destruição dos eritrócitos pelo baço desencadeia
processo de hemólise crônica proporcionando palidez, icterícia, elevação dos níveis de
bilirrubina indireta, do urobilinogênio urinário e do número de reticulócitos. Atualmente, a
DF é considerada um problema de saúde difundido no mundo, apresentando elevado índice de
casos na África, Arábia Saudita, Índia e Brasil, onde é tida como principal doença genética
hereditária do país. O primeiro relato científico sobre DF foi publicado há mais de um século,
pelo médico James Bryan Herrick, que em 1910 expôs ao mundo seus estudos evidenciando a
descoberta de hemácias drepanocíticas encontradas em um jovem negro que sofria de intensa
anemia crônica. Estudos posteriores comprovaram que a doença era associada à cor negra e de
possível origem africana. Foi realizada revisão de literatura com abordagem qualitativa em
artigos científicos disponíveis nas bases eletrônicas de dados Google Acadêmico e Scientific
Electronic Library Online, utilizando os seguintes descritores: doença falciforme, anemia
falciforme, atenção primária, autocuidado, equipe de assistência ao paciente e Estratégia
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Saúde da Família. Foram critérios de inclusão no estudo: artigos indexados nos bancos de
dados com as palavras-chaves elencadas acima; artigos publicados em periódicos nacionais
entre 2007 e 2017; artigos disponíveis gratuitamente e publicados em português. Resultados e
discussão: Segundo o Ministério da Saúde, através da Coordenação Geral de Sangue e
Hemoderivados, a incidência de pessoas com traço fal¬ciforme é de 1:35 nascidos vivos.
Esti¬ma-se que 3.000 crianças nascem com anemia fal¬ciforme e 200.000 com traço
falciforme, anualmente no país. Mesmo sendo uma doença crônica de incidência tão
significante, de acordo com Araújo e colaboradores (2007), é nítido o desconhecimento por
parte dos profissionais da saúde sobre o tema. O conhecimento e preparo acerca da DF pelos
profissionais implicam diretamente em um atendimento eficaz, não só como agir frente aos
casos álgicos comuns ou eventos clínicos de maior complexidade, mas também como guiar o
serviço assistencial e o cuidado com estes pacientes. Esse atendimento profissional
humanizado impacta na redução de custos, visto a diminuição no tempo de internação do
paciente, mas o principal motivo é a possibilidade de redução da mortalidade destes. Cada
profissional da área da saúde tem sua contribuição no atendimento destinado ao paciente
portador de doença falciforme. Para isso, esses profissionais devem possuir conhecimento
prévio sobre sua função e como desempenhá-la frente aos pacientes. Os trabalhos avaliados
demonstram a necessidade de capacitação constante da equipe envolvida, por essa razão, é de
suma importância o investimento em treinamentos, palestras e cursos, que contribuirão para
qualificação e, consequentemente, refletirão na vida dos pacientes portadores de DF. O
paciente portador de DF necessita de atendimento multiprofissional, mas para que seja eficaz,
é fundamental que estes profissionais, sejam capacitados e estejam aptos para desempenharem
as funções destinadas ao tratamento de portadores de doença crônica, detentores de limitações
e, na maioria dos casos, baixos recursos. Poucos estudos expõem a importância do
conhecimento acerca da doença falciforme pelos profissionais da saúde que compõem a
equipe responsável pelo cuidado destinado a esses pacientes. A partir da análise dos trabalhos
encontrados foi possível verificar a falta de capacitação e preparo destes profissionais, que
englobam desde a atenção primária até os atendimentos de maior complexidade. Além disso,
evidencia-se também a necessidade da inclusão de questões focadas no cuidado às essas
pessoas na formação dos profissionais de saúde desde a graduação. O presente estudo
permitiu compreender a necessidade de aprofundar a discussão sobre o tema e haver
estratégias de melhorias voltadas para o público profissional encarregado da atenção
falcêmica. Portanto, recomenda-se que estratégias de promoção de conhecimento sobre o
tema sejam aplicadas aos profissionais envolvidos com esse público.
Palavras-chave: Doença falciforme. Conhecimento. Profissionais da saúde.
______________________________________________________________________
DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICO – QUÍMICO DO MEL

Antônio Marcos Silva Pereira
Frantchyesco Alves Cordeiro
Priscila Regina Queiroz
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
O mel é um produto nativo, conhecido desde os primórdios dos tempos devido aos seus
beneficios a saúde. Trata-se de um produto rico em carboidrato, semi-líquido, apresenta cerca
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de 15-20% de umidade. É uma solução sobre–saturada de glicose e pode se cristalizar durante
o armazenamento. O controle de qualidade dos alimentos é bastante questionado nos dias
atuais. Diante isso vários estudos sobre as composições fisico-quimicas de meis em diversos
países tem contfrseimwribuido para aprimorar a sua caracterização. Estes estudos têm levado
a uma melhoria na qualidade do mel produzido, visando, á segurança e qualidade do produto.
O controle de qualidade tem como objetivo oferecer aos consumidores produtos de acordo
com as normas vigentes já que está sujeito a adulterações e também a contaminação. Devido a
oferta do produto vir crescendo bastante no mercado, seu preço é consideravelmente alto,
sendo um dos fatores que incentiva muitas vezes a sua adulteração atraves da adição de
açucares comerciais derivados de cana-de-açúcar e milho. A prática dessas adulterações se dá
pela facilidade em incorporar as substâncias adulterantes e da dificuldades de se identificar
essa adulteração. Considerando-se que nos dias de hoje a adulteração está mais sofisticada e
precisa. O objetivo desse trabalho foi analisar amostras de mel comercializadas na cooperativa
de pequenos apicultores de Veredinha–MG. Trata–se de um estudo experimental realizado
com 3 amostras diferentes de mel obtidos na cooperativa de pequenos apicultores de
Veredinha–MG. Foram avaliados: pH, reação de Lund, reação de Fieche, metodos rápidos de
distase e reação de lugol. Os resultados obtidos indicaram que as amostras 1, 2 e 3 apresentam
teor de pH elevado, as amostras 1 e 2 apresentaram fora do padrão estabelecido pela
lesgislação para a reação de Lund.
Palavras-Chave: Mel. Análise Físico – Quimica. Controle de Qualidade.
______________________________________________________________________
EFEITOS DO NIM (Azadirachta indica A. JUSS) E DO CAPIM SANTO (Cymbopogon
citratus) SOBRE FÊMEAS INGURGITADAS DO CARRAPATO Rhipicephalus
sanguineus COLETADOS DE CÃES NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG
Neiva Rodrigues Lima
Fabiane Silve De Freitas
Patricia Natalícia Mendes De Almeida
RESUMO
Introdução: Os proprietários de cães domésticos, tanto de canis quanto de ambientes
domiciliares, enfrentam problemas parasitários com o carrapato da espécie Rhipicephalus
sanguineus pela convivência próxima ao cão, que é o seu principal hospedeiro urbano. Estes
problemas acarretaram o desenvolvimento de carrapaticidas para controle dos mesmos.
Porém, o uso indiscriminado ocasionou resistência a diversos produtos químicos como os
organofosforados, piretróides, dentre outros. O problema da resistência, associado à
possibilidade de intoxicação ao homem e aos animais, assim como a contaminação do meio
ambiente, incrementou a utilização de fitoterápicos de maneira significativa. Dentre as plantas
utilizadas estão o nim e o capim santo, que têm sido alvo de estudos. Objetivo: Avaliar a
eficácia do nim (Azadirachta indica A. Juss) e do capim santo (Cymbopogon citratus) sobre a
capacidade de postura de fêmeas ingurgitadas do carrapato Rhipicephalus sanguineus
coletados de cães do município de Montes Claros, MG. Metodologia: Foram coletadas 200
teleógenas presentes no ambiente de canis do CCZ (Centro de Controle de Zoonozes) da
cidade de Montes Claros, MG. Foram formados cinco grupos de carrapatos da espécie
Rhipicephalus sanguineus, os quais foram pesados e identificados de acordo com o produto
utilizado. Foram testados quatro produtos diferentes em três repetições. Cada grupo de
teleógenas foi imerso em uma solução diferente: Grupo 1: decocto do capim santo a 2,5%,
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grupo 2: decocto do nim a 2,5%, grupo 3: decocto do nim associado ao capim santo a 2,5%,,
grupo 4: solução fisiológica e grupo 5: amitraz a 0,025%, no tempo de 30 segundos
respectivamente. Após a imersão foram acondicionadas em beckers, identificadas e mantidas
em estufa a 37°C e com pouca presença de luz, sendo observados a cada 24h e, após 48h de
incubação, foi feita a mensuração da massa de ovos de cada grupo em balança de precisão.
Resultados e discussão: Os resultados deste estudo demonstram que a única solução que não
apresentou postura de ovos pelas teleógenas foi o amitraz, porém, a solução do nim, assim
como a sua associação com o capim santo mostraram redução significativa na postura dos
ovos; no entanto, o capim santo não demonstrou eficiência no controle da postura.
Conclusão: Nas condições em que foi conduzido este trabalho, os resultados obtidos indicam
que o decocto das folhas do nim são potencialmente úteis para o controle de carrapatos da
espécie Rhipicephalus sanguineus, porém, o decocto do capim santo não demonstrou eficácia
na presente pesquisa.
Palavras-chave: Ectoparasitas. Carrapaticida. Carrapatograma. Fitoterapia.
_____________________________________________________________________
FARMÁCIA CLINICA AO DIABÉTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Rosana Paz Botelho Dos Santos
Maria Dolores Tiago Vaz
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da farmácia clínica junto ao
paciente diabético, através de uma revisão de literatura de caráter documental e retrospectiva.
Trata-se de uma revisão descritiva que foi conduzida em várias bases de dados que
compreendem o SciELO, BIREME, LILACS, MEDLINE. A prevalência da Hipertensão
Arterial (HA) e Diabetes Mellitus (DM) vêm aumentando nas últimas décadas se tornando um
desafio para os profissionais da saúde que lidam com a população e todo o sistema de saúde
em si. No Brasil em 2015, estimou-se uma população de 14,3 milhões tinha a doença,
podendo alcançar 23,2 milhões em 2040. O diabetes é considerado problema de saúde
pública, uma epidemia. Os artigos que estudados foram de pesquisas realizadas entre os anos
de 2010 a 2016. Silva et al., 2016, verificou no seu estudo a prevalência da doença em
mulheres e que há influencia de fatores como a obesidade para determinação. No estudo de
Faria et al., 2013, identificou-se que grande maioria da população estudada possui hipertensão
arterial associado ao DM. Portanto, conclui-se que o farmacêutico frente a realização das
atividades que abrangem a farmácia clínica, desempenha um papel importante na promoção
do uso racional de medicamentos bem como no acompanhamento farmacoterapêutico de
pacientes com DM, por ser um profissional capacitado a dar informações que estejam
relacionadas a terapia medicamentosa de forma segura e eficaz, demonstrando cuidado e
contribuindo para melhora na qualidade de vida e aumento da adesão ao tratamento por parte
do paciente.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Cuidados Farmacêuticos. Atenção Farmacêutica.
______________________________________________________________________
ÍNDICE DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM GESTANTES
Diego Soares Castro
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Rafael Júneo Medeiros Viana
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo avaliar a presença de infecção urinária assintomática em
gestantes no período de 3º ao 5º mês de gravidez. Foi realizada urocultura de urina de 84
grávidas que não apresentassem qualquer sintoma de infecção urinária. Naquelas em que o
resultado foi positivo para infecção, foi feita a identificação da bactéria envolvida e,
posteriormente, o perfil de sensibilidade aos agentes antimicrobianos, uma vez que este
constitui uma ferramenta importante para dirigir o tratamento da infecção. Das gravidas
avaliada, 32,14% apresentou bacteriúria assintomática, sendo Escherichia coli (51,85%) o
agente isolado com maior frequência e em seguida a Klebsiella sp (18,52%), e a cefalexina foi
o antimicrobiano mais utilizado (55,56%). Conclui-se que é de grande importância as
gestantes submeter a exames à exames de triagem para bacteriúria assintomática através da
urocultura, com o intuito de se diagnosticar infecções e trata-las precocemente.
Palavras-chave: Urina. Gestação. Infecção bactériana.
______________________________________________________________________
O USO DE PLANTAS MEDICINAIS/ FITOTERÁPICOS NO TRANSTORNO DE
ANSIEDADE ENTRE ESTUDANTES DO CURSO DE FARMÁCIA DE UMA
INSTITUIÇÃO PRIVADA

