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ADMINISTRAÇÃO
A IMPORTÂNCIA DA CIPA: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DO SETOR
SUPERMERCADISTA DE MONTES CLAROS/MG
Edvânia Oliveira de Souza
Hélia Pedrelina de Souza Cardoso
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
Grandes são as mudanças nos métodos de trabalho das organizações modernas. Muitas
empresas trabalham com o mínimo e forçam seus colaboradores a produzir o máximo, devido
à alta competitividade do mercado. As longas jornadas de trabalho e condições laborais
extenuantes impostas pelas empresas são fatores que podem agravar a saúde do trabalhador.
As leis e regulamentos trabalhistas visa manter a integridade física e mental dos trabalhadores
com o propósito de permitir o bom exercício das tarefas em um ambiente saudável e propício
ao seu desenvolvimento. A CIPA – Comissão Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho
foi criada por recomendação da OIT (Organização Internacional do Trabalho), em 1921. Tem
como princípio planejar, elaborar e desenvolver programas e atividades pertinentes à
prevenção da saúde e segurança no trabalho, com o objetivo de proteger os trabalhadores dos
riscos existentes nos ambientes de trabalho, preservar a vida e promover a saúde dos
trabalhadores. Partindo desta premissa surge o seguinte questionamento: Qual o conhecimento
dos colaboradores de uma organização quanto a importância da CIPA - Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes? Com intuito obter informações que fomentem uma resposta mais
especifica para as hipóteses e questionamentos levantados, esta pesquisa objetivou-se em
identificar o conhecimento dos colaboradores de uma organização quanto a Importância da
CIPA- Comissão Interna de Acidentes no Trabalho. Oportunizando entender o conceito de
CIPA e suas práticas nas organizações os aspectos da medicina e segurança no trabalho e
analisar sua relevância na prevenção de acidentes e saúde do trabalhador para então assim por
meio do estudo analisar o conhecimento do conceito e importância da CIPA na visão dos
empregados e empregadores de uma organização. Mediante aos resultados encontrados
podemos concluir que o conhecimento dos colaboradores e da gerência da organização quanto
a importância da CIPA na empresa é deficitário, diante da importância da Comissão Interna de
Acidentes no Trabalho. Os estudos que abordam a qualidade de vida e a legislação trabalhista
são de extrema importância, pois são ferramentas de apoio a saúde do trabalhador, além de
servirem como subsídio e material necessário para reforçar o conhecimento sobre as
estratégias prevencionistas. A informação e o conhecimento são estratégias para a prevenção a
saúde no trabalho reforçam a ideia que empregador e funcionários devem trabalhar
conjuntamente na tarefa de prevenir acidentes e melhorar a qualidade do ambiente de trabalho
sendo assim os dados encontrados na pesquisa representam um efeito antagônico no que se
refere à prevenção.
Palavras-chave: Direito do Trabalho. Empresas. CIPA.
___________________________________________________________________________
A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA OS ADMINISTRADORES DE
EMPRESAS DE MONTES CLAROS- MG.
Jussara Alves de Souza
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Wanderdaik Fernandes da Silva Junior
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
O presente trabalho traz como tema “A importância da Contabilidade para os Administradores
de empresas de Montes Claros MG”, teve como objetivo geral mostrar a importância da
contabilidade, suas aplicações, práticas e ferramentas para os administradores. Utilizou-se a
pesquisa do tipo descritiva e quanto aos procedimentos técnicos foi realizada uma pesquisa de
campo. No que se refere à abordagem, essa pesquisa classificou-se como qualitativa, onde as
informações foram coletadas por meio de um roteiro semiestruturado. A população abordada
foi composta por 168 empresas, clientes da Multicontas Contabilidade. Quanto à amostra, foi
composta por cinco empresas, determinada de forma não probabilística, onde foram
consideradas somente as empresas optantes pelo lucro real. Após a aplicação do roteiro da
entrevista aos participantes, foi possível perceber que todos concordaram com a importância
da contabilidade para a gestão de uma empresa. Com tudo isso, se descreveu a importância de
desenvolver conhecimento relacionado à ciência da Contabilidade para o trabalho dos
administradores. Foi possível perceber que as atividades contábeis exercem um papel de
auxiliar o administrador, gerando informações precisas sobre as mudanças ocorridas na
organização.
Palavras-chave: Contabilidade. Administrador. Tomada de Decisões.
__________________________________________________________________________
A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM
ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR
EM MONTES CLAROS/MG
Marcelo Juliano Mendes Ottoni
Paula Elisângela da Rocha Neves
Wilian Toneli da Silva
RESUMO

A palavra motivação tem sido bastante abordada e discutida na atualidade, haja vista sua
importância para se obter melhor qualidade de vida. Esse tema é bastante utilizado em estudos
para compreender os motivos que levam as pessoas a alcançar um bom resultado e a atingir os
objetivos individuais e organizacionais, diversas formas de motivar uma pessoa. O objetivo
geral deste trabalho é avaliar a motivação dos funcionários administrativos de uma Instituição
de Ensino Superior. Para realização deste artigo, foram utilizados como fonte de pesquisa:
pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva, pesquisa quantitativa e estudo de caso. Todas as
informações foram coletadas através de um questionário semiestruturado. Destacamos vários
aspectos que influenciam na motivação dos funcionários, levando em consideração que a
motivação é de dentro para fora e que ninguém motiva ninguém, tudo o que os de fora podem
fazer é estimular, incentivar e provocar nossa motivação. Dentro da organização pesquisada, o
fator preponderante foi o reconhecimento. É perceptível que os funcionários só desejam ser
compensados e valorizados pelo que fazem. E quando um funcionário é reconhecido e
elogiado, a tendência dele é se dedicar ao máximo e buscar ganhar forças para superar seus
limites. Por fim, concluímos que os pilares para que uma organização se mantenha

19

competitiva no mercado é sem dúvida a motivação organizacional, pois as pessoas são as
únicas responsáveis pela existência da empresa; sem pessoas motivadas, a empresa estará
muito longe de alcançar o sucesso.
Palavras-chave: Motivação. Satisfação. Reconhecimento.
_________________________________________________________________________
AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA

NA

COMPANHIA

DE

Heberth Júnior Santos
Jerusa Paranhos
Frederico Bida de Oliveira
RESUMO
A Sustentabilidade tem sido atualmente um dos assuntos mais abordados no mundo junto aos
conflitos ambientais que o mesmo enfrenta. Dentre esses conflitos se ressalta a atenção
voltada para preservação das águas que se encontra escassa e se não preservada trará
conseqüências futuras. Uma empresa que atua diretamente nessa causa é a COPASA MG,
caracterizada como objeto deste trabalho. Dessa forma, o objetivo deste artigo foi avaliar
quais são as formas de sustentabilidade adotadas pela empresa em questão. Como objetivos
específicos destaca-se levantar os aspectos legais relacionados às obrigações das organizações
em relação à sustentabilidade ambiental, identificar programas e ações de sustentabilidade
adotadas pela organização, verificar impacto que as ações adotadas geram para o meio
ambiente e comunidade local. A pesquisa classificou se como qualitativa, exploratória e de
campo, sendo utilizada a entrevista semi-estruturada como instrumento de coleta de
informações, que foi aplicado ao corpo técnico da empresa, sendo composto por dois
profissionais de formação técnica e um engenheiro ambiental. A coleta de informações
ocorreu em março de 2016, após aprovação da submissão do trabalho ao Comitê de Ética em
Pesquisa da Instituição de Ensino. Como resultado do levantamento realizado observou-se que
a instituição em estudo adota ações de sustentabilidade, á 32 anos, apresentando, em
decorrência dessa preocupação ambiental, alterações em sua estrutura hierárquica. A empresa
ainda se ampara a aspectos legais e a princípios de desenvolvimento que norteiam suas ações
de sustentabilidade, contribuindo para melhoria da qualidade de vida, das condições
ambientais e do desenvolvimento econômico social.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Preservação. Políticas. Copasa.
_________________________________________________________________________
APLICAÇÃO DA FILOSOFIA KAIZEN NO PROCESSO DE SUGESTÕES DE
MELHORIAS EM LINHA PRODUTIVA DE UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
EM MONTES CLAROS- MG
José Vanderley Soares Júnior
Kariny Soares Oliveira
Marcos Alves da Rocha
RESUMO
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A gestão das necessidades dos colaboradores nas organizações, nos dias de hoje, é de suma
importância no mercado, visto que, com a globalização, as empresas se encontram em um
cenário de constantes mudanças, com o surgimento de tecnologias cada vez mais novas,
pressões de uma economiza global e complexa; é exigido que as organizações acompanhem às
inovações e se mantenham ativos na atual atmosfera competitiva. Faz-se necessário, então, a
utilização de ferramentas aplicadas na otimização dos processos, como a filosofia kaizen. Para
as empresas permanecerem estáveis, seus processos precisam ser reestruturados, a fim de se
adequarem às novas exigências dos mercados consumidores, sendo imprescindível a
participação de seus colaboradores e stakeholders, os quais apresentam papel fundamental
para que a organização alcance a máxima qualidade procedimental. O presente artigo teve
como objetivo realizar a análise da aplicação da filosofia kaizen no processo de sugestão de
melhorias em uma linha produtiva de uma indústria farmacêutica, identificando as falhas
existentes e novas propostas de melhorias para tornar o processo mais eficiente, reforça a ideia
de que a utilização de uma ferramenta para gerenciar ideias de melhoria contínua é essencial
às organizações, pois é um dos mecanismos mais adequados para a obtenção de informações
fundamentais para uma gestão de pessoas com qualidade, proporcionando um ambiente de
trabalho satisfatório e, consequentemente, fazendo com que a organização atinja, cada vez
mais, melhores resultados. Além disso, a análise corrobora que o engajamento,
comprometimento e ambiente de trabalho são de extrema importância para o desenvolvimento
da organização. Para realização da análise, fez-se uso da pesquisa de natureza aplicada,
quantitativa e descritiva, além de questionários para coleta e levantamento de dados. Durante
o estudo encontrou-se um processo ineficiente, com colaboradores desmotivados devido às
falhas evidenciadas, dentre elas, a percepção de que suas sugestões não são consideradas e
não recebem retorno. Concluiu-se que os colaboradores são recursos valiosos, cuja
criatividade e instinto de inovação devem ser instigados constantemente, contribuindo
diretamente para o sucesso das organizações, que terão processos mais robustos e pessoas
mais motivadas.
Palavras-chave: Kaizen. Processos. Eficiência. Qualidade.
_________________________________________________________________________
AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES, EM UMA CLÍNICA
DE IMAGENS MÉDICAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS- MG
Daniel Pereira da Silva
Juslane Martins
Wilian Toneli da Silva
RESUMO
Satisfação é a sensação resultante da comparação do desempenho percebido de um prestador
de serviço ou produto em relação às expectativas dos clientes. É uma característica
fundamental para que as empresas se mantenham no mercado. Diante da situação, o objetivo
da pesquisa foi identificar o nível de satisfação dos clientes de uma clínica médica de Montes
Claros-MG. O projeto justifica levando em consideração a importância para a empresa em
conhecer o posicionamento e o desejo dos clientes. A metodologia utilizada foi composta por
uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e descritiva, sendo um estudo de caso, onde utilizamos
um questionário semiestruturado, distribuído para 348 pessoas de forma aleatória, com o
propósito de responder ao problema estabelecido. A análise dos resultados apontou que a
empresa vem desempenhando um trabalho de qualidade, satisfazendo um número grande de
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pacientes, diante dos vários aspectos abordados. Entretanto, observa-se ainda que existam
aspectos que deverão ser melhorados, para atingir o objetivo da empresa em satisfazer
plenamente a todos os usuários. Conclui-se que é necessário um rearranjo em alguns aspectos,
investindo em profissionalismo dos funcionários na organização dos atendimentos, mudanças
direcionadas nos pontos que ainda se observa a necessidade de ajustes.
Palavras-chave: Satisfação de Clientes. Serviços. Qualidade em Serviços. Relacionamento.
___________________________________________________________________________
BENEFÍCIOS E DIFICULDADES EVIDENCIADOS NA IMPLANTAÇÃO DA
FERRAMENTA 5S NO SETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE EM INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA DE MONTES CLAROS
Izabel Muniz Leal
Paula Camila Rodrigues Soares
Wilian Toneli da Silva
RESUMO
Esta pesquisa integra os conceitos, os obstáculos na implementação e técnicas utilizadas para
manter o programa 5S. Assim são descritas as estratégias utilizadas para a aplicação dos cinco
sensos que visam promover a alteração do comportamento das pessoas e transformar o
ambiente das organizações. A partir dos aspectos apresentados, os objetivos do estudo foram
caracterizados em avaliar e evidenciar os benefícios e dificuldades gerados a partir da
implantação da ferramenta 5S no setor de controle de qualidade em indústria farmacêutica de
Montes Claros/MG. Para isso, a metodologia da pesquisa foi constituída pelo total de postos
de trabalho do setor da indústria farmacêutica que contribuíram na busca de informações para
o desenvolvimento dos relatórios. A amostra da presente pesquisa foi composta por 12
relatórios que foram desenvolvidos no período de 3 meses, sendo produzido um relatório por
semana. Para a coleta de dados, utilizamos 2 instrumentos de coleta: o indicador de
desempenho para avaliar recorrências do problema e relatório contendo a descrição e as etapas
da implantação, a fim de reunir dados e informações sobre o processo de implementação da
ferramenta. Ao final das 12 semanas de implantação da ferramenta 5S, calculamos o
percentual de organização dos postos de trabalho e concluímos que 88,88% das técnicas
abordadas pela ferramenta 5S foram aproveitadas e implantadas com êxito.
Palavras-chave: Programa 5S. Implementação do Programa 5S.
___________________________________________________________________________
DESAFIOS NA GESTÃO DE UMA EMPRESA FAMILIAR DE PEQUENO PORTE
NA CIDADE DE PATIS/MG
Ana Dark Fernandes da Silva Souza
Evely Alessandra Fonseca
Frederico Bida de Oliveira
RESUMO
As empresas familiares são aquelas que têm na sua formação membros da mesma família e
que normalmente possuem duas ou mais gerações presentes em sua gestão. O presente
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trabalho fez uma abordagem ao cenário das empresas familiares, mais especificamente em
uma empresa familiar no ramo do comércio supermercadista, que se encontra em sua segunda
geração. Tem-se que as empresas familiares são um dos tipos organizacionais que mais
crescem no mercado e, à medida que esse crescimento ocorre, os desafios tendem a tornaremse mais complexos e difíceis de serem identificados. O projeto analisou as dificuldades
encontradas na gestão de uma empresa familiar de pequeno porte localizada no município de
Patis/MG, assim como as fragilidades e obstáculos ao administra-las. Identificou-se o perfil
dos gestores e foram analisados aspectos relacionados ao processo de gestão das áreas
funcionais, bem como o levantamento das fragilidades na gestão da empresa em estudo. Os
resultados obtidos com a pesquisa indicaram que a empresa passa por dificuldades em sua
gestão. Concluiu-se que a falta de experiência profissional dos gestores são fatores que podem
afetar diretamente os processos organizacionais de uma empresa familiar.
Palavras-chave: Empresa Familiar. Setor Supermercadista. Desafios da Gestão.
___________________________________________________________________________
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL EM UMA MARCENARIA NO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA-MG
Wanderson Renato Souza Ribeiro
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro
RESUMO
O conceito desenvolvimento sustentável vem sendo discutido pelo governo, empresas e pela
própria sociedade. Compreender o significado desse termo e identificar qual a forma de
alcançá-lo, é um discurso fundamental para as organizações. O estudo objetivou analisar as
estratégias de sustentabilidade ambiental em uma marcenaria do município de Bocaiuva/MG.
Este desafio constitui um passo importante, pois vem elucidar a grande importância de se
realizar constantemente um trabalho referindo-se a sustentabilidade ambiental. Dentre as
técnicas de pesquisa e coleta de dados utilizou-se a observação direta intensiva para o
levantamento de informações junto à população estudada. Deste modo, foram aplicados seis
questionários de múltipla escolha destacando os pontos mais importantes sobre
sustentabilidade ambiental, como coleta seletiva, reciclagem e destinação final, com a
finalidade de adquirir informações sobre o referido assunto. Os resultados revelaram pontos
positivos na marcenaria com relação à prática de coleta seletiva 100% dos entrevistados
afirmam que existe a coleta seletiva na marcenaria, enquanto a prática de reciclagem, 33% dos
resíduos sólidos são reutilizados em produtos que permitem a reutilização dos mesmos,
enquanto 67% são utilizados para obtenção de serragens. Por outro lado, a marcenaria
apresenta fatores negativos com base nas entrevistas sobre estratégias de sustentabilidade na
marcenaria, foi possível observar que as necessidades de produzir sobressaem às questões
ambientais. É notável a necessidade de se atentar ao que de fato é sustentabilidade, quais são
suas práticas e qual a importância da mesma para a humanidade.
Palavras-chave: Sustentabilidade Ambiental. Marcenaria. Desenvolvimento Sustentável.
_________________________________________________________________________
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA: UM ESTUDO DE CASO EM UM CENTRO DE
VOCAÇÃO TECNOLÓGICO EM MONTES CLAROS/MG
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Ednisley Santine Araújo Castro
Renata Patrícia Aguiar Fernandes
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
A educação empreendedora é uma das portas de entrada para o mercado de trabalho. Oferecer
oportunidades para que jovens e adultos desenvolvam um aprendizado na área profissional
contribui para o crescimento de toda uma região. O trabalho desenvolvido pelo Centro de
Vocação tecnológico, em Montes Claros – MG mostra a realidade e a importância dos cursos
profissionalizantes oferecidos pelo mesmo. Esse tipo de ação colabora com a formação de um
grupo de pessoas que buscam uma situação estável, através de um emprego ou da construção
de seu próprio negócio. O objetivo geral do projeto é analisar a importância do estudo do
empreendedorismo no centro de vocação tecnológico na cidade de Montes Claros, MG.
Utilizados como métodos um questionário para alunos e entrevista para o professor e
coordenador da instituição, coletados e tratados por analise de conteúdo. A pesquisa mostrou
questões positivas sobre os benefícios que são construídos após a participação dos alunos nos
cursos oferecidos pelo CVT. O Empreendedorismo é um grande aliado da vida profissional,
pois através de ideias e projetos é possível crescer dentro do mercado. Buscar seu espaço,
adquirir experiência e desenvolver habilidade que serão essenciais para qualquer cidadão que
busque uma oportunidade de tornar-se notável diante da sociedade. Os resultados mostraram
como a educação empreendedora é importante. Muitos desconheciam o significado da palavra
“empreendedorismo”, e depois de concluírem o curso passaram a entender e compreender os
benefícios gerados através do mesmo. Trata-se de ganho tanto pessoais quanto profissionais,
que proporcionarão um caminho promissor em seu futuro.
Palavras-chave: Educação Empreendedora. Aprendizado. Profissional.
___________________________________________________________________________
EMPREENDEDORISMO SOCIAL E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DA
CIDADANIA: UM ESTUDO DE CASO DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS
PRODUTORES RURAIS DO BREJÃO
Janailton Tadeu Dias Azevedo
Jhony Pierry Fonseca
Willian Toneli da Silva
RESUMO
A partir do entendimento de mercado de trabalho, compreende-se que o mesmo se divide em
duas categorias, formal e informal, onde na formalidade busca-se estabilidade e segurança,
pois conta com garantias firmadas em CLT e acordos sindicais, em contrapartida no âmbito
informal, não se tem nenhuma garantia, com isto entende-se que a falta de oportunidade no
mercado formal leva ao empreendedorismo por necessidade, onde empreendedorismo pode
ser entendido como inovação e criação de novos produtos e serviços. Uma das suas
ramificações é o empreendedorismo social, que tem por foco não apenas o negócio, pois, o
seu principal objetivo é o desenvolvimento da sociedade, buscando parcerias com
comunidades, governo e setor privado. Envolvendo a falta de oportunidades e a relevância do
empreendedorismo social, surge a importância da criação das associações. O presente trabalho
avaliou através de um questionário a Associação do Pequenos Produtores Rurais do Brejão;
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situada em uma pequena cidade do interior Norte Mineiro, onde a população é constituída em
sua maior parte por agricultores familiares, sua economia é baseada em agricultura e pecuária;
tendo por objetivo verificar a efetividade do desenvolvimento de seus associados no que diz
respeito a melhoria de qualidade de vida, a capacidade de modificar os perfis de consumo e
propiciar o resgate da cidadania dessas pessoas. Tal projeto se justifica por buscar o
entendimento de problemas coletivos como: a exclusão aos benefícios da vida em sociedade,
desemprego, alto número de pessoas na informalidade, diminuição do poder econômico e
avaliar a importância econômica e social da associação para seus membros. A metodologia
utilizada enquadra-se em estudo de caso, pesquisa bibliográfica e transversal tendo como
população todos os membros da associação em estudo e amostra de no mínimo 37 pessoas,
para isto foi utilizado um questionário semi-estruturado elaborado pelos próprios
pesquisadores, onde o mesmo foi aplicado na própria Associação em data de assembleia geral
e em sala separada, após aplicada os dados foram tabulados em Excel e analisados.
Analisando os resultados em comparação com a proposta da pesquisa, onde, analisamos a
contribuição do empreendedorismo social para a formação da cidadania, a associação é
altamente importante para a economia local, pois, tratando-se de pessoas de baixa renda, o
pouco faz muita diferença. Enfim, pode-se concluir que as pesquisas que tem como tema
principal o empreendedorismo social, estão longe do fim, este artigo demonstra apenas um
segmento para debate em relação a este tema, podendo indicar que haja um estudo mais
abrangente sobre a importância do mesmo.
Palavras-chave: Mercado de Trabalho. Empreendedorismo Social. Resgate da Cidadania.
__________________________________________________________________________
FATORES INFLUENCIADORES DO COMPORTAMENTO DE COMPRA DOS
ACADÊMICOS DE ADMINISTRAÇÃO – FUNORTE
Amanda Caroline Pereira Silva
Ritielli Santos Paulino
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro
RESUMO
Esse artigo fundamenta- se numa pesquisa quantitativa e qualitativa que teve por objetivo
identificar os fatores que influenciam no processo de decisão de compra dos acadêmicos do
curso de administração – Funorte. Tem como propósito contribuir para o estudo do
comportamento de compra do consumidor, apresentando análises que buscam pontos comuns
entre a fundamentação teórica e os dados resultantes das entrevistas e questionários aplicadas,
no que tange a fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos de influência no planejamento
e ação de compra dos consumidores. Os resultados revelaram que todos os fatores citados
influenciam no comportamento de compra dos acadêmicos, sendo que alguns com maior
intensidade do que os outros. Os resultados revelaram que os principais fatores de influência
centram-se no determinante cultural, nas variáveis cultura e subcultura; no determinante
social, nas variáveis grupos de referência e família ;no determinante pessoal, nas variáveis
idade e estágio do ciclo de vida, ocupação, condições econômicas e personalidade, e no
determinante psicológico, nas variáveis motivação, percepção, aprendizagem, crenças e
atitudes. Observou-se 55% entre os respondentes são consumidores entre 18 a 25 anos, sendo
que 72% são do sexo feminino, 61%, e de classe média baixa, foi possível observar que o
preço dos produtos, compras pela internet e propagandas são alguns dos principais hábitos de
consumo dos entrevistados e que os acadêmicos do curso de administração não estão
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endividados, visto que a grande maioria efetuam compras à vista 60%. Os resultados obtidos
apontaram que todos os fatores citados influenciam no comportamento de compra dos
consumidores, sendo que alguns com maior intensidade do que os outros.
Palavras-chave: Comportamento de Compra. Consumidor. Marketing.
________________________________________________________________________
MOTIVAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR FINANCEIRO DA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA INSTALADA NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG
Allyne Borges
Laila Thais Ferreira Aquino Lopes
Wilian Toneli da Silva
RESUMO
Atualmente vivemos em um mundo globalizado, onde as relações comerciais são
extremamente complexas, levando o meio empresarial a adotar medidas e estratégias cada vez
mais potentes, com a finalidade de garantir o seu lugar no mercado de trabalho. Um dos itens
de extrema relevância é investir em um ambiente de trabalho propício para a criação e bem
estar dos trabalhadores. O objetivo deste estudo é analisar o perfil motivacional dos
funcionários do setor financeiro da indústria farmacêutica instalada na cidade de Montes
Claros – MG. Diante do exposto, se faz relevante responder à problemática através da
obtenção de informações imprescindíveis, a partir de estudos e aplicações de questionários
feitos pelos autores com o objetivo de garantir que o profissional, estudante e até mesmo
pesquisador possa, ao se deparar com as situações empresariais atuais, obter subsídios
concretos e compreensão acerca deste tema. Conclui-se, através dos dados e conhecimento
obtidos, que a motivação dos colaboradores no ambiente organizacional é essencial para a
garantia do sucesso. Através do crescimento econômico e necessidade de atender às
exigências do mercado, houve muitas mudanças, e estas trouxeram fatores que devem ser
vistos como importantes para a saúde e melhor produção nas empresas. Trabalhadores
motivados, certamente trazem melhores resultados, consequentemente, maior lucratividade.
Palavras-chave: Motivação. Empresa. Estratégias. Cultura Organizacional. Clima
Organizacional.
__________________________________________________________________________
PERFIL COMERCIAL DOS FEIRANTES DO MERCADO MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS/MG
Philipe Soares Costa
Rodolfo Augusto Gomes Vieira Silva
Frederico Bida de Oliveira
RESUMO
As feiras são práticas antigas que se originaram com as trocas de mercadorias, o escambo.
Inicialmente tinham o caráter subsistente sem qualquer cunho lucrativo, todavia com os
excedentes da produção a comercialização se tornou necessária, iniciando timidamente um
movimento comercial. Dentro deste contexto o presente trabalho observou e Identificou o