Rafaela Alves dos Santos
Tayrine Brito de Souza
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 65-80% da população dos países em
desenvolvimento necessitam e tem como único meio medicamentoso terapêutico as plantas
medicinais. O aumento do uso e de estudos sobre a terapêutica de plantas medicinais
proporcionou um maior foco em relação às mesmas, garantindo uma expansão e
comercialização a nível mundial. A ansiedade é uma patologia que trás consigo características
atrativas para vários estudiosos e pesquisadores da área. A utilização de fitoterápicos/ plantas
medicinais, para o tratamento do Transtorno da Ansiedade, já é algo existente, porém com
necessidade de mais estudos sobre outras plantas e sua eficácia. O presente estudo teve como
objetivo realizar levantamento de plantas medicinais / fitoterápicos mais utilizadas no
tratamento da ansiedade e seus sintomas por acadêmicos do curso de Farmácia de uma
instituição privada. Os resultados obtidos, demosntraram uma maior participação feminia, e
de acadêmicos que residem em Montes Claros. A caracterização da ansiedade dos estudantes
de acordo com a escala HAD, foi identificado que a maioria (57,1%) se caracteriza como
improvável para ansiedade. Entretanto (12,7%) se enquadram no grupo de risco. Do que se
refere ao conhecimento dos acadêmicos, a respeito do uso de Plantas
Medicinais/Fitoterápicos, onde predominatemente (65,1%) julga que as plantas medicinais
podem fazer tão mal, quanto um medicameno convencional. Observa-se que (92,1%) de
acadêmicos não utilizar nenhuma planta para ansiedade, as plantas mais citadas, todas
apresentam indicação como calmante/ansiolítico. Este trabalho reforça a necessidade de mais
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pesquisas no âmbito das plantas medicinais, que determinem melhor sua ação e eficiência e
que orientem a população quanto à forma correta das plantas utilizadas não so como
ansiolitica mais tambem no tratamento de muitas doenças primárias.
Palvras-chave: Plantas medicinais. Fitoterapia. Transtorno de ansiedade. Estudantes.
______________________________________________________________________
PERFIL DO FARMACÊUTICO NO USO RACIONAL DE ANTIPSICÓTICOS POR
PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DE
MIRABELA-MG
Celio Henrique Gonçalves Rodrigues
Ligia Rodrigues Carvalho
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil do farmacêutico na promoção do uso
racional de antipsicóticos utilizados por pacientes atendidos no Centro de Atenção
Psicossocial de Mirabela-MG. Trata-se de estudo descritivo, qualitativo e delineamento
transversal no período de março e abril de 2017, teve como amostra a atuação do
farmacêutico junto a pacientes que utilizam antipsicóticos. Foram analisadas 50 prescrições
dos pacientes que faziam uso de fármacos antipsicóticos que foram atendidos no referido
CAPS no período citado. Foram realizadas perguntas ao farmacêutico a cerca da vivência dele
com os pacientes e a melhora no tratamento com o acompanhamento prestado. Com base na
analise realizada, constatou-se que há um predomínio no numero de mulheres (58%) que
fazem uso destes medicamentos, enquanto os homens (42%). Dentre os fármacos
dispensados, houve uma elevada dispensação de haloperidol (51%) e clorpromazina
(48,64%), além de medicamentos como antidepressivos e outras classes medicamentosas que
podem ser utilizados como coadjuvantes no tratamento de transtornos psíquicos e de outras
doenças. Contudo conclui-se, que é de fundamental importância a presença do farmacêutico
no CAPS junto a equipe de saúde por se tratar de um profissional capacitado a dar
informações a cerca do tratamento medicamentoso de forma eficaz e segura, pois atua na
promoção do uso racional de medicamentos que são essenciais no tratamento e cura de
doenças.
Palavras-chave: Uso Racional dos Medicamentos. Atenção Farmacêutica. Drogas
Antipsicóticas.
______________________________________________________________________
PERFIL FITOQUÍMICO , ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS E TOXICIDADE
FRENTE A ARTEMIA SALINA DOS EXTRATOS DA ENTRECASCA DA
MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEMÃO.
Mônica Amorim Pimentel
Paulo Roberto Aguiar Lima
Ronilson Ferreira Freitas
RESUMO:
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A população brasileira utiliza as plantas medicinais como fonte terapêutica natural, baseados
em heranças étnicas e culturais transmitidas por gerações, caracterizadas de forma única de
cada região. Não somente como recurso medicinal alternativo, mas também como única fonte
terapêutica acessível para muitas comunidades. Sendo assim, este estudo teve como objetivo a
realização do estudo fitoquímico da entrecasca da Aroeira (Myracrodruon urundeuva
Allemão) e determinação da atividade antimicrobiana além da avaliação da sua toxicidade
frente a artemia salina . Tratou-se de um estudo com objetivos descritivos e com
procedimentos experimentais. O material vegetal foi coletado na região do município de
Montes Claros, Norte de Minas. Foi obtido o extrato da entrecasca sobre maceração
exaustiva, posteriormente se realizou os testes fitoquímicos, onde através destes foram
detectadas a presença de: taninos, flavonóides, alcalóides, saponinas. A atividade
antimicrobiana foi realizada através do método de analise antibiograma, onde o extrato da
entrecasca se mostrou eficaz na inibição dos microorganismos ao qual foi exposto, sua
verificação da toxicidade, frente a Artemia salina, nos revelou o grau de toxicidade dos
estratos da sua entrecasca.
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Fitoterápicos. Myracrodruon urundeuva allemã.
______________________________________________________________________
QUALIDADE
FÍSICO-QUÍMICA
DE
CÁPSULAS
DE
MANIPULADAS EM FARMÁCIAS DE MONTES CLAROS – MG

FLUOXETINA

Bruno Alves Fernandes
Fredson Diego Soares
Ronilson Ferreira Freitas
RESUMO
O setor magistral teve um crescimento expansivo nos últimos anos no Brasil. O menor preço
do medicamento manipulado é o fator que mais contribuiu para esse crescimento. A
verificação da qualidade dos medicamentos manipulados é de suma importância, e tem como
finalidade, avaliar a eficácia do sistema de qualidade e detectar possíveis não conformidades
que podem acarretar riscos para a saúde do paciente. Neste trabalho foram analisadas
amostras de fluoxetina comercializadas em três farmácias de Montes Claros-MG. Para cada
farmácia foram adquiridos três lotes do medicamento e realizados os testes de peso médio,
desintegração, dissolução e determinação de teor. As farmácias A e B foram aprovadas em
todos os testes, já a farmácia C teve reprovação do lote 2 e 3 para o teste de determinação de
teor. Em conclusão, os resultados confirmam a necessidade de ações mais eficientes pelas
autoridades do sistema público de saúde para possibilitar a garantia da qualidade dos
medicamentos manipulados.
Palavras-chave: Fluoxetina. Controle de Qualidade. Farmácias Magistrais.
______________________________________________________________________
TRIAGEM FITOQUÍMICA E ANÁLISE TOXICOLÓGICA DOS EXTRATOS
VEGETAIS DAS PLANTAS BACCHARIS CRISPA, LIPPIA ALBA E PASSIFLORA
ALATA
Carolina Pereira Almeida
Patrícia Carneiro Almeida
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Eurislene Moreira Antunes Damasceno
Sérgio da Silva Monteiro
RESUMO
É considerada planta medicinal aquela que administrada ao homem ou animal, por qualquer
via ou forma, exerça alguma ação terapêutica. O Brasil possui a maior biodiversidade do
planeta, que associada à rica diversidade étnica, torna o país o cenário ideal para o
desenvolvimento de estudos voltados à comprovação de usos populares de plantas medicinais.
A avaliação dos extratos foi realizada através de estudos fitoquímicos, e os resultados
indicaram a presença de algum composto ativo ou metabólito secundário, como taninos,
saponinas, flavonoides e terpenos, entre outros, que justificam parcialmente o uso destas pela
população. Os dados encontrados corroboram a prescrição de plantas medicinais pelos
agentes de saúde e trabalham a favor da introdução de plantas medicinais na atenção básica do
sistema de saúde pública, servindo como uma alternativa eficaz e de fácil acesso. O presente
estudo teve como objetivo identificar os principais constituintes fitoquímicos presentes nos
extratos de Passiflora alata, Lippia alba/quimiotipo Citral e Baccharis crispa e a determinação
de sua toxicidade.
Palavras-chave: Plantas medicinais. Fitoterapia. Medicina popular.
______________________________________________________________________
TRIAGEM SOROLÓGICA DOS DOADORES DE SANGUE EM DIFERENTES
REGIÕES DO BRASIL
Ângela Daniela Dias
Ianne Lamunier Rodrigues Abreu
Rafael Candido Alves Aguiar
Karina Marini Aguiar
RESUMO
A transfusão sanguínea é uma medida terapêutica bastante utilizada em todo o mundo e
possui como finalidade certificar que o sangue a ser transfundido ofereça menor risco ao
receptor. O Ministério da Saúde regulamenta a realização da triagem clínica e sorológica para
várias doenças. O presente estudo tem como objetivo avaliar a triagem sorológica em
doadores de sangue nas regiões do Brasil. Foi realizada revisão sistemática da literatura
através de artigos científicos em diferentes bases de dados eletrônicas, publicados entre 2006
e 2016. De acordo com a Anvisa (2017), a região Norte apresentou maior porcentagem de
doadores inaptos. Por outro lado, a inaptidão para HIV é a menor comparando-se às outras
regiões do Brasil. A inaptidão geral do Nordeste é de 4,11% e possui a porcentagem mais alta
para hepatite C e HTLV. As taxas mais altas de inaptidão para sífilis estão na região Sudeste.
Para a doença de Chagas, apresentaram menor taxa de inaptidão o Sudeste, Norte e Sul. O Sul
do Brasil apresenta menor taxa de inaptidão para Chagas, sífilis, hepatite C e HTLV. Pessoas
que doam sangue regularmente geralmente apresentam perfil de baixo risco de infecção,
porque já foram rigorosamente selecionadas diversas vezes. Os estudos avaliados demonstram
diferentes perfis de marcadores positivos na triagem sorológica dos bancos de sangue
brasileiros. Tal prevalência corrobora com a qualidade na triagem e segurança transfusional,
minimizando os riscos de contaminação dos receptores de sangue.
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Palavras-chaves: Triagem sorologica. Transfução sanguínea. Estudo de revisão.
______________________________________________________________________
USO DE PLANTAS MEDICINAIS NA COMUNIDADE DE ÁGUA BOA-MG
Lorrane Gonçalves de Jesus
Marina Graziele Mendes Pereira
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
A etnobotânica, por sua vez, encarrega-se de estudar e explicar essa ligação dos homens com
o mundo das plantas medicinais. O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo
etnobotânico de plantas medicinais utilizadas pelos moradores da comunidade de Água Boa,
Distrito de Claro dos Poções- MG. Os dados foram coletados no mês de março e abril de 2017
por intermédio de visitas às casas dos moradores que responderam o questionário relacionado
às espécies de plantas mais conhecidas da região, quais partes que são mais empregadas, tais
como a forma de preparo e quais enfermidades ela são aplicadas para tratar essas doenças, a
maioria dos entrevistados eram do sexo feminino (66,2%) e a idade média, de 31 a 40 anos.
Na comunidade foram encontradas, em média 18 espécies que são mais utilizadas, a espécie
mais frequente encontrada estava relacionada o seu uso como calmantes e inflamações. A
maior parte dessas plantas é cultivada na região. O estudo teve uma relevância de que a
comunidade apresenta uma prática popular abundantemente rica, com vasta diversidade de
espécies de plantas e usos por parte da população.
Palavras-chave: Etnobotânico. Comunidade. Plantas Medicinais.
______________________________________________________________________
MEDICINA VETERINÁRIA
ALTERAÇÕES ANATOMOPATOLÓGICAS EM UM EQUINO COM CÓLICA POR
TORÇÃO: RELATO DE CASO
João Marcos Leite Santos
Lucas Lima Nunes
Roberta Cordeiro Maia
Rosana Dias Campos
Pedro Guimaraes Lage
Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres
RESUMO
Cólica é a manifestação de dor visceral abdominal. Sendo o principal fator que leva os
equinos ao óbito devido às complicações posteriores que ela trás. Os equinos possuem
algumas particularidades anatômicas que os diferenciam das demais espécies e são fatores pré
disponentes à cólica, como os intestinos com flexuras e variações do tamanho do lúmen no
decorrer do seu trajeto. Por ser uma doença com um quadro agudo, o prognóstico é de
reservado a desfavorável. O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de cólica por
torção em um equino macho de 6 anos de idade, da raça pampa. O animal foi atendido no
HUVET/FUNORTE e ao chegar apresentou, segundo a ficha clínica, dor intensa, frequência
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cardíaca 68 bpm, frequência respiratória 28 mpm, hipomotilidade intestinal, mucosa oral com
halo toxêmico e tempo de preenchimento capilar de 3 segundos. O paciente foi encaminhado
diretamente para a cirurgia. Não houve melhora clínica no pós-cirúrgico, sendo assim,
realizou-se uma nova cirurgia na qual foi descrito, na ficha cirúrgica, o comprometimento de
órgãos nobres inviabilizando a vida do animal, optando-se então pela eutanásia. Foi realizada
a necropsia no animal onde relatou-se alterações em múltiplos órgãos devido a peritonite,
endotoxemia e aderência.
Palavras-chave: Volvo. Peritonite. Endotoxemia. Cirurgia. Abdômen Agudo.
______________________________________________________________________
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE MÉIS
COMERCIALIZADOS EM SALINAS – MG