26

perfil dos feirantes no Mercado Municipal de Montes Claros, conheceu suas características, os
métodos de abordagem e comercialização, analisou as características socioeconômicas dos
feirantes do Mercado Municipal de Montes Claros. Desta forma obteve-se os resultados
esperados para a pesquisa, através de um questionário que foram aplicados aos feirantes, onde
60% são do sexo masculino e 40% feminino, que em sua maioria possui idade entre 41 e 50
anos. Foram detectados que 63% deles possuem renda de até 2 salários mínimos, em relação
ao grau de escolaridade apenas 4% apresenta ensino superior completo. O Mercado Municipal
de Montes Claros – MG comercializa uma diversidade de produtos, foram percebidos que
55% dos produtos comercializados representam as carnes, frutas e farinhas, que 70% dos
feirantes não possuem nenhum registro para controle das vendas e gastos. Em relação à coleta
dos dados in loco a pesquisa obteve resultados satisfatórios, conseguindo definir o perfil dos
feirantes no Mercado Municipal de Montes Claros/MG, seus métodos de abordagem,
comercialização e suas características socioeconômicas.
Palavras-chave: Feiras Livres. Feirantes. Perfil. Mercado Municipal.
________________________________________________________________________
PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DE UMA
EMPRESA DO RAMO FARMACÊUTICO NA CIDADE DE JANUÁRIA/MG
Jesuina Soares Silva
Marcus Vinicius Barcelos Ferreira
Frederico Bida de Oliveira
RESUMO
Para que as empresas se mantenham de forma competitiva no dinâmico mundo dos negócios é
necessária a adaptação às constantes alterações de cenários além de prováveis mudanças de
posturas, a fim de buscar o aperfeiçoamento de sua gestão. Nesse sentido a pesquisa explorou
as diversas ações administrativas norteadoras dos gestores da drogaria estudada, no intuito de
obter os resultados esperados. Além da revisão de literatura, o trabalho teve como objetivo
geral definir plano e ações a serem adotadas na empresa tendo ainda como objetivos
específicos realizar análise situacional quanto ao funcionamento de processos, levantar
aspectos relacionados a elementos do ambiente externo organizacional e estabelecer diretrizes
direcionadas para as áreas funcionais da empresa. O objetivo foi cumprido uma vez que a
partir das conclusões dos autores e em comunhão com as partes envolvidas na pesquisa
viabilizou-se a elaboração de ações que auxiliarão a empresa no seu fortalecimento e
amadurecimento comercial.
Palavras-chave: Plano de Atividades. Mudança. Drogaria.
________________________________________________________________________
PLANO DE NEGÓCIOS COMO FERRAMENTA DE GESTÃO: ESTUDO DE CASO
EM UMA EMPRESA DO RAMO DE ELETRODIESEL, IRRIGAÇÃO E
MONTAGEM DE POÇOS ARTESIANOS
Alexandra Ferreira Santos
Thaís Ferreira Silva
Marcus Gonçalves Caldeira