DE

DIFERENTES

FLORADAS

Larissa Godinho Batista
Laura Evelyn Costa Eller
Renê Ferreira Costa
Marielly Maria Almeida de Moura
Antônio Geraldo de Oliveira4
RESUMO
Objetivou-se avaliar as características físico-químicas de méis de Apis Mellífera L.
comercializados na cidade de Salinas-MG, produzidas a partir de floradas típicas da região,
sendo eles, Aroeira, Eucalipto e laranjeira. Foram realizadas as análises de umidade, cinzas,
acidez e PH. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e a
comparação das médias foi feita pelo teste de Tukey a 5 % de significância. As amostras
analisadas apresentaram diferença significativa em alguns parâmetros avaliados, destacandose umidade, PH e cinzas. Os valores individuais de cada variável analisada foram comparados
com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
apresentaram resultados satisfatórios, encontrando-se todos os méis analisados dentro dos
padrões exigidos na Instrução Normativa.
Palavras-chave: Análises. Florada. Méis. Salinas
______________________________________________________________________
ASPECTOS RELACIONADOS À LEISHMANIOSE VISCERAL E USO DA
MILTEFOSINA EM CÃES: REVISÃO DE LITERATURA
Amanda Aparecida Lima
Daniel Lopes Ribeiro
Silene Maria Prates Barreto
RESUMO
A leishmaniose é doença zoonótica endêmica distribuída em vários países do mundo. Sua
transmissão ocorre principalmente por insetos flebotomíneos, através do repasto sanguíneo,
sendo a espécie canina o principal reservatório doméstico do parasita. Animais acometidos
podem ser desde assintomáticos ou manifestar uma gama de sinais clínicos, como problemas
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cutâneos e renais. No Brasil não havia tratamento para a leishmaniose, devido a uma portaria
que proíbe o uso de medicamentos não registrados e de medicamentos de uso humano. Não
existiam medicamentos registrados, no país, até a liberação do registro da miltefosina
(Milteforan®), pelo Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. A utilização da miltefosina é comprovada em outros países, sendo utilizado
como medicamento de escolha para eliminação do parasita em caninos positivos. Uma de suas
vantagens em relação aos outros medicamentos é o seu uso por via oral, facilitando a
execução do tratamento por parte dos proprietários. O objetivo deste estudo é realizar uma
breve revisão sobre a leishmaniose e o uso da miltefosina. Concluindo a eficácia do
medicamento para o tratamento da desta patologia através de estudos realizados sobre a sua
utilização.
Palavras-chave: Cães. Leishmaniose. Tratamento.
______________________________________________________________________
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATO AQUOSO E ALCOÓLICO DA RAIZ
DO Juncus effusus SOBRE BACTÉRIAS ISOLADAS DE VACAS COM MASTITE
SUBCLÍNICA
Ítalo José Colares Ferreira Matheus Mota Costa
Priscilla Maria Carvalho Oliveira
Janini Tatiane Lima Souza Maia
RESUMO
A mastite bovina é uma doença cosmopolita, sendo caracterizada no Brasil como a principal
afecção do rebanho leiteiro. Ela pode ser originada através de bactérias, fungos ou algas,
estresse e traumas podendo ocorrer de duas formas: a clínica e a subclínica. Sendo a subclínica
a mais preocupante devido aos imensos prejuízos como uma redução de até 42% da produção
leiteira, causados de forma oculta e altamente transmissível. O objetivo do atual experimento é
verificar a ação antimicrobiana dos extratos aquosos e alcoólicos do Juncus effusus sobre
Staphylococcus aureus isolados de vacas acometidas por mastite subclínica. A coleta do leite
foi realizada mediante animais positivos ao Califórnia Mastitis Test (CMT); em seguida todas
foram semeadas em placas de Petri contendo meio Ágar Baird Parker enriquecido com
emulsão de gema de ovo com telurito, e posteriormente incubada a 37°C por 48 horas. Para
obtenção dos extratos, forão respeitadas às técnicas utilizadas pela medicina popular, onde
foram realizados quatro extratos: E1(extrato alcoólico), E2 (extrato aquoso), E3 (decocto da
raiz) e E4 (pó da raiz). Após a obtenção dos extratos, foi verificada a sensibilidade dos microorganismos através da técnica de difusão em discos de papel filtro (Whatman n°1) com 7 mm
de diâmetro, impregnados com os diferentes tratamentos dos extratos. Somente o extrato
alcoólico demonstrou halo de inibição, onde o maior apresentou 27 mm de comprimento,
enquanto os outros extratos não inibiram o crescimento microbiano.
Palavras-chaves: Mastite. Resistência bacteriana. Antibióticos. Juncus effusus. Produção
animal orgânica.
___________________________________________________________________
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DE GENÓTIPOS DE
SORGO PARA PRODUÇÃO DE SILAGEM
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Ingridd Thayane Leite Soares
Helder Lucas Soares
Daniel Ananias de Assis Pires
RESUMO
Objetivou-se avaliar as características agronômicas de 10 genótipos de sorgo, cultivados na
região de Sete Lagoas-Minas Gerais. O experimento foi desenvolvido como parte do
programa de melhoramento da EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo.
Foram avaliados 10 genótipos de sorgo, sendo dois forrageiros comerciais (BRS 655 e
Volumax) e 8 híbridos experimentais provindos dos cruzamentos de machos forrageiros e
fêmeas graníferas do programa de melhoramento genético da Embrapa Milho e Sorgo.
Testaram-se os seguintes híbridos: 12F26005, 12F38019, 12F23005, 12F40006, 12F26006,
12F38006, 12F03033, 12F02006, BRS 655 e VOLUMAX. As características avaliadas foram
a idade ao florescimento, altura da planta, número de plantas por hectare, produção de matéria
verde, teor de matéria seca e produção de matéria seca. Foi constatada diferença significativa
(p<0,05) para a característica altura da planta, os genótipos 12F03033 e 12F02006
apresentaram maiores alturas (3,67 e 3,77 m). Quanto ao número de dias para florescimento, o
genótipo comercial VOLUMAX levou mais dias para florescer (99 dias). Enquanto os
genótipos BRS655, 12F40006, 12F26005, 12F26006, demonstraram maior precocidade (80,
83, 84, 85 dias, respectivamente). Ao considerar o número de plantas por hectare, os
genótipos não demonstraram diferença significativa entre si (p>0,05). Diferenças
significativas (p<0,05) foram observadas para a produção de matéria verde (PMV), com
valores entre 33,00 a 68,28 t ha-1 para os genótipos 12F38019 e 12F02006, respectivamente.
Em relação ao parâmetro teor de matéria seca, não houve diferença significativa entre os
genótipos avaliados (p>0,05). A média encontrada foi de 30,77 %. Já em relação a produção
de matéria seca houve efeito significativo (p<0,05), o híbrido 12F02006 se destacou com
maior produção de matéria seca, com 20,03 t ha-1, quando comparado aos demais. Diante
disto, conclui-se que os 10 genótipos de sorgo avaliados neste presente estudo, demonstram
potencial para produção. Com destaque para o híbrido 12F02006 que apresentou maior
produtividade de matéria seca por área cultivada.
Palavras-chave: Altura de plantas. Híbridos. Produção de matéria seca.
______________________________________________________________________
AVALIAÇÃO IN VITRO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DO PACARI
(Lafoensia pacari A. St.-Hil) FRENTE À MICROORGANISMOS DA CAVIDADORAL
DE CÃES
Maik Nobre Aguiar
Wendel Lucas Ferreira
Suerlani Aparecida Ferreira Moreira
RESUMO
Nos últimos anos, a resistência de microrganismos patogênicos a múltiplas drogas tem
aumentado devido ao uso indiscriminado de antimicrobianos, utilizados no tratamento de
doenças infecciosas. Essa situação vem despertando o interesse dos cientistas na busca de
novas drogas. As plantas medicinais constituem em uma excelente fonte de substâncias para
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novas drogas antimicrobianas, tendo em vista que a diversidade molecular dos produtos
naturais é muito superior àquela derivada dos processos de síntese química. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a sensibilidade de espécies bacterianas encontradas na cavidade oral de
cães, frente a extrato aquoso da casca do Pacari. A população bacteriana utilizada no presente
estudo foi constituída a partir da cavidade oral de cinco cães SRD, de pequeno a grande porte,
que foram eutanasiados e imediatamente coletadas as amostras, esses cães são provenientes
do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Montes Claros – MG, doados para a Funorte
onde foram posteriormente necropsiados. Com base nos ensaios in vitro, todas as amostras de
bactérias testadas apresentaram sensibilidade ao extrato aquoso do Lafoensia pacari.
Palavras-chave: Plantas medicinais. Bactérias. Sensibilidade.
______________________________________________________________________
CONHECIMENTO ETNOVETERINÁRIO NO USO DE PLANTAS MEDICINAIS
Ana Luiza Goés Lopes
Thaís Arruda Ramírez
Kimberly Marie Jones
Guilherme Araújo Lacerda
Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres

RESUMO
A etnoveterinária é uma ciência que leva em consideração o conhecimento das práticas
populares que são utilizadas para curar e prevenir doenças nos animais. No meio rural o
acesso a fármacos industrializados bem como o uso de plantas medicinais para o trato dos
animais é largamente difundido, sendo uma alternativa de fácil acesso e baixo custo. O norte
de Minas apresenta régios de ecotono entre Caatinga e Cerrado configurando rica
biodiversidade e conhecimento tradicional associado configurando campo de estudos sobre
etnoveterinária e plantas medicinais. Assim, é uma importante região com alternativa de
trabalho para médicos veterinários para enriquecimento teórico e prático de fitoterapia.
Especialmente por ser uma abordagem fundamental para produção de novos medicamentos e
atendimento da demanda de mercado além de agregar informações sobre patrimônio genético
vegetal brasileiro. Objetivou-se este trabalho com este trabalho caracterizar o conhecimento
etnoveterinário no uso de plantas medicinais na comunidade no Norte de Minas na
comunidade rural de Tamburilzinho no município de Coração de Jesus - MG. Foram
realizadas 6 entrevistas onde observou-se o tratamento de 25 doenças utilizando-se de 21
plantas de conhecimento popular na região tanto por homens como mulheres. Este fato
demonstra presença de herança cultural, transmissão de conhecimento entre as gerações e a
necessidade da conservação do patrimônio genético vegetal da região. Não obstante demostra
importância do conhecimento e das espécies vegetais como alternativa econômica aplicada
para tratamento de doenças em animais para regiões de baixo poder aquisitivo abrindo campo
para prospecção de possíveis fármacos e fitoterápicos aplicadas botânica, medicina
veterinária, fitoquímica, agroecologia e ciências farmacêuticas.
Palavras-chave: Fitoterapia animal. Conhecimento tradicional. Etnobotânica.
______________________________________________________________________
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CONTROLE IMUNOLÓGICO DE CARRAPATOS COM O USO DO PEPTIDEO
RECOMBINANTE rSBm 7462 ANTI Rhipicephalus microplus EM DOIS SISTEMAS
DE CRIAÇÃO DE BOVINOS A CAMPO
Alex Marco da Silva
Daniele Carolina Rodrigues Xavier
Silene Maria Prates Barreto
Danillo Velloso Ferreira Murta

RESUMO
Objetivou-se avaliar a eficiência técnica e econômica da imunização com o peptídeo
recombinante rSBm7462 anti Rhipicephalus microplus, em rebanhos leiteiros da raça
holandesa e girolanda na região Norte de Minas Gerais, assim como a produção de anticorpos
anti peptídeo, como forma de auxiliar na elaboração de um programa vacinal de controle de
carrapatos. Caracterizado por uma pesquisa de campo, corte transversal, exploratória e análise
quantitativa. A amostra foi composta por 620 bovinos, sendo 350 da raça Girolando com grau
de sangue entre 5/8 e ¾ holandês zebu e 270 da raça Holandesa, em propriedades do norte de
Minas Gerais. Não foram incluídos animais Girolando e Holandesa com outro grau de sangue,
vacas com mais de oito meses de prenhes, bezerros com menos de quatro semanas de
nascidos e animais que estejam em outro protocolo vacinal em um intervalo de tempo de
quinze dias anterior ou posterior.
Palavras-chave: Imunidade. Peptídeo recombinante rSBm7462. Resistência à carrapaticida.
______________________________________________________________________
EFICIÊNCIA DO GLUCONATO DE CLOREXIDINA SOBRE MICRORGANISMOS
TÍPICOS DA PELE DE CÃES FRENTE À DUREZA DA ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS/ MG
Suzianne Braga E Silva
Alessandra Viana Mendes Colares
Patrícia Natalicia Mendes De Almeida
RESUMO
O tegumento forma uma barreira fundamental entre os outros sistemas do corpo animal e os
elementos do mundo externo a ele. Na pele dos cães existem bactérias residentes, transitórias
e patogênicas, sendo que as bactérias residentes vivem em simbiose com o animal. O
Staphylococcus sp. é um microrganismo residente da pele, porém é o causador mais comum
das piodermites. A clorexidina é um excelente antisséptico para ferimentos na pele, pois
estabelece rápida ação bactericida, porém, quando usado com águas mineralizadas pesadas
podem diminuir seu efeito, e em soluções salinas ocorre à precipitação e inativação da
clorexidina. A água do município de Montes Claros/MG é considerada moderadamente dura.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a eficiência do gluconato de clorexidina em
diferentes concentrações, diluídas na água do município, frente a microrganismos comuns em
lesões de pele de cães. A população deste estudo foi composta pela microbiota comum na pele
de cães. Sendo o interesse dessa pesquisa farmacológica a amostra da pesquisa foi obtida a
partir do banco de microrganismos do laboratório da FUNORTE, os testes para avalição
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seguiram o modelo de antibiograma, usando o disco difusor e comparando o halo de ação da
clorexidina. Nesta pesquisa verificou-se que as diferentes concentrações de clorexidina não
apresentaram diferença quanto à eficácia na inibição dos microrganismos utilizados na
pesquisa. Entretanto, o Staphylococcus aureus mostrou-se mais sensível à clorexidina do que
os demais microrganismos, sendo que a água de Montes Claros/ MG, apesar da sua dureza,
não influenciou na eficiência do antisséptico.
Palavras-chave: Antisséptico. Piodermite. Staphylococcus sp.
______________________________________________________________________
EPILEPSIA CANINA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Gabriela Karly Marques da Mata
Nikolly Pereira Santos Lopes
Renata Souza Leite Vieira
RESUMO
A epilepsia é uma afecção neurológica, e convulsão é a manifestação da epilepsia. No que diz
respeito à epilepsia, é caracterizada de acordo com a causa, podendo ser: epilepsia idiopática,
epilepsia sintomática e epilepsia sintomática provável. A convulsão, uma disfunção sináptica
do cérebro, é classificada previamente em auto-limitantes, cluster e contínua; quando
avaliadas pela sintomatologia, são distinguidas em generalizadas ou parciais. Em busca do
diagnóstico correto, realiza-se a anamnese, constituindo o aspecto mais importante da
avaliação, além de exames físico, laboratoriais e exames neurológicos específicos. Para a
escolha do fármaco adequado, é levado em consideração à farmacocinética, a
farmacodinâmica, a eficácia e os efeitos adversos dos medicamentos, além das condições de
saúde do animal e da etiologia patológica. O trabalho caracteriza-se por uma revisão de
literatura, de caráter bibliográfico, exploratório, abordagem quantitativa e qualitativa, a fim de
aprofundar conhecimento e compartilhar sobre o percurso histórico da epilepsia canina, desde
a sintomatologia clínica, seguido por diagnóstico, tratamentos e consequências desenvolvidas
pela afecção neurológica.
Palavras-chave: Convulsão. Neurologia. Antiepiléptico.
______________________________________________________________________
FALECTOMIA EM EQUINO DEVIDO
ESCAMOSAS: ESTUDO DE CASO