27

RESUMO
Esta pesquisa busca conscientizar gestores e colaboradores da importância do plano de
negócios como ferramenta estratégica e de gestão para a organização. Foi elaborado um
roteiro de entrevistas e aplicado para o gestor e uma auxiliar do setor administrativo da
empresa estudada, com o objetivo de analisar se as ideias de ambos são convergentes. O
desenvolvimento dos processos na organização depende da sintonia entre os setores da
empresa, principalmente para a implementação do plano de negócio, que é uma ferramenta
estratégica de gestão que mostra a direção certa a seguir. O plano de negócios indica qual a
viabilidade do negócio, auxilia o gestor na previsão e solução de problemas, colaborando nas
tomadas de decisões. Com a não implementação do plano, a empresa deixa de conquistar seu
lugar no mercado, por não acompanhar as demandas e exigências que o ambiente comercial
exige. Com isso foi apresentado a importância dessa ferramenta para auxiliar nos processos de
decisões e garantir o desenvolvimento e acompanhamento das atividades desempenhadas pela
organização.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Ferramenta de Gestão. Plano de Negócios.
________________________________________________________________________
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL
EM UMA EMPRESA DO RAMO DE CONCRETO NA CIDADE DE MONTES
CLAROS – MG.
Camila Rodrigues Brito
Michelle Heloisa de Souza
Frederico Bida de Oliveira
RESUMO
Este artigo teve por propósito a compreensão das tecnologias de informação necessárias para
o gerenciamento administrativo, de modo a obter um suporte de confiabilidade para a tomada
de decisão. Para tanto, apresenta-se, de maneira breve, como a empresa Concreto Montes
Claros, está utilizando cada vez mais o sistema informatizado no seu dia a dia e como essas
ferramentas podem apresentar resultados eficientes, se devidamente empregadas. Apresentase também, conceituações sobre TI, ERP e a importância desses para a gestão empresarial. O
objetivo geral deste trabalho foi analisar a importância do sistema de tecnologia da
informação para garantir a eficácia dos processos administrativos de uma organização. Para
alcançar os objetivos propostos nesse trabalho, realizou-se uma pesquisa descritiva e
qualitativa. Foram realizadas duas entrevistas elaboradas pelas próprias autoras da pesquisa
contendo dez perguntas cada uma, que abordaram os benefícios da implantação do sistema
informatizado na empresa. Compreende-se que os resultados adquiridos pela pesquisa, foram
em sua maioria, favoráveis para a estruturação de um sistema de informação direcionado aos
administradores e gestores que auxiliem o processo de uma tomada de decisão gerencial
eficaz e eficiente.
Palavras-chave: Gestão. T.I. ERP. Sistema.
_________________________________________________________________________
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA
EMPRESA DO SETOR DE AUTOPEÇAS EM MONTES CLAROS/ MG
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Fernanda Cecilia Silva Gomes
Hellen Fabianna Cardoso Rosa
Marcus Gonçalves Caldeira
RESUMO
Qualidade de vida no trabalho é o nível de satisfação dos colaboradores em seu ambiente
corporativo. Este trabalho tem como proposta investigar a necessidade da implantação de um
programa de qualidade de vida no trabalho para a satisfação e produtividade dos trabalhadores
de uma organização, tendo como objetivos específicos conhecer e entender o conceito de
qualidade de vida no trabalho, analisar as condições do ambiente de trabalho que, se
modificados, melhoraria a qualidade de vida dos empregados e analisar oportunidades para
implantação de um programa de qualidade de vida no trabalho em uma empresa de autopeças
de Montes Claros/MG. Foi feito um estudo de caso em uma empresa de comércio e serviços
de autopeças. A pesquisa concretizada verificou os benefícios de um ambiente de segurança,
higiene e ergonomia adequada para garantir a satisfação e produtividade dos trabalhadores.
Foi realizada uma pesquisa descritiva e qualitativa, por meio da aplicação de uma entrevista
com o proprietário e os colaboradores da empresa. Durante a aplicação da entrevista, foi
esclarecido o seu objetivo principal, o porquê de sua realização e quais os seus
benefícios. Após a coleta de dados na empresa, todas as informações foram contempladas por
meio de análise de conteúdo, buscando as correlações entre os resultados e o atendimento aos
objetivos desta pesquisa. A gerência ou o líder mais próximo tem a responsabilidade de criar
um ambiente onde as pessoas possam se sentir bem. É sabido que quando se trabalha em um
ambiente adequado e confortável as pessoas se sentem motivadas para produzir mais e com
qualidade. O trabalho executado levou ao conhecimento dos sócios a necessidade de
adequação nos programas existentes permitindo conhecer os pontos a melhorar e grande
possibilidade para a implantação de um programa eficaz de qualidade de vida no trabalho.
Palavras-chave: Qualidade de Vida. Motivação. Saúde e Segurança no Trabalho.
__________________________________________________________________________
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UMA PERSPECTIVA PARA MEDIR A
SATISFAÇÃO DO TRABALHADOR EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA
CIDADE DE MONTES CLAROS/MG
Denise Ribeiro da Silva
Francyele Lúcia Câmara Dias
Wilian Toneli da Silva
RESUMO
A busca pela qualidade de vida é atualmente o grande objetivo do ser humano. Dada à
importância, se vê a necessidade de políticas de qualidade de vida no trabalho, pois este é o
local onde as pessoas passam maior parte do seu dia. Este estudo objetivou avaliar a
percepção dos funcionários quanto à qualidade de vida no trabalho. Esta pesquisa enquadra-se
como quantitativa, descritiva, bibliográfica e estudo de caso. Para coleta de dados utilizou-se
um questionário estruturado aplicado aos funcionários da Instituição pesquisada. O público
alvo foram funcionários administrativos, operacionais e professores. Para a análise dos dados
foi utilizado recursos estatísticos do programa Excel. Durante a pesquisa verificou-se grande
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parte dos entrevistados satisfeitos com o que adquiriu profissionalmente, isso resulta numa
melhor produtividade devido à realização percebida. No entanto, verificou-se a necessidade de
melhoria do ambiente, pois boa parcela dos entrevistados considera este, um ambiente
razoável. Um ambiente de trabalho inadequado poderá trazer consequências futuras, como
doenças ocupacionais. Destaca-se um grande descontentamento quanto ao salário/gratificação,
esses dois itens são essenciais para que o colaborador sinta-se satisfeito e motivado com suas
atividades profissionais, quanto maior for sua satisfação, melhor será o desempenho das suas
atividades. Conclui-se a partir desta percepção a necessidade de implantação de programas
que estimulem a qualidade de vida física e psicológica destes trabalhadores e a elaboração de
um plano de cargos e salários. A Instituição deve dar mais visibilidade diante de seus
colaboradores, de seus pontos positivos evidenciados nesta pesquisa.
Palavras-chave: Qualidade de vida. Satisfação. Condições de Trabalho.
_________________________________________________________________________
QUALIDADE NO ATENDIMENTO DE SERVIÇO BANCÁRIO
Daniela Santos Oliveira
Izabela Cardoso da Silva
Frederico Bida de Oliveira
RESUMO
O presente trabalho foi realizado em uma agência bancária da cidade de Coração de JesusMG, pela qual se buscou verificar a satisfação dos clientes pelos serviços prestados pela
agência. Tem como objetivo geral da pesquisa Identificar o nível de satisfação dos clientes
quanto ao atendimento ao público, e como objetivos específicos analisar tempo de espera dos
clientes em relação à prestação do serviço a pessoa física e avaliar o resultado do serviço
prestado em relação à expectativa do cliente. A pesquisa realizada classificou-se como
quantitativa, exploratória e estudo de caso. Foram aplicados questionários para correntistas da
agência nos quais foi avaliada a satisfação dos mesmos com relação ao atendimento. Através
da análise dos dados obtidos foi possível verificar que a maioria está satisfeitos com o
atendimento e atenção recebida, porém existe uma parte de clientes insatisfeitos, com isso a
instituição deve focar cada vez mais no aprimoramento de suas praticas a fim de fidelizar e
conquistar novos clientes para se manter no mercado que está cada vez mais competitivo.
Palavras-chave: Satisfação do Cliente. Qualidade no Atendimento. Instituições Bancárias.
___________________________________________________________________________
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA MINASNORTE SEGUROS QUANTO AOS
SERVIÇOS PRESTADOS PELAS SEGURADORAS OFERTANTES
Aline Souza Ribeiro Santos
Magda Luiz Vieira
Frederico Bida de Oliveira
RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade apresentar o grau de satisfação dos clientes da
Corretora Minasnorte Seguros, situada na cidade de Montes Claros, quanto aos serviços
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prestados pelas seguradoras parceiras da mesma. Nos dias atuais a satisfação é tratada como
fator primordial para o êxito das empresas que buscam cada vez mais uma posição de sucesso
no mercado, para isso não é necessário apenas um serviço de qualidade, mas também manter
um bom relacionamento com seus clientes. Diante dessas percepções, o presente trabalho teve
como objetivo geral analisar a satisfação no atendimento dos serviços prestados pelas
seguradoras ofertantes aos clientes da corretora Minasnorte Seguros. Esta análise ocorreu por
meio dos objetivos específicos que são: verificar a satisfação dos clientes da Corretora em
relação aos serviços prestados pelas seguradoras, avaliar a qualidade no atendimento
oferecido pelos serviços das seguradoras e evidenciar aspectos negativos e positivos do
atendimento das seguradoras. A pesquisa foi classificada como pesquisa bibliográfica e de
campo em declaração quantitativo, descritivo e transversal, sendo utilizado um questionário
como instrumento de coleta de informações. O questionário foi aplicado a uma amostra de
clientes da Corretora com o propósito de identificar a satisfação dos mesmos referentes às
seguradoras que são parceiras da empresa em estudo. Como resultado, percebeu-se que
90,02% dos clientes da Corretora Minasnorte se encontram satisfeitos com os serviços
prestados pelas seguradoras.
Palavras-chave: Seguros. Satisfação do Cliente. Atendimento. Prestação de Serviço.
_________________________________________________________________________
DIREITO
A DELAÇÃO PREMIADA NOS CRIMES DO COLARINHO BRANCO
Sérgio Henrique Mourão Faria Júnior
Mauro Magno Quadros Ruas
RESUMO
Busca o presente artigo analisar o instituto da delação premiada no ordenamento jurídico
brasileiro, tendo como objeto o seu procedimento regulamentado pela Lei 12.850/13 e a
incidência deste instituto no enfrentamento à criminalidade organizada. A delação premiada
consiste em uma técnica de investigação na qual o Estado negocia possíveis benefícios àquele
que confessar e contribuir com informações úteis ao esclarecimento do delito. Já prevista em
legislações diversas, a delação premiada encontrou maior regulamentação em seu
procedimento após o advento da Lei nº 12.850/2013, sob a forma de colaboração premiada.
Destarte, será visto a ocorrência do chamado crime do colarinho no cenário nacional recente,
figurando tal prática delitiva como uma modalidade de crime organizado. O termo “crime
colarinho branco", por sua vez, foi apresentado pela primeira vez pelo sociólogo norteamericano Edwin H. Sutherland, em 1939, como sendo uma modalidade criminosa praticada
por pessoas dotadas, via de regra, de boas condições financeiras, instruídas culturalmente, e
que, muitas vezes, estavam investidas em cargos políticos, possuíam influência no governo
e/ou relacionavam-se ao universo empresarial. Assim, conforme se verá no decorrer do
trabalho, a Delação premiada vem sendo mecanismo eficaz de auxílio à justiça, conferindo
efetividade e maior celeridade à persecução penal.
Palavras-chave: Delação Premiada. Crime do Colarinho Branco. Lei 12.850/13. Crime
Organizado.
______________________________________________________________________
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A DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
NO BRASIL
César Clemente Meira de Jesus
Ana Carla Fagundes Capuchinho
RESUMO
A disseminação dos mais variados tipos de drogas ilícitas é uma das principais preocupações
dos gestores públicos atuais, visto que a criminalização estigmatiza o usuário e compromete
medidas de prevenção e redução de danos. Trata-se de uma punição desproporcional do
usuário, ineficaz no combate às drogas, além de infligir o direito constitucional à
personalidade. O aumento exponencial do consumo e, por consequência, o tráfico de drogas,
tem promovido uma urgente necessidade de reflexão e ação sob a utilidade e legalidade da
incriminação do porte de droga ilícita para uso próprio. Partindo desse pressuposto, o presente
trabalho tem como objetivo avaliar se a descriminalização do porte e uso de drogas trará
benefícios para a sociedade brasileira, como também, analisar o posicionamento doutrinário e
jurisprudencial sob o assunto. Desse modo, a metodologia utilizada para o desenvolvimento
do artigo foi o dedutivo, sendo utilizadas técnicas de documentação através de pesquisa
bibliográfica, revisão de literatura, estudo do código penal, que foram primordiais no
levantamento das questões abordadas sobre a descriminalização das drogas. Nesta pesquisa,
foram abordados modelos de propostas a descriminalização das drogas, além de obter uma
maior elucidação sobre evolução histórica das drogas e da legislação pertinente no país desde
colônia até os dias atuais. Diante do exposto, serão apresentados quatro modelos de tendência
politico-criminais, concluindo que o modelo mais adequado para o Brasil é o de redução de
danos que deve ser aplicado lentamente após intensa conscientização da população por meio
da educação e politicas sociais.
Palavras-chave: Proibicionismo. Redução de danos. Despenalização.
___________________________________________________________________________
A DIFERENÇA NO TRATAMENTO DO CÔNJUGE PARA COMPANHEIRO
Anna Flávia Gusmão Prado
Daniel Rodrigo Soares
RESUMO
As várias discussões jurídicas acerca da sucessão dos direitos dos cônjuges e companheiros
que são tratados de forma desigual pelo Código Civil de 2002, trazendo um retrocesso
limitando a sucessão do companheiro. A família passou por diversas mudanças até chegar os
dias de hoje, alguns doutrinadores conceituam família não só como aqueles que possuem
laços consanguíneos, mais também aqueles que têm laços de afeto e afinidade. Neste trabalho
iremos discutir o tratamento do modelo da família quando esta é constituída pelo casamento e
quando é constituída pela união estável. Mostrando que há divergências em seu tratamento,
mesmo não devendo ter entre estes por meio de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.
Este trabalho terá como objetivo, uma revisão literária com base no estudo de Leis, doutrinas
e jurisprudências que versem sobre o tema escolhido. Mostrando que não há porque tantas
distinções entre estes, pois perante a Constituição Federal de 1988, todos devem ser tratados
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de forma igual sem nenhuma distinção. Faremos uma análise acerca da constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil Brasileiro de 2002.