A

CARCINOMA

DAS

CELULAS

Deborah Martins Mota Takaki
Mardem William Sanches
Daniel Ananias de Assis Pires
Pedro Guimarães Lage
RESUMO
Dentre as enfermidades abordadas na clínica de equinos, as lesões penianas têm elevada
importância devido ao comprometimento do sistema geniturinário impondo perdas produtivas
e reprodutivas para o rebanho, todavia, se diagnosticadas inicialmente são susceptíveis a
tratamento conservativos, oferecendo qualidade de vida para o paciente. Estágios avançados
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de neoplasias requerem tratamento cirúrgico, resultando na amputação parcial ou total do
pênis, pois, comprometem a vida fisiológica do animal. No caso em questão, objetivou-se
discutir a realização de uma falectomia, em um macho castrado devido a presença de aumento
de volume peniano, que levaram a alterações morfofuncionais. A finalidade do procedimento
foi garantir a integridade do sistema urinário. Após exame clínico e tratamento cirúrgico, foi
coletado material para exame histopatológico, onde ficou determinado o resultado positivo
para carcinoma das células escamosas CCE, o que nos leva a concluir que a realização de
exames complementares são fundamentais para afirmação do diagnóstico. O animal foi
mantido sob observação e cuidados pós cirúrgicos, evoluindo satisfatoriamente, recebendo
alta após 20 dias.
Palavras-chave: Alteração celular. Equino. Exames.
______________________________________________________________________
FATORES PREDISPONENTES, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA CORIZA
INFECCIOSA EM GALINHAS: REVISÃO DE LITERATURA
Getúlio Da Mota Oliveira Júnior
Raphael Vinicius Souza Mota
Otaviano De Souza Pires Neto
RESUMO
De todas as doenças que acometem as aves a que mais se destaca é a coriza infecciosa (CI),
que se constitui em uma doença respiratória aguda, subaguda ou crônica, que acaba por
acometer o trato respiratório superior das aves causado pela bactéria Avibacterium
paragallinarum. Sendo assim, objetivou-se com esse trabalho elucidar alguns fatores
predisponentes ao acometimento das galinhas á coriza infecciosa, abordando aspectos
referentes á sua prevenção e tratamento. Os sinais clínicos são identificados por meio de alta
morbidade, descarga serosa ou mucóide nasal, edema facial e conjuntivite, podendo haver
diarréia e diminuição no consumo de água e ração, gerando aumento de refugos, e a
diminuição na produção de carne e ovos. É influenciada por fatores ambientais como o clima,
a superpopulação, a virulência da bactéria e a existência de infecções concorrentes. A
transmissão ocorre principalmente no sentido horizontal, por meio de aerossóis, moscas, água
e ração contaminados com secreções, fômites e animais portadores. No tratamento tem-se
empregado vários agentes quimioterapêuticos e antibióticos administrados na água de beber,
muitas vezes combinados com injetáveis em aves infectadas. Os principais fatores que
incidem na propagação da coriza infecciosa, estão relacionados a falta de manejo adequado e
biossegurança, uma vez que a doença pode ser inserida no plantel quando da introdução de
novas aves, bem como o agente eliológio pode ser trazido nas vestimentas de funcionários e
equipamentos utilizados no manejo. Os prejuízos com a afecção são irreversíveis mesmo
diante de uma medicação correta, sendo de grande importância a adoção de medidas
preventivas, de biossegurança e manejo adequado para se ter aves saudáveis.
Palavra-chave: Avibacterium paragalinarum. Incidência. Biossegurança.
______________________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DE Leishmania spp. PELO MÉTODO DE PAAF (ASPIRAÇÃO
POR AGULHA FINA) DOS LINFONODOS SUBMANDIBULARES, PRÉ-
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ESCAPULARES E POPLÍTEOS DE CÃES POSITIVOS PARA LEISHMANIOSE
VISCERAL CANINA
Fernanda Cristine Alves Fonseca
Júlia Borém De Brito
Patrícia Natalicia Mendes De Almeida
RESUMO
A leishmaniose visceral é uma antropozoonose causada pela Leishmania donovani chagasi,
que é um protozoário parasita dos macrófagos dos mamíferos. Contudo seu maior
acometimento é em cães, sendo uma das principais causas de eutanásia desses animais,
visando o controle do agravo. A forma visceral é a manifestação mais severa da doença, pois
o parasita migra para órgãos como baço, fígado e medula. Animais positivos para
leishmaniose geralmente apresentam linfadenomegalia. Assim, atribui-se a importância de
punção aspirativa de linfonodos como um exame complementar para diagnóstico da doença.
Este estudo visa, portanto, divulgar aos médicos veterinários e acadêmicos da área, um exame
que auxilie no diagnóstico de leishmaniose visceral em cães, através da observação direta de
formas amastigotas de Leishmania spp, sendo uma técnica de baixo custo, de rápida execução
e de elevada especificidade. Foi realizada a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) nos
linfonodos poplíteos, sub mandibulares e pré escapulares de 73 cães machos positivos para
leishmaniose visceral diagnosticados através do exame ensaio imunoenzimático (ELISA®)
realizados pelo Centro de Controle de zoonoses (CCZ) de Montes Claros – Minas Gerais. O
método para identificação da Leishmania spp foi através da observação direta de formas
amastigotas do protozoário.
Palavras-chave: Leishmaniose. Cão. Linfonodos. PAAF.
______________________________________________________________________
INVESTIGAÇÃO DE Listeria spp. EM QUEIJOS FRESCOS COMERCIALIZADOS
EM JEQUITAÍ-MG
José Gustavo Pinheiro Alves
Raquel Vieira Argolo
Patrícia Natalicia Mendes Almeida
RESUMO
Introdução: O queijo é um alimento proveniente do leite com grande aceitação no mundo.
Possui vários tipos e dentre eles, o fresco é um dos mais conhecidos no Brasil. As condições
de infraestrutura e de higiene são de fundamental importância na preparação de produtos de
origem animal. Quando insuficientes ou inadequadas essas condições elevam
consideravelmente o risco de contaminação à população que consome esses produtos. A
segurança destes alimentos é monitorada por um conjunto de normas relacionadas com a
produção, distribuição e armazenamento dos alimentos garantindo as características físicoquímicas e microbiológicas, segundo as quais os alimentos estariam aptos para o consumo
humano mas, nem sempre essas normas são cumpridas tornando um grande desafio para a
população. Isso se deve ao fato de que, na maioria das vezes, não se respeita as condições
ambientais necessárias para manter a qualidade sanitária do produto, contribuindo assim, para
o desenvolvimento de micro-organismos patógenos como a Listeria monocytogenes. A
Listeria monocytogenes é um micro-organismo de alta patogenicidade. Tornou-se um nome
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associado aos alimentos nos anos de 1980, devido a identificação de vários casos de listeriose.
É um micro-organismo bem disseminado no meio ambiente e pode atingir tanto o homem
quanto uma diversidade de outras espécies causando vários problemas à saúde de quem a
ingere. Para que as contaminações dos alimentos por Listeria monocytogenes sejam evitadas,
é preciso que a fabricação, processamento e armazenamento sejam adequados, respeitando as
boas práticas de higiene do alimento. Objetivo: Avaliar a qualidade microbiológica do queijo
fresco comercializado no município de Jequitaí - MG. Metodologia: O estudo apresenta
caráter prospectivo, observacional, corte transversal e análise quantitativa. Para realização das
análises microbiológicas, foram coletadas amostras de queijo fresco do mercado municipal de
Jequitaí - MG e enviadas ao laboratório Biocontrol em Belo Horizonte. A metodologia que foi
utilizada no presente trabalho será baseada no método do Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods (CMMEF), descrito pelo Capitulo 36 (36.512 a
36.521). Resultados:Nenhuma das amostras analisadas apresentaram o micro-organismo, o
que se mostra ideal, pois se enquadra no anexo II da portaria nº146 do MAPA, de 7 de março
de 1996, que exige que o queijo fresco (de alta umidade) possua ausência de L.
monocytogenes em 25g do produto. Conclusão: Os queijos analisados nesta pesquisa
encontram-se de acordo com os padrões estabelecidos no anexo II da portaria nº146 do
MAPA, de 7 de março de 1996, que preconiza ausência de Listeria monocytogenes em 25g do
produto.
Palavras-chave: Queijo. Contaminação. Higiene.
______________________________________________________________________
LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS REGISTRADOS DE
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR E VISCERAL NO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS – MG NO PERÍODO DE 2012 A 2016
Verônica Sabrina Ferreira Figueirêdo
Iara Fabíola Batista Rocha
Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres
Silene Maria Prates Barreto
RESUMO
As leishmanioses são doenças infecto-parasitarias largamente distribuídas em regiões
subtropicais e tropicais do planeta, sendo consideradas um problema de grande importância na
saúde pública as quais representam um complexo de doenças de importante aspecto clínico e
variedades epidemiológicas. Há relatos em Minas Gerais desde 1940, sendo Montes Claros,
atualmente um dos municípios de residência da doença. O presente trabalho teve por objetivo
analisar o perfil epidemiológico e a situação das leishmanioses tegumentar e visceral de casos
residentes no município de Montes Claros. Foi feito um levantamento dos casos da doença no
período de 2012 a 2016, onde foram utilizados dados referentes aos casos da leishmaniose
tegumentar e visceral notificados no SINAN/SMS de Montes Claros durante esse período. A
antropozoonose afetou ambos os sexos, mas o sexo masculino foi o mais acometido. A faixa
etária mais acometida por ambas as leishmanioses foi entre 30 anos e 69 anos. Os dados
indicam que a doença ainda tem alta prevalência no município, e que medidas preventivas
devem ser tomadas.
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral Americana. Leishmaniose Tegumentar Americana.
Ministério da Saúde. Epidemiologia. Controle.
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______________________________________________________________________
MEGAESÔFAGO CONGÊNITO EM CÃO: RELATO DE CASO CONGENITAL
Roberta Cordeiro Maia
Rosana Dias Campos
Lucas Lima Nunes
João Marcos Leite Santos
Dayse Ramires Araújo
Kimberly Marie Jones
Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres
RESUMO
O trabalho objetivou descrever um caso de megaesôfago em um cão, SRD, com 52 dias de
idade, fêmea, com peso inicial de 0,995 Kg, encaminhado ao Hospital Universitário
Veterinário Renato de Andrade, em Montes Claros- MG no dia 27 de junho de 2016. O
paciente chegou ao hospital com queixas de regurgitação pós prandial e emaciação
progressiva. Logo após atendimento o paciente seguiu para a internação do próprio hospital
onde passou a receber cuidados especiais, com fluidoterapia e alimentação com adequados
consistência e períodos alimentares, os quais foram testados até conhecer os que melhor se
adequaram ao quadro. Após avaliação clínica e física criteriosas, foram solicitados exames
radiográficos, onde a radiografia simples apresentou-se como forma de diagnóstico presuntivo
enquanto que a radiografia contrastada foi a forma de diagnóstico definitivo, demonstrando