Palavras-chave: Família. Casamento. União Estável. Tratamento Divergente.
Constitucionalidade e Inconstitucionalidade.
___________________________________________________________________________
A ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE NO CONTRATO DE
TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - UMA ANÁLISE DA SÚMULA 244 DO
TST.
Ana Kelly Rodrigues Duarte
Ana Carla Fagundes Capuchinho
RESUMO
O presente estudo acadêmico busca analisar a estabilidade provisória da gestante com enfoque
na nova redação da Súmula 244 do TST que estendeu a estabilidade provisória também às
gestantes que trabalham em contrato de trabalho por prazo determinado, passando a
privilegiar os direitos sociais e a dignidade da pessoa humana. Por outro lado, faz-se
necessário um estudo sobre os impactos dessa garantia em relação ao mercado de trabalho,
mormente no que se refere ao risco empresarial, que pode gerar insegurança aos
empregadores e desestimular a contratação de mão de obra feminina nesses tipos de contrato.
Neste contexto, buscar-se-á na doutrina e jurisprudência, os princípios e fundamentos que
ensejaram a nova redação da Súmula 244 do TST, os avanços da proteção à maternidade
tutelados pelo Direito do Trabalho e os fatos que levaram a inibição da contratação de
mulheres no mercado de trabalho.
Palavras-chave: Gestação. Direitos. Trabalhista. Súmula 244 do TST. Mercado de trabalho.
__________________________________________________________________________
A FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS POLÍTICOS DOS PRESOS
Danielle Mendes Santos
Érika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo
RESUMO
O presente texto aborda considerações acerca da fundamentalidade dos direitos políticos nos
moldes do rol elencado no artigo 15 da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988. Discutem-se, especificamente, os direitos políticos dos presos com condenação criminal
transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, como determina o inciso III, do artigo
15 da mesma lei. Os direitos políticos são aqueles que permitem ao cidadão a participação na
escolha dos governantes do país e mais que isso, permitem o direito de votarem e de serem
votados. Outro fator importante a ser discutido é o acatamento dos direitos fundamentais que
estão previstos desde o início do texto constitucional e transcursam em vários artigos. Nota-se
que há controvérsias em relação à suspensão dos direitos políticos dos presos, tendo em vista
que a lei que assegura os direitos e garantias a todos é a mesma que exclui demasiadamente os
presos, ferindo um preceito fundamental.
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Palavras-chave: Direito Eleitoral. Direito ao Voto. Suspensão dos Direitos Políticos por
Condenação Criminal. Direito Constitucional.
___________________________________________________________________________
A GUARDA COMPARTILHADA COMO MEIO DE REDUÇÃO DA SÍNDROME DA
ALIENAÇÃO PARENTAL
Andersson Vinicius Teixeira Dias
Wellington de Oliveira Félix
RESUMO
O presente trabalho possui como objetivo demonstrar a guarda compartilhada como possível
meio de redução da Síndrome da Alienação Parental, enfatizando o conceito de alienação
parental e seus efeitos, demonstrando os reflexos em jurisprudências e doutrinas,
principalmente na área do direito de família; Diante das rupturas conjugais que decorrem de
forma conflituosa, os filhos podem ser os mais afetados como meio de vingança entre os
genitores, acabando interferindo na vida social do menor e isso provoca o inicio do fenômeno
da alienação parental. Diante disso, o estudo que ora se apresenta trazendo o instituto da
guarda compartilhada como meio de redução da Síndrome da Alienação Parental, assim como
uma forma de atenuar os efeitos negativos decorrentes do rompimento da relação conjugal que
pode acabar afetando a criança, visto que, com a dissolução da sociedade conjugal e o fim do
casamento, extinguem-se direitos e deveres relativos aos cônjuges; contudo, jamais poderá
colocar termo nas responsabilidades e na relação parental.
Palavras Chave: Guarda compartilhada. Alienação parental. Síndrome da Alienação Parental.
Efeitos da Alienação Parental.
___________________________________________________________________________
A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI
Thaíssa Mota Leão Magalhães
Dayane Ferreira Silva
RESUMO
A evolução tecnológica nos últimos anos vem tomando largas proporções e atingindo cada
vez mais pessoas. No dia a dia percebe-se a atuação da mídia em vários setores dentro de uma
sociedade, onde a informação e opinião acerca de todo e qualquer assunto proferido pelos
veículos midiáticos rapidamente se disseminam e acabam por se tornar uma verdade
inquestionável para aquela sociedade, ainda que não haja fundamentação real que confirme a
informação. O problema consiste no fato de que esses veículos em massa muitas vezes não
possuem base alguma para provar a veracidade das suas informações chegando a prejudicar o
outro em determinados momentos. Um exemplo disso ocorre na influência que a mídia exerce
nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri. Destarte, o objetivo geral deste presente estudo foi
analisar a influência da mídia nas decisões do Tribunal do Júri. Para atingir tal objetivo foi
escolhida a metodologia qualitativa, através da pesquisa bibliográfica, que possibilitou
desenvolver uma análise acerca do instituto do Tribunal do Júri e a influência negativa que a
mídia pode trazer para o âmbito processual penal. Os resultados obtidos levam a inferir que é
necessária a busca de mecanismos que limitem a atuação sensacionalista dos veículos
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midiáticos; bem como a busca de aperfeiçoamento ético e moral dos profissionais de
comunicação social; e punição para atitudes abusivas e condutas invasivas da imprensa, uma
vez que noticiários tendenciosos e repetitivos podem limitar o pensamento e a opinião de uma
sociedade e por fim refletir no bom funcionamento do processo penal.
Palavras-chave: Tribunal do Júri. Mídia. Crimes Dolosos Contra A Vida. Imprensa.
___________________________________________________________________________
A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL DO
JÚRI
Angélica Rocha da Cruz
Jônatas Gonçalves Rêgo
RESUMO
O presente artigo aduz sobre a influência da mídia nas decisões proferidas pelo Tribunal do
Júri, a luz da constituição federal e dos princípios que regem o tribunal do júri, fazendo uma
analise da evolução histórica do tribunal do júri até os dias atuais. O artigo 11 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948) destaca que, ninguém será condenado antes do
trânsito em julgado da ação penal condenatória. Sendo assim, qualquer pessoa acusada pela
prática de um delito será considerada inocente até que se prove o contrário. Neste contexto, a
mídia vem violando constantemente os princípios constitucionais que protegem os direitos do
acusado, uma vez que usa dos seus meios de comunicação para expressar e possivelmente
julgar aquele que acreditar ser o culpado. Diante disso, o presente artigo propõe uma
discussão sobre até que ponto a mídia pode vir a ter interferência direta ou indireta nos
resultados finais dos julgamentos. Vale ressaltar, que um grande problema que vem sendo
enfrentado é o sensacionalismo exacerbado da mídia, que abusa dos veículos de comunicação
transmitindo matérias e reportagens que na maioria das vezes, não tem compromisso com a
verdade. Para o alcance desse objetivo, foi utilizada como metodologia a pesquisa
bibliográfica, livros, artigos acadêmicos selecionados, valendo-se o método dedutivo e
empregando a abordagem exploratória.
Palavras-chave: Tribunal do Júri. Influência. Mídia. Jurisprudência.
___________________________________________________________________________
A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO PROCESSO PENAL
Flavia Rodrigues de Carvalho
Vanessa Cláudia Sousa Oliveira
RESUMO
O presente estudo tem por escopo mostrar a influência da mídia no Processo Penal, e a forma
em que essa influência prejudica a avaliação coerente dos fatos pela sociedade, e em algumas
situações chega a prejudicar diretamente o julgamento justo, pois a exemplo dos julgamentos
em que a decisão é proferida no rito do Tribunal do Júri, o juiz natural é leigo e está exposto
diretamente às notícias trazidas pela imprensa e não tem conhecimento jurídico necessário
para filtrar tais informações, onde o suspeito acaba sendo julgado de forma antecipada,
deixando de lado vários princípios e direitos constitucionais de forma agressiva e impetuosa.
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Com a chamada globalização, a notícia chega de forma imediata a todos os lugares, e isso faz
com que essa influência seja cada vez mais notória e presente em todos os ramos do direito,
com ênfase no Direito Penal, por ser uma informação que se apresenta com vasta aceitação na
maioria dos ambientes. A metodologia utilizada para a confecção deste trabalho foi a de
revisão bibliográfica no tocante a atualidade, através de pesquisa cientifica, embasada em
fontes doutrinárias, na legislação brasileira vigente, nos julgados dos tribunais, entendimentos
jurisprudenciais, sites, aplicados pelo critério hipotético-dedutivo.conclui-se que o processo
penal prescinde de analise delicada e imparcial, para que o resultado seja pautado na
equidade, e não haja consequências para o Estado pelos erros, para o acusado pelas injustiças
possíveis, bem como, para a sociedade, a qual sofre diretamente com os reflexos dos atos em
comento.
Palavras-chave: Influência. Mídia. Processo Penal. Sentença Penal.
__________________________________________________________________________
A LEI MARIA DA PENHA E A (IN) EFICÁCIA DA MEDIDA PROTETIVA DE
AFASTAMENTO
Lorena Aparecida Lino De Souza
Jane Viviane da Silva
RESUMO
A situação da mulher no mundo atual, mostra a capacidade da mesma para trabalhar, liderar,
construir e cuidar de suas famílias. Porém, o que se pode perceber é que as mesmas ainda são
as maiores vítimas de preconceitos e de violências de todas as formas em consequência do seu
gênero. Diante desse fator social, eis que surgiu a Lei Maria da Penha que veio em contra
partida ao clamor social realizado pelas entidades de proteção a mulher e também como
resposta a vários tratados internacionais que foram ratificados pelo Brasil. Este dispositivo
visou em primeiro lugar pôr fim a situação de impunidade que vinha favorecendo os
agressores, mas seu principal objetivo era o de proteger a mulher e seus dependentes por meio
de suas medidas protetivas de urgência. Entretanto, são inúmeras as críticas a respeito deste
dispositivo, principalmente no que diz respeito a sua eficácia na vida real e prática. Nesse
sentido, a presente pesquisa se propôs a conhecer de maneira mais detalhada a Lei Maria da
Penha e suas peculiaridades, dando foco ao seu artigo 22, inciso III, que trata da determinação
de afastamento do agressor em relação à vítima. Esta pesquisa utilizou a técnica de pesquisa
bibliográfica para coletar dados, que por meio do método dedutivo, buscou alcançar este
objetivo. Através de coletas jurisprudenciais foi possível se perceber que na maioria das vezes
a medida protetiva citada acima não se concretiza logo na sua fase extrajudicial, tendo quase
sempre o juiz que decretar a prisão preventiva do agressor.
Palavras-chave: Mulher. Lei Maria da Penha. Medidas protetivas. Ineficácia.
___________________________________________________________________________
A MOROSIDADE NO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS
ATRIBUIDOS AOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS
Tamyres Gomes de Brito
Maria Letícia Costa Leal Teixeira
RESUMO
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O presente trabalho tem como proposta analisar o processo histórico e a evolução das
garantias trabalhistas dos empregados domésticos. Vistos até pouco tempo como categoria
marginalizadas, sem seus devidos amparos legais que garantissem proteção, fiscalização e
direitos trabalhistas por parte do Estado, assim como a evolução da aquisição dos seus
direitos, além de averiguar as principais mudanças que emendaram o art. 7º da Constituição
Federal do Brasil com a aprovação da Emenda constitucional nº 72/13 – PEC das Domésticas,
na qual visa estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os empregados domésticos e
os demais trabalhadores.
Palavras-chave: Empregados Domésticos. Legislação Trabalhista. Direitos Fundamentais.
___________________________________________________________________________
A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO PARA A CARACTERIZAÇÃO
DO ATO DE IMPROBIDADE
Eduardo Jorge Nobre
RESUMO
Fato marcante na história política mundial é que, antes mesmo do descobrimento do Brasil, a
corrupção no meio político era frequente entre os governantes. Com o passar dos anos, a
cobrança cada vez mais rígida da população, cumulada com boa parte de legisladores ávidos
em estabelecer uma cultura política voltada ao interesse público e à regularidade dos atos na
Administração Pública, passaram a estabelecer, de forma criteriosa, o controle legal de todos
os atos administrativos realizados no âmbito da Administração Pública. Em tempos modernos
e consideravelmente tardios para o cenário nacional, a lei federal nº. 8.429/1.992 (Lei de
Improbidade Administrativa) trouxe maior controle aos atos praticados pelos agentes públicos
no exercício da atividade administrativa. Assim, com efetivo subsídio teórico, a atual doutrina
e a aludida norma trazem uma ampla reflexão sobre o problema da corrupção dos agentes
públicos. O presente trabalho tem, dentre outras finalidades, realizar uma ampla abordagem
no tocante aos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais formados em torno do tema,
para, ao final, concluir se a Lei de Improbidade Administrativa é uma das legislações mais
avançadas em termos de normas coibidoras de atos de improbidade realizados no âmbito da
Administração Pública. Assim sendo, a lei em foco, mesmo com falhas, é um importante
instrumento no Brasil, se bem manejada, punirá tão somente os agentes públicos corruptos e
que desses atos se beneficiarem.
Palavras-chave: Lei 8.429/92. Violação ao princípio. Prescindibilidadeaodano.
___________________________________________________________________________
A PERCEPÇÃO CONCOMITANTE DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE, NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.
Carla Patrícia Dias Silva
Vanessa Cláudia Sousa Oliveira
RESUMO
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Prevalece o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência que o art. 193, § 2º, da
Consolidação das Leis do Trabalho, veda a percepção cumulada dos adicionais de
insalubridade e periculosidade. O empregado, ainda que exposto aoagente insalubre e
perigoso de forma concomitante, deverá optar por aquele adicional que lhe seja
economicamente mais vantajoso. O objetivo desse trabalho é analisar a possibilidade de os
empregados receberem de forma concomitante os adicionais de insalubridade e
periculosidadeem face o duplo malefício causado pelo trabalho exercido em condições
gravosas. A partir desse estudo, verifica-se a possibilidade e a necessidade de cumulação dos
adicionais, na medida em que, o aumento do custo operacional servirá de estímulo para que o
empregador invista na redução ou eliminação dos agentes gravosos no ambiente de trabalho.
Dessa forma, efetivandodireitos fundamentais amplamente protegidos no ordenamento
jurídico, como a saúde, a integridade física e a vida do trabalhador.
Palavras-chave: Adicional de insalubridade. Adicional de Periculosidade. Princípios.
Possibilidade de Cumulação.
___________________________________________________________________________
A POSSÍVEL (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO PROJETO DE LEI 6583/2013 “ESTATUTO DA FAMÍLIA”
Rayanne Pereira Aguiar
Maria Leticia Costa Leal Teixeira
RESUMO
O presente projeto tem como objeto de análise o projeto de Lei 6583/13, conhecido como
Estatuto da Família, as novas formas familiares sob uma ótica constitucional. No
desenvolvimento da pesquisa serão observados os avanços e empecilhos enfrentados na busca
da igualdade dos direitos, promovendo à conscientização da problemática abordando os
principais aspectos contraditórios na legislação infraconstitucional e Constituição Federal de
1988. Apresentando a violação dos princípios da igualdade e dignidade da pessoa humana.
Com isso demonstra inconstitucionalidade existente no projeto de lei referido.
Palavras-chave: direitos fundamentais. estatuto da família. projeto de Lei 6583/13.
___________________________________________________________________________
A PRISÃO CIVIL DOS AVÓS “IDOSOS” EM FACE DO INADIMPLEMENTO DA
PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA AVOENGA
Vinícius Aurélio Gomes Martins
Wellington de Oliveira Félix
RESUMO
A prestação de alimentos é algo imprescindível na vida de qualquer individuo que a pleiteia, e
a Lei 10.406/02 (Código Civil) é clara ao falar que primeiramente são os pais os responsáveis
em prestá-los, e na falta de condições destes, serão responsáveis os ascendentes, isto é, os
avós, parentes de primeiro grau imediato, tratando-se assim de uma responsabilidade
subsidiária na qual se configura a prestação alimentícia avoenga que descreve o artigo 1.696
do Código Civil. O inadimplemento alimentar por parte dos avós poderá causar sua prisão
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civil, porém, mesmo o Estatuto do Idoso não vedando expressamente essa prisão, afirma que é
obrigação do Estado garantir a pessoa idosa condições de viver com dignidade. Percebe-se
que em muitos casos só é observado apenas o polo daquele que recebe o alimento e não de
quem o paga. Como neste caso, quem paga os alimentos são os avós, deverá haver uma
ponderação e razoabilidade na aplicação da Lei, caso se trate de uma pessoa “idosa”. A
pesquisa é de suma importância, e tem como objetivo levar ao conhecimento dos operadores
do Direito e da sociedade em geral que a responsabilidade dos ascendentes não é definitiva, e
sim temporária. Busca também conscientizar que através desse decreto prisional, muitos
idosos poderão sofrer danos a sua integridade física e mental, não respeitando assim o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Palavras-chave: Prestação Alimentícia Avoenga. Direito do Idoso. Prisão. Inadimplemento.
___________________________________________________________________________
A RELATIVIZAÇÃO DO CONHECIMENTO OBRIGATÓRIO DA LEI
Marina Gabriela Etelvino Santos Sousa
Rodrigo Leal Teixeira
RESUMO
O desconhecimento da lei diante a sociedade brasileira se torna uma questão preocupante
quando grande parte da população parece não se interessar em conhecê-la. A insciência da
legislação torna o cidadão ignorante em relação às regras de vivência e convivência em
sociedade, deixando de garantir o cumprimento de deveres e perdendo a garantia de direitos.
A Relativização do Conhecimento Obrigatório da Lei instrui que todos devam ter consciência
de que ninguém pode alegar ignorância da Lei, pois a mesma tem publicação imposta a toda à
sociedade, que basta intentar e procurar se informar. O desenvolvimento deste estudo
objetivou analisar a importância daciência da lei que todos devem ter, para vivermos em uma
sociedade realmente democrática, de direito e justa, refletindo assim sobre o princípio da
publicidade, da obrigatoriedade e do princípio da isonomia, e refletindo ainda acerca da
aplicabilidade do artigo 3º da LINDB. Adotou-se a pesquisa bibliográfica como método de
pesquisa onde autores como Buschel (2013), Gonçalves (2011), Gusmão (2003), Silva (1999),
dentre outros, foram examinados.
Palavras-chave: Lei. Publicidade. Obrigatoriedade. Isonomia. Art. 3º LINDB.
___________________________________________________________________________
A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO NOS CASOS DE PERDA DE UMA
CHANCE
Arlen Lacerda Durães
Welberte Ferreira Araújo
RESUMO
Faz-se uma análise da responsabilidade civil do advogado nos casos de perda de uma chance.
Embora seja tema de larga discussão doutrinária e decisões judiciais, ainda proporciona
algumas dúvidas e questionamentos no que se refere às situações em que o advogado deve ser
responsabilizado pela reparação dos danos causados a clientes e/ou terceiros. Trata-se um
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estudo relevante e que contribui com o aprimoramento do entendimento sobre a temática. O
objetivo é identificar os principais aspectos da responsabilização civil do advogado nos casos
de perda de uma chance. O procedimento metodológico consiste numa revisão bibliográfica e
documental, com a utilização de trabalhos técnico-científicos. Verifica-se que o advogado
pode ser civilmente responsabilizado quando adota conduta de natureza comissiva ou
omissiva, derivada de culpa ou dolo, cuja conseqüência seja dano de ordem material ou moral.
Percebe-se que a responsabilidade civil do advogado estará presente em casos de patrocínio
infiel, ou seja, traindo o profissional de forma comissiva ou omissiva o dever profissional,
prejudicando interesse do seu constituinte, o que vincula os princípios da probidade e da boafé objetiva. Para a construção dos arcabouços teóricos deste estudo, optou-se por uma revisão
bibliográfica e documental, com análise de legislações e teorias que abarcam a temática em
pauta.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Advogado. Perda de Uma Chance.
___________________________________________________________________________
A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICA
Sílvia Mônica Medeiros Souza
Mauro Magno Quadros Dias
RESUMO
As cirurgias plásticas, assim como os demais procedimentos médicos, podem não atingir seus
objetivos, de maneira que seja configurado dano contra o paciente. Em tais situações, a
responsabilidade do médico dependerá da forma como a sua obrigação é interpretada. A
ciência jurídica indica a existência de duas modalidades de cirurgia plástica, a corretora e a
embelezadora. Em cada uma delas a eventual reparação do dano por parte do profissional
recebe tratamento diferente da doutrina e da jurisprudência. No que se refere à cirurgia
reparadora, o entendimento no sentido de se tratar de obrigação de meio é pacífico.
Entretanto, quando se fala de cirurgia embelezadora, inicia-se um debate entre os que
acreditam que se trata de obrigação de resultado e os que defendem que não deve existir
diferenciação em relação às outras espécies de procedimento. O presente trabalho, através de
pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, apresenta os aspectos da responsabilidade pertinentes
e os fundamentos das correntes divergentes sobre o tema.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Cirurgia Plástica. Obrigação de Meio. Obrigação de
Resultado.
___________________________________________________________________________
AS CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS DE ADESÃO
Orlinda Aparecida Pereira de Souza
Simone Valeria Souto
RESUMO
O Presente trabalho tem por finalidade analisar a inserção de cláusulas abusivas presentes nos
contratos de adesão, trazendo a percepção do abuso na relação contratual, consistente na
predisposição, unilateral, de cláusulas contratuais, que coloca o consumidor em desvantagem
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exagerada em relação ao fornecedor, surgindo, assim, a necessidade de proteção do
consumidor frente a estas cláusulas estabelecidas nos contratos. Com as transformações
decorrentes da globalização econômica, inseriu-se aos contratos a possibilidade de contratação
em massa, uma vez que, apenas um único modelo de contrato é utilizado para vários
contratantes, possibilitando assim uma maior agilidade nas negociações, tendência esta
chamada de contratos de adesão. Entretanto, embora estes contratos tragam benefícios e
vantagens, por serem elaborados pelos próprios fornecedores, tendem a atender as
necessidades destes, muitas vezes causando prejuízos ao consumidor e contradizendo aos
princípios contratuais, além de facilitarem a inclusão de cláusulas abusivas. Em razão dos
problemas contratuais gerados pelos contratos de adesão e a inserção de cláusulas abusivas
inseridas nestes contratos, o legislador tem criado mecanismos de proteção ao consumidor,
com o objetivo de protegê-lo e alcançar assim o princípio da isonomia nas relações
contratuais.
Palavras-Chave: Contratos de Adesão. Relações Contratuais. Cláusulas Abusivas. Proteção
do Consumidor.
___________________________________________________________________________
A TERCEIRIZAÇÃO E A LEGISLAÇÃO NO BRASIL
Vanessa Veloso Nobre Miranda Santos
Daniel Antunes Freitas
RESUMO
O presente artigo é destinado ao estudo do fenômeno da terceirização com foco na ausência de
lei específica concernente ao tema e suas possíveis consequências quanto aos direitos já
alcançados pelos trabalhadores. Com o objetivo de apontar consequências relevantes
decorrentes da ausência de contornos legais concernentes à licitude (ou não) das atividades do
fenômeno da Terceirização, ressaltando paralelamente a que a precariedade da literatura nos
remete junto ao Direito do Trabalho, utilizamos como metodologia, a pesquisa, realizada em
livros, normas e leis. Para o estudo pontuou-se acerca dos aspectos históricos com
direcionamento a terceirização no Brasil e relevância quanto à carência de contornos legais. A
necessidade de se adequar aos novos modelos de gestões e superar a concorrência do mercado
globalizado impulsionou o instituto da terceirização. Sob a ótica das crescentes demandas
envolvendo a licitude ou não dos serviços terceirizados no Brasil, percebemos que, as lacunas
do enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, vem contribuindo para a celeuma entre
empregadores e empregados, principalmente no que diz respeito aos direitos trabalhistas
adquiridos no diploma da Consolidação das Leis do Trabalho, trazendo à tona a possibilidade
de precarização das relações de trabalho. Paralelamente, colocamos em pauta as alterações
propostas pelo Projeto de Lei 4330, produto de polêmica diante das mudanças propostas.
Ponderou-se ainda que a terceirização seja possível e lícita. O que não se pode é fragmentar os
direitos ou prejudicar os trabalhadores, mas impor lei que defina e limite o conceito dessas
atividades, resguardando prioritariamente o trabalhador.
Palavras chave: Terceirização. Regulamentação. Direito do Trabalho.
___________________________________________________________________________
ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO PARA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
VOTOS
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Antônio Rogério De Almeida
Welberte Ferreira De Araújo
RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar a eficácia das sanções previstas em lei, e quais as medidas
adotadas para inibir que as práticas ilícitas do abuso do poder político e econômico para
captação ilícita de votos. O voto é um exercício de democracia pelo cidadão, onde através de
um ato emana sua vontade para com um determinado representante político. No entanto, a
corrupção eleitoral é uma realidade constante e o abuso do poder político e econômico são
práticas cada vez mais comuns, para se chegar a um posto tão almejado e cheio de benefícios.
Sendo assim, tal prática leva a violação direta dos direitos inerentes ao cidadão, dentre outros
a liberdade de expressão para o exercício do Estado Democrático de Direito. O ordenamento
jurídico brasileiro prevê sanções severas aos agentes praticantes das condutas ilícitas e o
judiciário busca aplicá-las de maneira rigorosa, no entanto muito há de ser feito, eis que ainda
nos deparamos com tais práticas ilícitas por todo território nacional. A metodologia utilizada
foi uma revisão bibliográfica, através de pesquisa cientifica, embasada em fontes doutrinárias,
legislação brasileira vigente, nos julgados dos tribunais, entendimentos jurisprudenciais,
aplicados pelo critério hipotético-dedutivo.
Palavras-chave: Direito Eleitoral. Abuso do Poder. Captação de Votos.
___________________________________________________________________________
ADOÇÃO À BRASILEIRA
Caroline de Siqueira Rego
Maria Leticia Costa Leal Teixeira
RESUMO
A sociedade passou por grandes e significativas mudanças o que consequentemente afetou e
afeta o mundo jurídico, nisso o Direito de Familia, importante ramo no ordenamento jurídico,
por versar sobre matéria tendente as relações familiares também sofreu alterações adversas.
Não se podem afastar nesse contexto as problemáticas causadas às crianças e aos adolescentes
com tantas alterações comportamentais que sofreu o homem ao longo das gerações, ainda
acrescentando que tal fato não ocorre no mundo jurídico com a mesma velocidade. Destacamse, aqueles que baseado em justificativa de afeto e nobreza registram como se fosse seu filho
de outrem, nessa visão é que eleva a importância da aplicação do artigo 242 do Código Penal,
frente a pratica da adoção à brasileira a indivíduos que infringem o designado no referido
diploma legal. A aplicabilidade desse dispositivo fará que em muitos casos a sociedade tome
consciência dos prejuízos causados a uma criança ou adolescente que passam por tal fato
humilhante, faz-se frente ao Estado e a Justiça imporem aos pais a responsabilidade de seus
atos na medida em que dispõe o mundo normativo para que o bem jurídico aqui tutelado seja
preservado.
Palavras-chave: Direito de Familia. Princípio da Prioridade Absoluta. Adoção à Brasileira.
___________________________________________________________________________
ADOÇÃO INTERNACIONAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
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Aline Araújo
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
A adoção internacional no Brasil é uma medida excepcional amparada pela Lei nº 8.069/90 –
Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo objeto deste artigo que tem como propósito
compreender todo o seu processo, abordando seus conceitos, seus requisitos, seus reflexos na
vida das crianças e dos adolescentes e os posicionamentos jurídicos favoráveis ou contrários a
ela, bem como, sua eficácia no ordenamento jurídico brasileiro. Analisa-se tal tema à luz de
legislações como a Constituição da República Federativa de 1988, a Lei 8.069/1990, o
Decreto 3.087/99 e posicionamentos doutrinários de autores como Maria Helena Diniz, Maria
Berenice Dias, Carlos Roberto Gonçalves e Sílvio de Salvo Venosa.
Palavras-chave: Crianças e Adolescentes. Adoção Internacional. Estatuto da Criança e do
Adolescente.
___________________________________________________________________________
ADOÇÃO POR CASAL HOMOAFETIVO SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO
BRASILEIRO E DA IGREJA
Adailton Oliveira Costa
Érika Daniela Rodrigues Oliveira Rabelo