uma dilação esofágica bastante evidente presenta nas regiões cervical e torácica do esôfago. O
animal veio a óbito 13 dias após o primeiro atendimento devido o agravamento dos sintomas.
O prognóstico dessa patologia é reservado e variável de acordo fatores individuais do
pacientes e também de fatores externos, como por exemplo, o compromisso do proprietário
em relação à alimentação e ser atento a possíveis problemas secundários ao megaesôfago,
como a pneumonia.
Palavras-chave: Regurgitação. Fraqueza Esofágica. Radiografia Contrastada. Manejo
Alimentar.
______________________________________________________________________
MÉTODOS CLÁSSICOS E ALTERNATIVOS PARA O TRATAMENTO DA
HABRONEMOSE CUTÂNEA EM EQUINOS
Geidson Diego Rodrigues Santos
João Paulo Vieira Rodrigues
Patrícia Natalícia Mendes De Almeida
RESUMO
A Habronemose cutânea é causada por nematóides da ordem Spirurida, subordem Spirurina.
Esses parasitos apresentam ciclo de vida indireto sendo os artrópodes seus hospedeiros
intermediários. E tem como hospedeiro definitivo os equídeos, parasitando principalmente o
estômago, porém podem assumir esse papel também em outros órgãos. Um dos tratamentos
descritos e que vem sendo o mais utilizado na medicina, é o tratamento com produtos
sintéticos, entretanto pesquisas científicas relatam resistência adquirida por esses parasitas
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sobre esses medicamentos, o que leva a alta taxa de recidivas. Com isso as plantas medicinais
vêm ganhando espaço como forma de medicina alternativa, prática essa que foi implantada
pelos índios. Entretanto existe ainda um potencial muito grande à ser explorado, pelo fato de
ter poucos estudos científicos nesse sentido e principalmente em algumas plantas específicas.
Objetivou-se com esta revisão, comparar, discutir e compartilhar com os profissionais da área
e interessados, atualizações e somar conhecimentos sobre o assunto tratado. Esta pesquisa foi
elaborada com base em dados obtidos de artigos científicos, revistas e livros acessados nos
sites Scielo, Google Acadêmico e na biblioteca da FUNORTE. Conclui-se que os estudos
relacionados à habronemose são de extrema importância para o bom seguimento da
equideocultura. Sendo existentes, tratamentos alternativos e convencionais. O sucesso desses
tratamentos é bastante variável.
Palavras-chave: Medicina Alternativa. Equinos. Habronema spp. Habronemose. Tratamento
Sintético.
______________________________________________________________________
PRESENÇA DE REÍDUOS E INFLUÊNCIA BACTERIANA
NA ACIDEZ DO LEITE CRU: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
Daniel Augusto Alves Ramos
Gabriel Silva Costa
Janine Katia dos S. A. e Rocha
RESUMO
O leite é composto por uma série de constituintes como, lipídios, carboidratos, proteínas,
micronutrientes e por grande proporção de água, que tornam-se de grande importância para a
multiplicação de microrganismos altamente patogênicos para a saúde. Tais contaminações
microbianas do leite dão-se pelas vias exógenas e endógenas, assim variando
quantitativamente e qualitativamente de acordo com as condições pré-existentes no leite cru.
Por sua vez, esse produto deve ser submetido á temperaturas de refrigeração por dias, para
minimizar o crescimento de tais bactérias que possam acidificar o leite, como as dos gêneros :
Achromobacter, Acinetobacter, Alcaligenes, Flavobacterium e Pseudomonas ,e Bacilluse. A
microbiota pré-existente no leite é de extrema importância para a saúde pública, por algumas
zoonoses poderem ser transmitidas ao homem por este alimento. Para que diminua tais
contaminações ou resíduos presentes, é necessário uma adequação na qualidade de produção.
O presente estudo refere-se a uma revisão de literatura sistemática, com coleta de dados nos
meses de fevereiro a abril de 2017. Foram realizadas buscas com referências cruzadas,
possuindo caráter de inclusão e exclusão bem definidas.
Palavras-chave: Características Físico-Químicas. Leite Bovino. Mercados Consumidores.
Monitoramento do Leite. Produtos Lácteos.
______________________________________________________________________
SILAGEM DE MILHO IRRIGADO X PASTAGEM DE CAPIM MOMBAÇA
IRRIGADA: UM ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA
Luana Chaves de Matos
Lys Roberta Soares Pereira
Álvaro Luís de Carvalho Veloso
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RESUMO
O propósito com esse trabalho foi avaliar os custos da produção da silagem de milho irrigado
e da pastagem irrigada de capim Mombaça para a alimentação de bovinos de corte do Norte
de Minas Gerais. Esse estudo foi realizado na fazenda Santa Inês, no município de Januária,
Norte de Minas Gerais. Foi avaliada uma área irrigada de 6 ha, com três safras de milho, entre
Janeiro e Outubro de 2016, e uma de capim Mombaça, durante o período de primavera/verão
de 2016/17. Durante todo o processo foram observados e quantificados os gastos com o uso
da irrigação e todo o processo produtivo desde a implantação das lavouras até a colheita,
formando assim os custos totais de produção. A silagem com menor custo de produção tem o
valor de R$117,42 a Ton-1, enquanto que o capim o valor foi r$32,51 a Ton-1 uma diferença
de R$84,91. Assim, observou-se que, o uso da irrigação na produção do capim Mombaça tem
menor custo em relação ao custo de produção da silagem de milho irrigado.
Palavras-chave: Silagem. Capim Mombaça. Custos de Produção.
______________________________________________________________________
TEMPO DE HEMOSTASIA EM CÃES COM LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA
(LVC)
Cristiane Tasmine Vale Barreto
Glécia Ferreira Rocha
Marden René Gonçalves Ferreira
Patrícia Natalícia Mendes De Almeida
RESUMO
A leishmaniose visceral é uma antropozoonose causada pela Leishmania donovani chagasi
que é um protozoário parasita, principalmente de células macrófagas dos mamíferos. A
hemostasia é o processo na qual o organismo responde a uma injuria vascular a fim de
interromper o extravasamento sanguíneo. Dentro deste processo ocorrem duas fases
principais, a hemostasia primaria que é marcada pela formação do tampão plaquetário, e a
hemostasia secundária onde ocorre a formação do coágulo de fibrina. O conhecimento dessas
fases é imprescindível para uma correta avaliação dos resultados laboratoriais em relação as
alterações clínicas do paciente em decorrência de um distúrbio hemorrágico. Sendo assim, o
presente estudo teve como objetivo a comparação dos tempos de protrombina (TP),
tromboplastina parcial ativada (TTPa) e a porcentagem de atividade de protrombina (TAP)
entre cães positivos e negativos para leishmaniose visceral canina (LVC), pelo método
coagulométrico. Foi realizada a avaliação do tempo de coagulação sanguínea em 40 cães,
sendo 20 destes sorologicamente positivos para LVC, diagnosticados através do exame Elisa®
realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Montes Claros – Minas Gerais. Os
animais apresentaram titulação igual ou superior a 1:80. Foram avaliadas, ainda, amostras de
20 cães sorologicamente negativos pelo mesmo exame, realizados em clínicas particulares. Os
resultados obtidos para o TP dos cães negativos variaram de 12,4 a 12,9 segundos, com média
de 12,65 ± 0,25, os TTPa variaram de 35 a 42 segundos, com média de 37,8 segundos. Nos
cães positivos os resultados obtidos para o TP variaram de 11,4 a 29,1 segundos, com média
de 17,9 seg; os TTPa variaram de 20,1 a 28 segundos, com média de 18,2 segundos. Com o
presente estudo é possível concluir que cães com LVC apresentam significativas alterações no
tempo de coagulação, elucidado principalmente pelo aumento do tempo de protrombina.
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Palavras-chave: Tempo de Coagulação. Hemostasia. Leishmaniose.
______________________________________________________________________
TEORES DE MATÉRIA SECA, CINZAS E PROTEÍNA BRUTA DA PLANTA
INTEIRA, PANÍCULA, FOLHA E COLMO DO HÍBRIDO DE SORGO BRS-610
COLHIDO EM QUATRO ESTÁDIOS
Abel Martins lafeta lyrio Brant
Maicon Renato Caetano de Jesus
Otaviano de Souza Pires Neto
RESUMO
Objetivou-se com esse trabalho avaliar os teores de matéria seca, cinzas e proteína bruta da
planta inteira, panícula, folha e colmo do hibrido de sorgo BRS-610 em quatro estádios, sendo
eles leitoso, pastoso, farináceo e duro. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente
ao acaso, com quatro idades de corte e quatro parcelas por idade de corte, determinou-se as
equações de regressão para as variáveis analisadas em função da idade de corte a 5% de
probabilidade. Os teores de matéria seca (MS) na planta inteira apresentaram comportamento
linear (P<0,01) com avanço da maturação, sendo %MS da planta inteira = -20,739 + 0,452 X,
R2 = 92,53, sendo X a idade de corte da planta. As frações de panícula e folha apresentaram
comportamento linear significativo (P<0,01) nos teores de MS com o avançar da maturação,
já o colmo manteve os teores de MS no período avaliado. Os teores de proteína bruta (PB) na
planta inteira e no colmo apresentaram comportamento quadrático (P<0,05) em função da
idade de corte, sendo % PB na planta completa = 67,419 – 1,085 X + 0,004 X2, R2 = 99,99 e
% PB no colmo = 106,933 – 1,860 X + 0,008 X2, R2 = 87,95. Os teores de PB na fração
panícula apresentaram comportamento linear (P<0,01), sendo % PB na panícula = 15,922 –
0,056 X, R2 = 74,52, sendo X a idade de corte da planta. Os teores de PB na fração folha
apresentaram redução linear (P<0,05) com a maturidade, sendo % PB na folha = 33, 153 – 0
207 X, R2 = 71,61. As médias de teores de proteína bruta indicam que a melhor época de
corte do hibrido de sorgo BRS 610 é no momento de grãos leitosos.
Palavras-chave: Silagem. Digestibilidade. Forragem.
______________________________________________________________________
TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL CUTÂNEO CANINO: RELATO DE CASO
Bruna Karoline Alves Almeida
Michelly Dayane Carvalho Souza
Renê Ferreira Costa
Marielly Maria Almeida de Moura
RESUMO
Objetivou-se relatar um caso atípico de Tumor Venéreo Transmissível (TVT) em um cão
(SRD), macho, 5 anos e 11 meses, 21.9 kg, atendido em uma Clínica Veterinária na cidade de
Montes Claros- MG. O animal foi submetido ao exame físico, apresentando três lesões de
caráter arredondado, ulceradas, com cerca de 10 centímetros cada, localizadas no membro
torácico esquerdo na região escapular, e face lateral esquerda do abdômen entre a asa do íleo e
prega inguinal, e outra lesão na transição toracolombar dorso lateral direita. Foi verificada
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também uma lesão peniana característica de TVT. Ao exame citológico, foi constatado
presença de células características de Tumor Venéreo Transmissível cutâneo e peniano. O
tratamento baseou-se em 9 aplicações do Sulfato de Vincristina em intervalos semanais. E a
citologia foi suficiente para o diagnóstico de TVT. Á partir dos dados aqui produzidos é
possível concluir que o exame citológico é eficiente para diagnosticar a neoplasia e o
tratamento com o quimioterápico á base de Sulfato de Vincristina é bastante eficiente para a
regressão dos tumores cutâneos e peniano.
Palavras-chave: Cão. Citologia. TVT. Vincristina.
______________________________________________________________________
TUMOR VENÉREO
LITERATURA

TRANSMISSÍVEL

EM

CÃES

(TVT):

REVISÃO

DE

Andréia Cristina de Souza Domingues
Larissa Rithielle Alves Duarte
Roberta Cordeiro Maia
Rosana Dias Campos
Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres
RESUMO
O tumor venéreo transmissível consiste em uma neoplasia de caráter maligno, invasivo e que
se apresenta na forma de células arredondadas. Este tipo de tumor tem ocorrência espontânea,
não havendo nem um tipo de envolvimento infeccioso na sua etiologia. Não possui predileção
por raça, sexo e idade, acometendo principalmente cães de rua ou com acesso a esta. A
transmissão do TVT canino é de fácil disseminação, e se da pelo coito, por autoinfecção ou
contato com mucosas de animais infectados e susceptíveis. Clinicamente, os tumores se
apresentam com aspecto friável e hemorrágico, com áreas elevadas similares a uma couve flor
ou nodulares. Na prática clínica, o diagnóstico é realizado através da anamnese, exame físico
do animal e avaliação citológica e histológica do tumor. O controle da doença pode ser
realizado com radioterapia, crioterapia e quimioterapia. Porém, observa-se risco de falso
diagnóstico e de disseminação desta em procedimentos clínicos, principalmente quanto a
tumores em regiões extragenitais. Portanto, o objetivo deste trabalho foi revisar e organizar
informações relacionadas ao tumor venéreo canino, como fonte de informação para
profissionais em saúde animal. Foram realizadas buscas por material bibliográfico e leitura
criteriosa pelo método de revisão narrativa. O conteúdo foi ordenado de acordo com os
assuntos propostos para elaboração do trabalho em questão. Embora o tratamento seja de fácil
execução e de baixo custo, o TVT ainda é uma patologia que traz incômodo para os animais
acometidos e para os seus tutores. Além disso, se fazem necessários estudos para auxiliar no
diagnóstico preciso, principalmente em casos onde este tumor se encontra em regiões
extragenitais e em casos onde ocorra metástase, já que principalmente nesta última, o
diagnóstico nem sempre acontece, o que inviabiliza o tratamento.
Palavras-chave: Neoplasia. Canis lupus familiaris. Tumor de Sticker.
______________________________________________________________________
USO DE PLANTAS MEDICINAIS NA CICATRIZAÇÃO:UMA REVISÃO DE
LITERATURA
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Joyce Karoanne Silva Cardoso Caldeira
Rafael Hudson Veloso Ferreira
Suerlani Aparecida Ferreira Moreira
RESUMO
A cicatrização de feridas consiste em uma cascata de eventos celulares e moleculares que
interagem para a reparação do tecido. É um processo dinâmico que envolve fenômenos
bioquímicos e fisiológicos objetivando garantir a restauração tissular. Uma busca foi realizada
na literatura, visando sumarizar as pesquisas realizadas e obter informações acerca da
utilização de plantas medicinais no processo de cicatrização de feridas. Utilizaram-se os
descritores: Plantas Medicinais, Cicatrização e animais. Foram selecionados 39 artigos para
compor a revisão. Os resultados apontam que 74,36% utilizaram o fitoterápico na forma de
extrato. Em 71,55% dos artigos, foram utilizados ratos para os testes. Cerca de 69,24%
obtiveram resultados satisfatórios, 15,38% beneficiou apenas parte do processo cicatricial e
15,38% dos estudos não constatou-se aceleração ou contribuição para a reparação da ferida.
Com isso, verifica-se que a utilização de plantas medicinais trata de importante alternativa no
tratamento de feridas, considerando que seu uso seja validado por estudos que afirmem seu
potencial cicatrizante, o que sugere novos estudos de comprovação clínica, custos e
benefícios, e a constante atualização acerca das publicações realizadas.
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Fitoterapia. Cicatrização. Feridas.
______________________________________________________________________
PEDAGOGIA
A MÚSICA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Cláudia Núbia Miranda
Vanusa Oliveira Gomes
Alba Valéria Niza Silva
RESUMO
A música faz parte da realidade humana, está presente desde os primórdios das civilizações
auxiliando na transmissão de tradições, regras e percepções. Diante disso, este trabalho busca,
a partir de uma revisão bibliográfica, compreender como a utilização da música pode auxiliar
no processo de ensino-aprendizagem em escolas infantis. Observamos que a utilização da
música em meio ao processo de ensino abre um novo diálogo entre o educando e o professor,
caminho esse lúdico e propício à crítica e à compreensão da realidade que circunda o
educando.
Palavras-chave: Música. Educação Infantil. Ensino. Aprendizagem.
___________________________________________________________________________
A PEDAGOGIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO AMBIENTE EMPRESARIAL
Elisângela Alves Lopes
Maryana Ramires Santos
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Worney Ferreira de Brito
RESUMO
O presente estudo se propõe a averiguar os benefícios e a importância da atuação do pedagogo
no ramo empresarial, buscando fazer uma descrição de suas missões, ações e contribuição
para a empresa. O vasto campo de atuação do pedagogo inclui identificar as atividades
exercidas por este profissional no ambiente empresarial a fim de contribuir para o
desenvolvimento pessoal e para a qualificação dos profissionais da empresa através de
treinamentos e projetos. Assim, a metodologia deste trabalho consiste em uma revisão
integrativa de bibliografia, em que se buscou identificar as atividades exercidas pelo
pedagogo no ambiente empresarial; analisar as possíveis contribuições do profissional de
Pedagogia nas organizações empresariais e averiguar qual é a percepção dos gestores com
relação ao trabalho desenvolvido pelo pedagogo. Este estudo analisa o perfil descrito na
literatura sobre o papel do pedagogo nas organizações, de modo a relacioná-lo aos critérios
exigidos pelo mercado de trabalho da sociedade contemporânea, demonstrando a percepção
dos gestores em relação à contribuição deste profissional, em busca de uma articulação entre
as abordagens da gestão do trabalho administrativo e pedagógico, bem como da educação
profissional, desenvolvidos em espaços não escolares. O que se pode pontuar é que existem
múltiplas possibilidades de atuação e que o pedagogo, em decorrência de sua formação
profissional, tem condições de atuar competentemente na empresa.
Palavras-chave: Pedagogia. Pedagogia Empresarial. Organização.
___________________________________________________________________________
A PROBLEMATIZAÇÃO NA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA
Cibele Dayana Lopes Silva
Maria Cecília Pereira Mendes
Christianne Thaís Dias Almeida
RESUMO
O presente estudo enquadra-se na análise das relações entre a escola e a família, considerando
a família como a primeira instituição no processo de educação da criança e tem o papel de
mediar a criança à luz do que é socialmente correto. Por outro lado, a escola também, como
instituição formadora, tem o papel de oferecer verdadeiras experiências e vivências à criança.
Porém, é possível observar que toda a problemática em relação à aprendizagem da criança
está internamente ligada ao pedagógico e na ausência dos pais na vida escolar dos filhos,
como também a falta de limites e compromisso frente a essas duas instituições, o que tornam
esses motivos de muitas reflexões, apresentando e buscando esclarecer a problemática no
âmbito educacional, focando nos pontos negativos em relação aos problemas que se
apresentam na sociedade: Muitos alunos não são assistidos pela família em relação a sua
formação escolar. Compreender também quais são as ações da escola para amenizar as
experiências negativas vividas pelos alunos por negligência da família, e como a falta de
parceria entre a escola e família empobrece a aprendizagem do aluno. Tal pesquisa foi
realizada com estudo de instrumentos normativos, revisão bibliográfica qualitativa e pesquisa
documental. A partir dos instrumentos utilizados, foram realizados debates que discorrem
sobre o porquê muitas crianças convivem com a falta de acompanhamento no processo de
educação, tanto no ambiente familiar quanto no escolar. Para tanto, foi possível concluir que
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as dificuldades apresentadas têm como base a necessidade de oferecer uma conexão maior
entre a família e a escola no tocante à assistência ao aluno, de forma que ambas instituições
apresentem métodos pedagógicos que possam, estrategicamente, superar as dificuldades com
união e responsabilidade, tendo a família o papel de acompanhar e oferecer suporte a criança
para que ela possua meios de estar pondo em prática a proposta de educação apresentada pela
escola e, esta fornecer um ensino de qualidade, apresentando uma formação completa e
adequada causando impactos positivos no processo de ensino escolar.
Palavras-chave: Família. Aprendizagem. Escola.
___________________________________________________________________________
EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO ALUNO SURDO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Bárbara de Souza Vieira
Kênia Natany Borges dos Santos
Carla Patrícia Pereira Melo
RESUMO
Surgiu com mais intensidade em 1990 a defesa de uma política educacional de inclusão das
pessoas com necessidades especiais, estabelecendo com maior respeito e socialização efetiva
destes grupos, neste sentido teria o dever de ofertar a educação independente de suas
limitações físicas ou intelectuais. O presente artigo, com o tema: Inclusão do Aluno Surdo no
Ensino Fundamental, e como objetivo geral pretende analisar como se dá o processo de
inclusão da criança surda no ensino fundamental. Compreender se a metodologia utilizada
pelo professor proporciona a aprendizagem do aluno, descrever como se dá o processo de
inclusão e ainda identificar as dificuldades de aprendizagem que o aluno surdo vivencia. O
presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, e caracteriza-se como de natureza
básica, abordagem qualitativa. Não farão da pesquisa artigos anteriores a 2004 e que
contemplem somente o olhar do professor diante da inclusão. Pretende-se com este estudo
compreender o grau de satisfação dos alunos surdos incluídos no processo, e determinar se na
visão dos mesmos a inclusão acontece como estabelece as leis.
Palavras-chave: Inclusão. Surdo. Ensino Regular.
___________________________________________________________________________
EDUCAÇÃO INFANTIL: O LÚDICO
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA

COMO

MÉTODO

DE

ENSINO

E

Cleidiane Nunes de Souza
Juscélia Martins de Sena Mendes
Mariane Santos Peixoto
RESUMO
Falar da educação infantil é falar da fase mais importante da vida da criança, pois é nessa fase
que ela se construirá como indivíduo, é nessa fase onde a formação mais importante da vida
da criança ocorre, onde ela aprendera valores dos quais ela carregara pela vida inteira, onde se
constrói o seu caráter, daí a fundamental e grande importância da educação infantil e de todos
os processos que ela traz para a criança, e um deles é o Lúdico, que traz inúmeros benefícios
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no processo de ensino aprendizagem. O lúdico proporciona a criança se desenvolver
integralmente, se expressar de forma saudável, permiti que ela aprendesse de forma prazerosa
facilitando muito o processo de ensino-aprendizagem, além de auxiliar aqueles que possuem
dificuldades nesse processo, que através do lúdico aprendem e se apropriam desse
conhecimento que sem o lúdico não seria possível. Avaliar o desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos da Educação Infantil a partir de ações lúdicas desenvolvidas pelos
professores em sala de aula. O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica. O
projeto será encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil
em que será submetido à aprovação para realização do estudo. Podemos concluir que o
Lúdico como processo de Ensino Aprendizagem é fundamental na formação integral da
criança, tendo em vista que a criança se expressa melhor, aprende e compreende muito mais
quando estimulada através da ludicidade.
Palavras-chave: Lúdico. Aprendizagem. Método. Criança.
___________________________________________________________________________
FORMAÇÃO ACADÊMICA: PERSPECTIVAS ATUAIS DO CURSO DE
PEDAGOGIA FACULDADES INTEGRADAS DO NORTE DE MINAS - FUNORTE
Ariadna Maria Delcho Souto
Rosilene Patricia Pereira
Wilson da Silva
RESUMO
Para a realização deste trabalho percorre-se a um caminho histórico, retomando-se a formação
de professores, no Brasil, e situando a importância que teve a pesquisa no processo tomando
este cenário como motivação quais as implicações da organização curricular e pedagógica do
curso de Pedagogia das Faculdades Integradas do Norte de Minas-FUNORTE. Objetivou-se
analisar o conhecimento do acadêmico do Curso de Pedagogia em relação às áreas de atuação
do pedagogo, tendo em vista um amplo e vasto campo onde poderá atuar profissionalmente. O
presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo, caracteriza-se como de natureza básica,
abordagem quantitativa quanto aos objetivos, classifica-se como exploratória. Para chegar ao
resultado sobre o tema proposto, foi realizada uma pesquisa de campo com aplicação um de
um questionário elaborado pelas pesquisadoras. Ele possui seis perguntas fechadas sobre o
tema proposto. O universo da pesquisa constatou de 87 acadêmicos do 2o ao 8o período do
Curso de Pedagogia no ano de 2017 das Faculdades Integradas do Norte de Minas. A coleta
dos dados realizou-se no período de 09 a 11 de abril de 2017. Os sujeitos desse estudo
responderam ao questionário, e os dados coletados foram analisados e submetidos à análise
estatística, comparados os dados percentuais cujo total dos 87 entrevistados correspondeu
100% que são apresentados em figuras com elaboração de gráficos. Dos acadêmicos
entrevistados, 52% apresentaram aptidão pelo Curso de Pedagogia, ou seja, eles não tiveram
influência de outras pessoas na escolha deste curso, pois a escolha pelo curso superior é vista
como uma das etapas mais conflitantes na trajetória escolar. A maioria (51,9%) dos docentes
prefere trabalhar em outras do Curso de Pedagogia que não seja regência e o restante
(48,10%) almeja atuar no espaço escolar. Este quadro pode ser invertido desde que invista na
formação política incorporada ao caráter teórico-metodológico dos pedagogos e um novo
currículo do Curso de Pedagogia que considere a perspectiva pedagógica, no procedimento de
ensino e aprendizagem. Entretanto, o campo de atuação do pedagogo tem se tornado extenso
na sociedade, tomando direções variadas, o que faz pensar e entender que o curso de
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pedagogia não tenha acompanhado essas modificações, no sentido de preparar para atender o
mercado. Deste modo, pelas respostas dos acadêmicos entrevistados é importante frisar para
quê está sendo preparados os estudantes do Curso de Pedagogia, se é para o mercado ou
somente para sala de aula, embora docência possa ser à base do curso, no entanto, o Curso
não deveria tê-la como excepcionalmente.
Palavras-chave: Pedagogia. Formação Acadêmica. Áreas de Atuação.
___________________________________________________________________________
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Karen Thaís de Brito Macedo
Mariana Soares dos Santos
Alba Valéria Niza Silva
RESUMO
O presente estudo tem como objetivo principal desenvolver uma discussão que envolve a
importância da ludicidade nas práticas pedagógicas direcionadas ao ensino infantil, eludicar
a questão através de diversas opiniões de literatura sobre a influência direta deste modelo de
ensino-aprendizado no desenvolvimento cognitivo, criativo e social dos alunos em formação
escolar de base. A ludicidade nas práticas pedagógicas direcionada a esse público colabora de
forma eficaz para o desenvolvimento do protagonismo infantil onde os profissionais da
docência têm a oportunidade de explorarar as potencialidades e as deficiências das crianças,
principalmente no sentido da convivência social que são detectadas nas atividades realizadas
em grupo. Além do que já foi exposto, pretendeu-se discutir a questão da complexidade do
emprego das metodologias pedagógicas lúdicas para que essas atividades não percam o seu
foco e não comprometam os resultados que são buscados em relação à formação cidadã e
crítica dessas crianças em formação escolar. A metodologia utilizada para alcançar os
objetivos deste estudo é a pesquisa bibliográfica como forma de comprovar todas as
hipóteses que foram levantadas.
Palavras-chave: Ludicidade. Ensino Aprendizado. Convivência Social.
___________________________________________________________________________
O PERFIL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL: COMPETÊNCIAS
NECESSÁRIAS