RESUMO
O presente artigo abordará o tema adoção por casal homoafetivo sobre a perspectiva do
Direito Brasileiro e da Igreja, para que se possa, primeiramente, entender a evolução da
família e a viabilidade da adoção por casais homoafetivos, a origem e sua forma de se
relacionar; definindo a família à luz do Direito Brasileiro e da Igreja; conceituar a adoção e
apresentar sua finalidade; evidenciar os princípios constitucionais e legais pertinentes; analisar
a legitimidade da adoção por casal homoafetivo sobre o crivo legal e religioso. Concluindo-se
que o sistema jurídico brasileiro necessita regular a adoção entre casais do mesmo sexo, não
comparando a união homossexual com a heterossexual, mas, sim, através de um ordenamento
próprio, por assim perceber que toda criança e todo adolescente, merece um lar. Porém, deve
ser um lar onde o seu psicológico não sofra alteração e sua personalidade seja construída
como qualquer criança educada em um lar de famílias naturais.
Palavras-chave: Adoção. Crianças. Homoafetivos. Teologia Cristã.
___________________________________________________________________________
ADOÇÃO POR PARES HOMOAFETIVOS NO BRASIL
Márcia Rodrigues De Souza
Welberte Ferreira Araújo
RESUMO
Atualmente, e com o aumento populacional, ocorre no Brasil e em muitos países um aumento
considerável tanto de união entre pessoas do mesmo sexo, quanto de crianças e adolescente
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que esperam, por motivos diversos, para serem acolhidos em uma família substituta, por
rejeição, abandono, falecimento dos pais ou responsáveis entre outros. O objetivo do trabalho
foi analisar como a legislação vigente no Brasil, a jurisprudência e a doutrina se posicionam à
respeito da adoção de menores por pares homoafetivos. Para tanto, recorreu-se à uma pesquisa
bibliográfica, fundada na legislação brasileira, na doutrina e na jurisprudência. Com esse
fundamento a doutrina e a jurisprudência com envolvimento dos diversos tribunais e,
especialmente, do STF decidiram unanimemente pela eficácia erga omnes e efeito vinculante,
em julgar a adoção de menores por pares homoafetivos, nos mesmos moldes da união estável
heteroafetiva, porém, registrando como adotante apenas um dos integrantes da união estável
homoafetiva. Os resultados parciais permitiram considerar que, levando-se em conta o melhor
interesse da criança e do adolescente, a adoção passa a ser um ato solene, que além de
observar os requisitos legais, gerando uma relação jurídica de parentescos cível, mesmo entre
pessoas estranhas, torna-se uma instituição híbrida, com presença de um contrato de Direito
de Família na formação do ato adotivo e da intervenção do juiz que institucionaliza a adoção,
por meio de sentença, dando-lhe solenidade e estrutura. Isso ocorre, porque, em se tratando de
seres humanos e da convivência, não se pode deixar de observar, nos processos de adoção, o
aspecto psicológico e afetivo existente.
Palavras-chave: União Estável. Pares Homoafetivos. Adoção.
___________________________________________________________________________
ADOÇÃO POR PESSOAS HOMOAFETIVAS: UMA ANÁLISE SOB O PRISMA DO
DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO
Erik Vinícius Soares Correia Dias
Erika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo
RESUMO
A adoção por pessoas homoafetivas vem ganhando relevo social no Brasil, pois, a luta da
classe vem ganhando as ruas com manifestações populares e representatividade em vários
setores sociais. Sob a ótica social a adoção por pessoas homoafetivas enfrenta muita
resistência, seja do legislativo ou da sociedade civil. Grande parcela da população julga ser
inadmissível que uma criança seja criada numa família homoafetiva, por acreditarem que a
convivência e o ambiente influenciam na orientação sexual da criança. A doutrina e a
jurisprudência apresentam opiniões diversas. Há aqueles que compreendem que família é
formada por um homem e uma mulher e seus descendentes, contrapondo essa ideia retrograda,
existem pessoas que consideram que a família constitui se de laços afetivos, isto é, as famílias
homoafetivas e as anaparentais formadas por apenas um dos pais. Este trabalho abordará
aspectos favoráveis a concretização da adoção por pessoas homoafetivas, considerando que a
busca preponderante deve ser sempre o bem estar da criança e do adolescente, incólume de
qualquer forma de preconceito.
Palavras Chaves: Família. Adoção Homoafetiva. Preconceito. Homossexualidade.
___________________________________________________________________________
ALGEMAS: SÚMULA VINCULANTE
CONSTITUCIONAL E SOCIOLÓGICO
Jordânia Crisóstomo Santos
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Mauro Magno Quadros Ruas
RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade levantar uma discussão crítica acerca da súmula
vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal que versa a limitação do uso de algemas, e seu
efetivo cumprimento na prática. No entanto para se chegar ao cerne do tema, parte-se da
origem, o significado e o caminho percorrido na história até o contexto político que vivia o
Brasil, por ocasião da edição da Súmula Vinculante, e os problemas trazidos. Em seguida traz
discussões acerca da Súmula e as decisões e fatos que lhe antecederam, as divergências
doutrinárias sobre o assunto e a relação entre o uso de algemas e os princípios da dignidade da
pessoa humana, presunção de inocência, isonomia e outros princípios constitucionais e
garantistas penais. Enfim, trará uma crítica sobre a seletividade no sistema penal brasileiro
com embasamento teórico nos doutrinadores do assunto, a fim de confirmar se a Súmula
Vinculante n.11, aportou no meio jurídico para selecionar e atribuir de forma desigual o
estigma de criminoso, na atualidade. A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica,
com revisão de literatura em livros, revistas, periódicos, entre outros.
Palavras-chave: Algemas. Presunção de Inocência. Súmula Vinculante n.11 do Supremo
Tribunal Federal.
__________________________________________________________________________
ALIENAÇÃO
PARENTAL
E
GUARDA COMPARTILHADA