Adriana Aparecida Lopes de Almeida
Aline Lima Cordeiro
Alba Valéria Niza Silva
RESUMO
O presente artigo propõe-se analisar e discutir o perfil do professor da Educação Infantil,
sobre a mediação na atuação em sala de aula, pois se sabe que esse profissional tem a
capacidade de moldar a criança em sua formação futura. Sendo assim, o professor deve ser
bem capacitado e fundamentado em questões voltadas para a criança, de forma que ela possa
desenvolver sua autonomia nos aspectos físicos, intelectual, social e emocional. Portanto, os
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professores que atuam na Educação Infantil precisam se dispor em suas práticas pedagógicas,
de algumas características e especificidades, respeitando as características e individualidade
do aluno. A pesquisa se caracterizou em uma análise bibliográfica com o objetivo de
compreender o perfil do professor de educação infantil. Foi dividida em partes: a primeira
etapa constituiu-se na leitura dos artigos, revistas e livros. Depois, foram apresentados
critérios para agregar os resultados: a abrangência temporal definida entre os anos 2002 a
2016 e idioma textos em português. Essas buscas foram feitas no google acadêmico, livros e
revistas. O perfil do professor da Educação Infantil, a partir dos argumentos dos autores
consultados, está vinculado ao processo formativo. Diante da exigência da sociedade, o
profissional da educação sofre alterações para se adequar do contexto social. Tudo isso se
propõe contribuir com a divulgação do pensamento dos autores estudados durante a pesquisa.
Palavras-chave: Formação do Professor. Perfil do Professor. Educação Infantil.
___________________________________________________________________________
OS CONTOS DE FADAS NO CICLO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO:
CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS PARA O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
Karla Thais Alves Silva
Luciana Cardoso dos Santos
Alba Valéria Niza Silva
RESUMO
Esta pesquisa, “Os contos de fadas no ciclo inicial de alfabetização: contribuições e desafios
para o processo ensino aprendizagem”, teve como objetivo geral avaliar a importância dos
contos de fadas para o processo de aprendizagem e como objetivos específicos: identificar se
são trabalhados contos de fadas no ciclo inicial, verificar se os contos de fadas contribuem
para o processo ensino-aprendizagem e avaliar como são trabalhados os contos de fadas nos
ciclos iniciais. A metodologia utilizada nesta pesquisa caracterizou-se como uma pesquisa
qualitativa, transversal, a população foi composta por professores (as) de uma escola privada
de Montes Claros - MG. A amostra é constituída por seis professores efetivos, de seis turmas
sendo três do turno matutino e três do turno vespertino do 1° ao 3º ano de uma escola de
Ensino Fundamental, da cidade de Montes Claros/MG que foram escolhidas de forma
aleatória. Foi aplicado um questionário com perguntas fechadas e abertas, elaborado pelas
pesquisadoras com supervisão da orientadora. Com esta pesquisa foi possível compreender os
inúmeros benefícios que o os contos de fadas promovem no desenvolvimento da
aprendizagem.
Palavras-chave: Contos de Fadas. Alfabetização. Ensino Aprendizagem.
___________________________________________________________________________
RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA: RELEVÂNCIA NO PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA
Erika Ferreira Oliva
Larissa Ellen Azevedo Rodrigues
Rosiene Gomes Pereira
RESUMO
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O presente trabalho pretende analisar as relações entre a família e a escola, através de uma
pesquisa bibliográfica, caracteriza- se de natureza básica de abordagem qualitativa. Buscamos
analisar as transformações pelas quais estão passando tanto a instituição família como a
instituição escola e como estas podem acompanhar as mudanças sem perder de vista o
objetivo comum que é educar a criança e constatar a importância dessa parceria como
contribuição para a melhoria da qualidade do ensino. A família e a escola são instituições
diferentes, porém com atribuições importantes e de fundamental importância para a formação
da criança, embora os papéis de cada uma sejam distintos, há responsabilidades e objetivos
semelhantes entre elas. Quando a família atua em parceria com a escola, quem ganha é a
criança. Portanto, a família é o local adequado para o desenvolvimento humano; e a escola é,
aos olhares da sociedade, uma extensão da família, devendo ser pensada como uma instância
mediadora entre as gerações e a cultura acumuladas.
Palavras-chave: Família. Escola. Aprendizagem. Influência.
___________________________________________________________________________
PSICOLOGIA
A SEXUALIDADE COMO TEMA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Márcia Christhiane Sepúlveda Camargo
Paula Fernanda da Silva
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
O presente artigo buscou questionar a forma com que o sistema educacional vem trabalhando
aspectos em relação à sexualidade, descrevendo a importância de se trabalhar questões sobre
o presente assunto e pontuando o nível de interesse dos jovens em aprofundar os
conhecimentos sobre esta temática. Tratou-se de um estudo de caráter descritivo, de corte
transversal e de abordagem quantitativa. A população foi composta por 60 alunos de duas
escolas da rede pública de ensino do município de Bocaiúva – MG. A amostra foi constituída
por 33 alunos que aceitaram participar do estudo. A coleta de dados ocorreu por meio de um
questionário semi-estruturado, com 10 perguntas norteadoras a análise e interpretação dos
dados foram tabulados em programa estatístico Excel 2010.
Palavras-chave: Orientação sexual. Educação. Psicologia e sexualidade.
______________________________________________________________________
ANÁLISE DO CONHECIMENTO SOBRE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E
ASPECTOS QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA DE ADOLESCENTES DE UMA
ESCOLA PÚBLICA
Ana Kelly Alves De Queiróz
Andresa Caroline Ferreira Santos
Maircon Rasley Gonçalves Araújo
RESUMO
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A Orientação Profissional é um instrumento utilizado pela Psicologia com objetivo de
proporcionar ao indivíduo reflexão e autoconhecimento, proporcionando uma escolha
profissional consciente em relação às suas habilidades. A importância da Orientação
Profissional tem sido discutida significativamente nas últimas décadas, porém a Orientação
Profissional é pouco conhecida pelos jovens que estão cursando os últimos anos do Ensino
Médio. Este trabalho teve como objetivo analisar como ocorre a escolha profissional de
adolescentes que se encontram no Ensino Médio, verificando o conhecimento destes sobre o
tema e quais são os aspectos que mais influenciam nas suas escolhas. A amostra foi composta
por 50 estudantes de uma escola estadual do município de Montes Claros- MG, que cursavam
regularmente o 1° e o 3° ano do Ensino Médio. Foi utilizado como método de verificação da
pesquisa um questionário semi-estruturado, adaptado e composto por 25 questões. Após a
aplicação do questionário foi feita a análise, tabulação e descrição dos dados coletados. Os
resultados obtidos na pesquisa apresentaram que os principais aspectos que influenciam a
escolha dos adolescentes são seus pais, meios de comunicação, salário, vocação, identificação
e desejo em seguir determinada profissão. Sendo assim foi constatado que são necessárias e
pertinentes atividades que implementem o processo de Orientação Profissional nas Escolas
Públicas para adolescentes que se encontram próximo de fazer a escolha profissional.
Palavras-chave: Orientação Profissional. Adolescentes. Escolha Profissional.
______________________________________________________________________
ANÁLISE DO FATOR ANSIEDADE E SUA RELAÇÃO COM A APROVAÇÃO NO
EXAME DE HABILITAÇÃO AUTOMOTIVA
Ivanete Dos Santos Franco
Laura Caroline Silva Rodrigues
Maircon Rasley Gonçalves Araújo
RESUMO
Na contemporaneidade identifica-se uma gama de benefícios obtidos com a autonomia do ato
de dirigir, no entanto, até ser alcançada a licença para isso, o indivíduo que está submetido à
situação de tentativa de adquirir sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passa por uma
sucessão de processos psicológicos que podem interferir no andamento e resultado desta
conquista. Neste contexto, a presente pesquisa visou perceber e analisar o comprometimento
dos efeitos da ansiedade neste processo, sobretudo na situação do exame prático de direção
veicular. Com relação aos aspectos metodológicos, esta pesquisa foi desenvolvida por uma
perspectiva quantitativa do tipo exploratória.O estudo teve como amostra 30 pessoas
matriculadas em uma auto-escola da cidade de Montes Claros/MG, de ambos os sexos,
maiores de 18 anos.Como método de pesquisa foram aplicados questionários semiestruturados de múltipla escolha aos participantes e como técnica de análise dos dados
coletados, foi utilizada a tabulação das quantidades referentes às variáveis das respostas dos
participantes. Os resultados encontrados apontaram que a percepção do candidato com relação
ao ambiente de realização do exame prático, somada a outros fatores, foram influenciadores
no desencadeamento de sintomas ansiosos antes e durante a avaliação, que por sua vez,
prejudicaram o desempenho do candidato na realização da prova. Esses resultados
demonstram que, a apresentação elevada do nível de ansiedade dos candidatos provocam
comportamentos que interferem no sucesso do processo de aquisição da Carteira Nacional de
Habilitação.
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Palavras-chave: Ansiedade. Habilitação. Prova.
______________________________________________________________________
ANÁLISE DO PERFIL DOS
RELACIONAMENTO TINDER

USUÁRIOS

DA

REDE

SOCIAL

DE

Michele Tyrone Gonçalves Pena
Wagner ribeiro da Silva
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
Os relacionamentos afetivos das pessoas passaram por grandes mudanças no último século.
Atualmente a virgindade deve ser banida e o sexo pode ser sem compromisso. O casamento se
tornou mais tardio e passageiro, e ter filhos é apenas uma questão de escolha. Soma-se a essas
mudanças o desenvolvimento das Redes Sociais de Relacionamento – RSRs, que facilitam a
busca de novas experiências sexuais. Contudo, também surgiram riscos como os perfis fakes.
Analisou-se o perfil dos usuários da rede social de relacionamento Tinder. Realizou-se um
levantamento de campo, cujo estudo apresenta caráter descritivo e análise quantitativa, feito
em corte temporal transversal. A pesquisa foi aplicada em um grupo amostral de 66 usuários
do aplicativo Tinder. Utilizou-se um questionário sociodemográfico, conjuntamente com o
questionário de pesquisa. Verificou-se que o perfil da amostra acessa constantemente a redes
sociais, bem como, quase metade dos mesmos já vivenciaram um encontro por esta via.
Palavras-chave: Tinder. Redes Sociais. Comportamento Sexual. Usuário.
______________________________________________________________________
ATENÇÃO INTEGRAL AOS PORTADORES DE SOFRIMENTO PSÍQUICO
Marcelle Matos da Silva
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
A assistência integral à saúde do portador de sofrimento mental mostra-se como um grande
desafio, pois, por muito tempo, a saúde mental era vista como dissociada da saúde geral.
Portanto o foco na doença mental e não no sujeito como um todo. A presente pesquisa relata a
experiência em um Centro de Atenção Psicossocial na cidade de Montes Claros-MG. Visto
que conceitos teóricos, subjetividade do indivíduo, acolhimento, e co-responsabilização,
embasam e norteiam o trabalho. Após breve revisão de literatura sobre o tema, foi realizada
uma pesquisa documental através da coleta de dados em formulário com itens objetivos com
as possíveis respostas previamente definida. Esse estudo tem o objetivo específico de estudar
a integração do CAPS II com os serviços da rede no sistema único de saúde que favoreçam a
atenção integral de saúde do sujeito. Em relação às pessoas assistidas, uma relação cujo olhar
não é voltado somente à doença mental e o tratamento medicamentoso, mas também levando
em conta a subjetividade de cada indivíduo, o contexto individual que cada doente está
inserido, uma forma humanizada de enxergar o doente mental, tratando-o em sua totalidade
psicossóciocultural. O trabalho possibilita aos profissionais uma reflexão sobre suas ações no
sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados.
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Palavras-chave: Saúde Mental. SUS. Saúde Integral. CAPS. Atenção Integral.
______________________________________________________________________
BENEFÍCIOS DAS INTELIGÊNCIAS
ESTADUAIS DE MONTES CLAROS-MG

MÚLTIPLAS

EM

DUAS

ESCOLAS

Fábia Ramos dos Santos
Maria Ludmila Rosa da Silva Soares
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
O conceito de Howard Gardner sobre a identificação das inteligências mais relevantes e a
menos relevante em escolares, motiva tanto usufruir as inteligências bem desenvolvidas para
facilitar o aprendizado, como aumentar e incentivar aquelas inteligências que ainda não estão
desenvolvidas Ou seja, cada ocupação laboral, ou atividade fim, associa-se em maior ou
menor grau com cada uma das oito inteligências. Nesse sentido, reconhecer as aferições das
dimensões das IM pode ser um elemento importante no diagnóstico para o auxilio no processo
de Orientação Profissional. Os domínios das IM se relacionam com as demandas laborais, e
consequentemente, com o potencial vocacional de cada aluno. A pesquisa inicial de Gardner
identificou e definiu inicialmente sete tipos diferentes de inteligência: Linguística; LógicoMatemática; Espacial; Musical; Corporal e Sinestésica; Intrapessoal; e, Interpessoal, porém, a
replicação do modelo levou a acrescer um oitavo conceito, o da Inteligência Naturalista. Esse
domínio passou a ser passível de mensuração através de estratégias para solucionar problemas
nos vários campos do saber, como: linguagem, artes, compreensão do outro ou de si,
conhecimento e habilidade em lidar com espaço ou corpo, origem de melodias, convivência
pessoal com a natureza, e matemática. Desta maneira, o objetivo desse projeto foi de
colaborar com os alunos do Ensino Médio de duas escolas Estaduais de Montes Claros, MG,
levando em conta a devolutiva dos resultados dos testes através de cartas retratando sobre
suas inteligências múltiplas, e como as desenvolver, de modo a direcionar para um caminho
mais assertivo para a uma escolha profissional a partir da identificação adequada, da
competência de cada um, no que se referem seus desempenhos em todas as dimensões dessas
Inteligências Múltiplas e suas associações para cada escolha profissional.
Palavras-chave: Inteligências Múltiplas. Escolha Profissional. Adolescentes.
_____________________________________________________________________
DEFICIÊNCIA FÍSICA: A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E O PAPEL
DO PSICÓLOGO
Luana Francine Pereira Silva
Maria das Graças Silvestre da Silva
Maircon Rasley Gonçalves Araújo
RESUMO
Falar do deficiente físico e sua trajetória trazem à tona as lutas e as vitórias que estas pessoas
têm obtido no passar dos anos. Esta pesquisa seguiu uma proposta quantitativa quando se
propôs à interpretação e reflexão sobre os dados coletados, descrevendo os resultados
considerados inerentes aos objetivos propostos. O questionário foi elaborado pelas

108

pesquisadoras como instrumento de investigação utilizado e consistiu em 12 questões de
múltipla escolha com objetivo de reunir informações que evidenciasse as necessidades reais
enfrentadas pelos deficientes físicos em seu processo de inserção no mercado de trabalho. O
perfil dos participantes da pesquisa é caracterizado como: deficientes físicos inseridos no
mercado de trabalho por vagas ofertadas através da Lei de cotas. São vários os fatores que
podem dificultar a inserção dos deficientes físicos no mercado de trabalho. O problema: 80%
dos entrevistados citaram, é o preconceito quanto à capacidade de exercer as funções impostas
segundo a vaga a ser preenchida. Em relação à acessibilidade, cerca de 40% dos entrevistados
consideraram regular o local de trabalho, mostra que há necessidade da empresa adaptar suas
instalações para receber de forma mais eficiente e confortável estes deficientes. A
participação efetiva de um profissional como o psicólogo que atenda a pessoa com deficiência
física tem uma importância significativa, pois além de auxiliar nas necessidades particulares,
como aceitação de sua necessidade especial também potencializa seus pontos positivos e sua
capacidade de se inserir na sociedade de forma integral e ter uma vida completamente
satisfatória.
Palavras-chave: Deficientes Físicos. Inserção. Mercado de Trabalho. Psicologia.
______________________________________________________________________
LEVANTAMENTO DE CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM
RELACIONAMENTOS ABUSIVOS
Fernanda Fróes Barbosa
Tatiane Carla Oliveira
Árlen Almeida Duarte de Sousa
RESUMO
O estudo buscou investigar o perfil do agressor de mulheres vítimas de violência doméstica,
como também conhecer o perfil das mulheres que efetivaram a ocorrência policial na
Delegacia de Mulher de um Município do Norte de Minas. Trata-se de uma pesquisa
documental, retrospectiva, quantitativa e descritiva. Foram acessadas fichas de ocorrência
relacionadas aos atendimentos referentes aos casos de violência contra a mulher (física,
psicológica, social, moral); os dados coletados estavam relacionados ao ano 2016. A amostra
do estudo foi composta por 1.168 ocorrências de mulheres registradas no ano de 2016 com
idade média de 33,81 anos (DP=13,89). De acordo com os dados encontrados, o maior
número de agressores era do sexo masculino, com raça autodeclarada parda/negra, com união
estável e alfabetizados. Observa-se um maior número de vítimas do sexo feminino, com raça
autodeclarada parda/negra, solteiras e com ensino médio completo. Conhecer o perfil da
violência doméstica, dos agressores e das vítimas possibilita o desenvolvimento de ações
sociais e de saúde voltadas para erradicação do problema.
Palavras-chave: Relacionamento Abusivo. Violência Contra a mulher. Violência doméstica.
Delegacia da Mulher.
______________________________________________________________________
REDES SOCIAIS: PADRÕES DE USO DO INSTAGRAM
Beatriz Pereira dos Santos
Naiane Gomes Guedes
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Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
O presente artigo retrata os padrões de uso do Instagram. O sucesso desse aplicativo se dá
através da ilimitação de números de fotos e vídeos a serem postadas, que tem como triunfo as
curtidas nas visualizações dos materiais postados. Por meio da interação com o sujeito, as
pessoas buscam adquirir informações sobre o outro, com a finalidade de passar uma imagem
de acordo com a expectativa que o outro espera. Investigou-se os padrões de uso do aplicativo
Instagram e suas influencias na vida das pessoas e a comunicação virtual. Como método
realizou-se pesquisa exploratória, de campo, corte transversal e quantitativa. A coleta de
dados foram convidados usuários do Instagram e de outras mídias através do envio de
convites com o link para responder ao questionário desenvolvido para pesquisa. Os resultados
obtidos através da pesquisa mostram que 73,1% (182) pessoas acessam as redes sociais todos
os dias da semana. Cerca de 67,1% (145) acreditam que as redes sociais causam dependência.
Através dos dados obtidos há uma expectativa de que tais dados contribuam com a literatura,
bem como o enriquecimento do conhecimento dos leitores. No entanto pretende-se com essa
pesquisa a publicação de seus dados no intuito de somar com a literatura.
Palavras-chave: Redes Sociais. Instagram. Redes de Relacionamentos. Internet.
______________________________________________________________________
SATISFAÇÃO COM A EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DE ESTUDANTES DOS
CURSOS DE GASTRONOMIA E NUTRIÇÃO
Jéssica Dias Oliveira
Stephanie Barbosa Frascaroli da Silva
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
O estudo avaliou a satisfação acadêmica de estudantes do curso de graduação de Gastronomia
e Nutrição em diversas dimensões como, idade, gênero, situação acadêmica e nível sócio
econômico. Foi aplicado duas escalas de auto relato com formato de resposta tipo likert de
cinco pontos, Questionário de Vivências Acadêmicas, na versão reduzida – QVA-r e Escala
de Satisfação com a Experiência Acadêmica – ESEA e um Questionário Sócio Demográfico
(QSD) onde estimam dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD que
possibilitará mensurar o nível de satisfação dos estudantes de Gastronomia e Nutrição. Os
resultados relativos à pesquisa de satisfação acadêmica assim como de satisfação geral foram
bastante próximos entre si, indicando satisfação moderada com os cursos, com a instituição e
com as experiências de formação.
Palavras-chave: Acadêmicos. Nutrição. Gastronomia. Instituição de Ensino Superior.
Satisfação.
______________________________________________________________________
SERVIÇO SOCIAL
ABUSO SEXUAL: CRIANÇAS VITIMIZADAS PELA CHANTAGEM DO SILÊNCIO
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Daniella Melgaço Costa
Débora Borges Souza
Viviane Bernadeth Gandra Brandão
RESUMO
Este trabalho consiste como objetivo realizar uma discussão sobre o abuso sexual cometido
contra crianças e os possíveis motivos que levam essas crianças e adolescentes a guardarem o
silêncio. O artigo apresenta conceitos, reflexões históricas e contemporâneas da temática do
abuso sexual e as prerrogativas que sustentam as discussões sobre a criança enquanto sujeito
de direito, fornecendo dados que contribuem para a prevenção deste crime e a recusa deste
silêncio por suas vítimas. Fundamentado no método investigativo de cunho qualitativo , foi
realizada a pesquisa bibliográfica, estudo dos instrumentos normativos e pesquisa
documental, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos científicos, livros,
monografias, dissertações, teses e dentre outros mecanismos de informações que colaboraram
para o amplo desenvolvimento do assunto pesquisado. No entanto, a pesquisa realizada
aponta a urgência de ações efetivas de prevenção ao abuso sexual infantil e das diretrizes
brasileiras calcadas no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Assim sendo, o estudo
foi de suma relevância porque contribuiu para revelar um tema que é pouco discutido na
sociedade, fornecendo embasamento cientifico que garante aos profissionais e acadêmicos
subsídios em suas ações e conhecimentos num arcabouço teórico fundamentado.
Palavras-chave: Abuso Sexual. Criança. Silêncio.
___________________________________________________________________________
AS POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL FRENTE AO
FENÔMENO BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR
Tiago pereira de Jesus
Etelvina Albernaz Neta
Daniela Mendes Queiroz
RESUMO
A partir de relatos da significativa ocorrência do bullying entre alunos em escolas publicas e
privadas, decidiu-se trabalhar o tema em questão. O bullying é uma forma de manifestação de
exclusão social, que pode acometer consequências graves e preocupantes a várias pessoas,
mas principalmente a vítima, a que mais sofre, levando-a a desenvolver em seguida,
problemas físicos, psíquicos e sociais. A escola é um local marcado por diversas ocorrências
do bullying entre os alunos, logo essa instituição tem um papel importante no enfretamento da
questão em debate. Ao mesmo tempo, levou-se em consideração o fato do Serviço Social
possuir um amplo campo de atuação, podendo intervir na área educacional visando um
melhor relacionamento entre alunos. O assistente social que é um profissional que busca a
emancipação do sujeito e a defesa intransigente dos direitos; é uma peça fundamental no
ambiente escolar. O presente artigo é uma pesquisa bibliográfica e caracteriza-se como
descritiva e explicativa. Buscou-se apresentar o fenômeno bullying e suas conseqüências,
como também a possível atuação do assistente social nas escolas publica e privada. Procurouse aprofundar o conhecimento da realidade através de livros, artigos, revistas dos últimos
cinco anos.
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Palavras-chave: Assistente Social. Bullying. Escola. Violência.
__________________________________________________________________________
FAMÍLIA ACOLHEDORA: ALTERNATIVA DE PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM VISTAS À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
Joselene Paiva Mendes
Welton Vinicius Santos Silva
Fabiola Francielle de Jesus
RESUMO
O presente estudo tem por objetivo contextualizar sobre o acolhimento familiar formal de
crianças e adolescentes no serviço de Família Acolhedora de âmbito da política de assistência
social. Sabe-se que crianças e adolescentes são sujeitos de direito e em pleno
desenvolvimento biopsicossocial. Todavia, as literaturas especializadas apontam que existe
um uso alarmante da medida de institucionalização em detrimento de outras possibilidades
que garantam a permanência na família a fim de contribuir com o seu desenvolvimento pleno.
Tal estudo justifica-se por destacar um serviço inovador no ordenamento jurídico brasileiro
que tem como um dos propósitos garantir a convivência familiar e comunitária. Assim, tal
pesquisa contribui com as reflexões sobre o mesmo como medida de proteção para crianças e
adolescentes afastados temporariamente da família natural, com vistas a discutir-se se trata de
uma medida protetiva possível e acessível, e elucidar o público alvo de tais políticas.
Ademais, tal pesquisa visa detectar as razões que levam a possível retirada do poder familiar,
sendo de caráter temporário ou permanente. A análise empregada é qualitativa do tipo
bibliográfica e descritiva, cujo cenário é o Brasil. A coleta de dados se deu por meio de dados
secundários que foram analisados pela técnica de análise de conteúdo, organizados e
tabulados através do Word/2010. No tocante ao cronograma, tal estudo foi realizado entre o
mês de julho de 2016 a maio de 2017. Por sua vez, o financiamento de tal pesquisa fora feito
pelos próprios pesquisadores.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Criança e Adolescente. Acolhimento Familiar.
___________________________________________________________________________
O FEMINICÍDIO COMO UMA MANIFESTAÇÃO DAS RELAÇÔES DE PODER
ENTRE OS GÊNEROS
Ágatha Silva Pinheiro
Rizza Maria de Figueiredo
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
O presente artigo propõe realizar uma análise sociojurídica da introdução da perspectiva da
violência de gênero no ordenamento jurídico brasileiro. Através da apresentação das leis
13.104/2015 e 11.340/2006, com ênfase na primeira que versa sobre o feminicídio,
demonstra-se uma especialização da legislação penal que aprimora a punição de homens que
matam em razão do gênero. Também foram apresentados a relação da desigualdade de gênero
com a ocorrência da violência contra a mulher e sua persistência no decorrer da história da
humanidade. Diante dos dados apresentados e da pesquisa realizada, foi possível concluir que
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a violência de gênero permanece presente na realidade brasileira, vitimando muitas mulheres,
fazendo-se necessária a especialização da legislação no sentido de punir, prevenir e erradicar
esta forma de violência, que é resultado de uma sociedade eminentemente patriarcalista e
machista. Para desenvolvimento deste artigo foi utilizada como metodologia a pesquisa
bibliográfica.
Palavras-chave: Feminicídio. Violência Contra a Mulher. Desigualdade de Gênero.
___________________________________________________________________________
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E OS SEUS
IMPACTOS
Adriana Soares Oliveira
Nathália Aparecida Neves Ribeiro
Viviane Bernadeth Gandra Brandão
RESUMO
Esta pesquisa consiste e analisar os impactos do Programa de erradicação do trabalho infantil
PETI, simultaneamente reflete sobre as contribuições deste programa aos beneficiários para a
superação do trabalho infantil, de forma a contribuir para que os direitos das crianças
previstos do Estatuto da Criança e do Adolescente sejam cumpridos. Portanto, o
desenvolvimento da investigação ultrapassou as ideias advindas do senso comum e tornou
possível conhecer de perto as conquistas e os desafios a serem enfrentados. Sendo relevante
para a ampliação dos conhecimentos profissionais, principalmente para os profissionais do
Serviço Social, haja vista que tal temática volta-se à erradicação do trabalho infantil e
efetivação dos direitos das crianças e adolescentes. Atualmente, o trabalho infantil se
concentra em atividades de difícil fiscalização e apresenta-se principalmente em atividades
informais, na agricultura familiar, no aliciamento pelo tráfico, em formas de exploração
sexual, no trabalho doméstico, e em atividades produtivas familiares. Essas formas de
trabalho são naturalizadas ou invisíveis. Muitas vezes sequer são percebidas como trabalho
infantil pela sociedade ou até mesmo por gestores públicos.
Palavras-chave: Programa de Erradicação ao Ttrabalho Infantil. Criança e Adolescente.
Políticas Sociais.
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RESUMO
Este presente artigo tem como objetivo reforçar a importância do Assistente Social na
educação neste contexto neoliberal. É válido ressaltar que o Serviço Social é uma profissão de
intervenção no sentido educativo, de proporcionar novas discussões, e trabalhar as relações
interpessoais e coletivas. A importância de pesquisar sobre este tema se dá nas necessidades
existentes para a profissão, por ser um campo de atuação ainda em processo de conquista e
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inserção do Assistente Social, pois sua implantação no Brasil é recente. O presente estudo é
embasado em dados qualitativos, por meio de Leis específicas, código de ética profissional,
artigos científicos, livros, monografias, dissertações teses e cartilhas desenvolvidas no período
de 2007 a 2017. Para a elaboração da pesquisa, o trabalho foi dividido em três fases. Sendo a
primeira fase formada pela pesquisa bibliográfica . A segunda fase apontou os eventuais
instrumentos normativos relativos a Inserção do profissional de Serviço Social nas Escolas,
através da análise da Lei e resoluções, que permitiram a compreensão do aparato legal.
Na terceira fase foi realizada pesquisa documental. Vários especialistas criticam a forma
como a nova LDB foi aprovada, afirmando que ao ficar aguardando por tanto tempo pela
aprovação, a referida lei sofreu várias alterações em seu projeto inicial, sendo
descaracterizada em alguns aspectos.
Palavras-chave: Serviço Social. Educação. Escola Pública.
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RESUMO
Este artigo aborda a problemática que envolve a violência contra a mulher, bem como a
aplicabilidade da lei Maria da Penha e sua efetividade. A violência contra mulher é um
fenômeno histórico atrelado às categorias de gênero, classe e poder. A lei n 11.340 de 7 de
agosto de 2006 , vem para transformar o cenário atual , uma vez que apresenta-se como
importante instrumento para efetivar direitos , tem como intuito prevenir, punir e erradicar a
violência doméstica e familiar contra a mulher , além da criação de juizados que as protejam
e punam os agressores.Considerando os desafios e perspectivas para a eficaz aplicação da lei
no âmbito do sistema de justiça criminal, buscou-se, por meio dessa pesquisa, analisar se tais
medidas são insuficientes e se há falhas neste sistema de proteção. O estudo caracteriza-se
como pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base em material já elaborado como livros,
artigos e teses. Assim sendo, apreende-se a relevância dessa pesquisa devido ser um tema em
discussão no meio acadêmico na qual fomentou o interesse em entender se hoje esta lei esta
sendo aplicada de forma eficaz.
Palavra-chave: Lei Maria da Penha. Violência Doméstica. Aplicabilidade. Desafios.