SEU

IMPACTO

NO

PROCESSO

DE

Erikson Rodrigo Magalhães De Jesus
Jane Viviane da Silva
RESUMO
O presente artigo busca enriquecer a discussão em torno da guarda compartilhada nos
contextos familiares como eficaz caminho para coibir a alienação parental, ilícito tão comum
e tão nocivo às crianças e adolescentes no seio familiar. A alienação parental esta presente na
realidade brasileira devido à mudança na estrutura familiar, no crescimento das separações
conjugais, dos divórcios e do fim da relação entre conviventes, situações que geram
dificuldade em aceitar esta nova condição e pode causar a transferência de traumas para os
filhos. Assim, realizou-se breve exposição histórica acerca dos conceitos centrais, a fim de
entender a inserção, no ordenamento jurídico brasileiro, da Lei n° 11.698/08 e da Lei nº
12.318/2010, chamadas de Lei da Guarda Compartilhada e Lei da Alienação Parental,
respectivamente. O problema, que já existia antes da criação da lei, já era enfrentado pela
jurisprudência e pela doutrina; entretanto, apenas atualmente o seu debate foi ampliado, pois o
assunto ganhou maiores proporções com a sua positivação.O presente artigo apresentado
instituto da guarda compartilhada como possível instrumento inibidor da alienação parental,
assim como forma de atenuar os efeitos negativos, para os filhos, decorrentes da dissolução
matrimonial. Trata-se de um estudo bibliográfico sobre a discussão da guarda compartilhada
nos contextos familiares, como eficaz caminho para coibir a alienação parental. É de suma
importância tecer uma detalhada análise sobre o tema em questão tendo em vista tratar-se de
um assunto que tem provocado várias reflexões entre os operadores do Direito.
Palavras-chave: Poder familiar. Guarda compartilhada. Alienação Parental.
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___________________________________________________________________________
ANÁLISE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA
NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Stênio Késley Veloso Lima
Diego Nobre Murta
RESUMO
O presente artigo analisou o instituto da desconsideração da personalidade jurídica inversa no
ordenamento jurídico brasileiro, verificando o entendimento doutrinário e jurisprudencial.
Considerando o contexto histórico, viu-se que a desconsideração da personalidade jurídica
surgiu por volta do ano de 1909, mas adentrou no Brasil, na legislação, apenas em 1990, com
Código Defesa do Consumidor, posteriormente sendo inserida em 1998, na Lei Ambiental, e,
logo em seguida, no Código Civil. Tal instituto é fruto da percepção da possibilidade da
realização de fraudes utilizando-se da personalidade jurídica dos entes coletivos. Viu-se que,
com o decorrer do tempo a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica não previa
todas as hipóteses de fraude possivelmente engendradas, como por exemplo, os casos sem que
os sócios transferem seus bens pessoais para a sociedade, a fim de não serem executados por
possíveis credores ou quando estava próximo de um divórcio, naturalmente em prejuízo do
outro consorte. Será visto que nestes casos a jurisprudência vem adotando a desconsideração
da personalidade jurídica inversa, teoria não positivada em nosso ordenamento jurídico, mas
de grande importância no combate às fraudes e irregularidades. Analisar-se-á essa modalidade
de desconsideração, considerando a sua aplicabilidade em nosso sistema jurídico com escopo
de identificar sua viabilidade e legitimidade.
Palavras-chave: desconsideração da personalidade jurídica inversa. autonomia patrimonial.
___________________________________________________________________________
ANÁLISE DA DISPOSIÇÃO CÊNICA DAS PARTES NA CONFIGURAÇÃO DO
CENÁRIO DE JULGAMENTO
Suamy Wanessa De Fátima Santos
Gisele Gusmão
RESUMO
A problemática relacionada ao atual modelo de concepção cênica das salas de audiência e
julgamento,tem sido alvo de discussão, pois quando o Ministério Público toma assento ao
lado do magistrado e em nível superior ao da defesa, tanto nas salas de audiência criminal,
quanto no Tribunal do Juri, é possível que tal concepção favoreça a acusação, o que fere o
princípio da paridade de armas. Nesta perspectiva, questionamentos surgem quanto a
influência exercida pelo orgão acusador sobre o juiz em razão de sua ocupação na sala de
audiência criminal, a influência da disposição cênica das partes sobre os jurados no Plenário
do Juri e a violação do princípio da paridade de armas. Após a análise desses tópicos, concluise que o espaço cênico das salas de audiência e do Tribunal do Juri não favorece um ritual
democrático e nem propicia o princípio da igualdade de armas ou respeite o princípio da
presunção de inocência. O fato de o acusado e seu defensor serem postos em uma posição
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inferior é elemento que exerce vasta influência no julgamento, de forma que é inevitável a
readequação do cenário de julgamento do Tribunal do Júri e salas de audiências.
Palavras-chave: Concepção cênica. Salas de audiência. Tribunal do Júri. Paridade de Armas.
___________________________________________________________________________
ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO
TRABALHISTA SOB O PRISMA DO JUS POSTULANDI
Jessiene Mayara de Oliveira Santos
Antônio Luiz Nunes Salgado
RESUMO
O presente artigo aborda a possibilidade de inovação em recurso ordinário trabalhista
interposto nas ações movidas inicialmente pelo Jus Postulandi. Para tanto foi utilizada a
revisão integrativa, reunindo informações de forma sistematizada para proporcionar melhor
compreensão. Embora a advocacia seja consagrada como função essencial à Justiça há casos
em que se dispensa a atuação do advogado, permitindo-se à parte utilizar o Jus Postulandi.
Nos casos de autopostulação perante a Justiça Trabalhista, analisou-se a possibilidade de as
matérias não suscitadas no juízo a quo virem a ser arguidas em recurso ordinário. Para tanto
buscou-se conceituar e delimitar o instituto do Jus Postulandi, e sequencialmente o sistema
recursal trabalhista, detalhando-se o recurso ordinário. Verificou-se existir no ordenamento
jurídico hipóteses de admissão inovadora recursal, como a arguição de questões de ordem
pública. Embora a prevalência protetiva dos princípios trabalhistas, mesmo para os
empregados autopostulantes, a inexistência de previsão legal reconhecida pelo Judiciário
especializado, levou à conclusão da impossibilidade de as partes que comparecem
desacompanhadas em juízo, arguirem matérias novas em fase recursal. A permissão da
inovação recursal acarreta supressão de instância e consequente violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição.
Palavras-chave: Jus Postulandi. Recurso Ordinário. Inovação Recursal.
___________________________________________________________________________
ANÁLISE DO INSTITUTO DA REMIÇÃO DA PENA Á LUZ DA LEI 12.433/2011 E
UM CONTRAPONTO COM OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO JUIZ PARA SUA
CONCESSÃO
Janaína Letícia Batista De Souza
Welberte Ferreira Araújo
RESUMO
A remição da pena pelo estudo é um fator de grande importância para a sociedade em geral, já
que a ressocialização é o meio mais eficaz, talvez o único, que leva o cidadão infrator a
integrar-se à sociedade. A análise ao instituto da remição da pena pelo estudo se faz
necessária, devido à lei nº12. 433/11, embora favorável ao condenado, não ser clara quanto às
regras que deverão ser usadas, havendo o risco do preso não receber o referido benefício, que,
nos tempos atuais, é um direito assegurado pela lei mencionada. Neste sentido, se faz
necessária a ressocialização do preso, com o intuito de elevar a importância da consciência do
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valor do cidadão como ser humano, que, embora cometa atos ilícitos, possui direitos
inalienáveis. Direitos estes praticamente impossíveis de exercer dentro dos presídios
brasileiros, onde a real situação é precária e deixa dúvidas quanto ao sistema de avaliação de
controle do Executivo, o que prejudicará o resultado almejado pela Lei de Execução Penal
12.433/11. A trajetória metodológica pautou-se por uma revisão bibliográfica, priorizando
análise de legislações e estudos referentes ao instituto da remição da pena, com perspectiva
qualitativa e análises de apontamentos jurisprudenciais, a fim de demonstrar sua
operacionalização no sistema jurídico brasileiro e demonstrar, desse modo, a aplicabilidade do
modelo de remição através do estudo, e seus princípios constitucionais voltados a dignidade
do ser humano.
Palavras chave: Remição pelo estudo a distância. Direitos do preso. Ressocialização.
Execução penal.
___________________________________________________________________________
ANÁLISE EVOLUTIVA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA QUE TRATA DO
ASSÉDIO SEXUAL
Lucélio Melchor Lafetá Martins Filho
Antônio Luiz Nunes Salgado
RESUMO
Este Artigo tem como tema a análise evolutiva da legislação brasileira que trata do assédio
sexual. O Artigo objetiva contribuir para o entendimento e visibilidade das legislações
pertinentes no Brasil, sobre o assédio sexual nas relações de trabalho, assunto presente nas
relações humanas desde os primórdios da humanidade. Foram abordadas legislações vigentes
em outros países que tratam sobre o tema, o seu caminhar na evolução da sociedade humana,
e quais foram as influências para a legislação brasileira. O assédio sexual, enquanto fenômeno
causa grande preocupação, pois é de difícil prevenção e punição, devido à forma como ocorre.
Embora a ação do assediador possa ocorrer em variados locais, entende-se a prevalência de
casos no ambiente de trabalho, tendo o poder diretivo ou hierárquico como meio para forçar,
ameaçar, persuadir e até violentar a vítima, forçando a satisfação pessoal. Foi realizada
pesquisa de natureza bibliográfica de modo a verificar como o Direito do Trabalho brasileiro
trata o fenômeno e como a evolução normativa alcança o tema. Verificou-se a ocorrência do
uso de legislação extravagante à seara trabalhista para solução dos conflitos dessa natureza,
com consequente imperfeição. Nesse sentido, foram apresentados julgados como forma de
visualização da interpretação final dos fatos concretos e como parâmetro das soluções
encontradas para as partes – assediadores, assediados e empresas.
Palavras-chave: Assédio Sexual. Ambiente do Trabalho. Legislação. Evolução.
__________________________________________________________________________
APLICABILIDADEDA LEI MARIA DA PENHA NAS RELAÇÕES DE NAMORO
Hévila Sarah Soares Sampaio
Mauro Magno Quadros Ruas
RESUMO
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O presente trabalho tem o objetivo de analisar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nas
relações de namoro, uma vez que o texto normativo não esclarece qual o tipo de
relacionamento que merece a tutela da Lei 11.340/06. O art.5° da Lei 11.340/2006 assevera
que deverá ser aplicada a Lei Maria da Penha quando for configurada a violência contra
mulher na unidade doméstica, no âmbito familiar ou nas relações íntimas de afeto. Apesar do
namoro ser uma relação íntima de afeto a maioria dos juízes não aplica a Lei nas relações de
namoro por considerarem que o namoro é uma relação efêmera, passageira, dessa maneira
entendem que não seria adequado a aplicação da Lei. Certamente, esse entendimento não é o
mais adequado. A Lei Maria da Penha protege a mulher nas relações de íntimo afeto
independente do tipo de relação amorosa que seja, pois o objetivo da Lei é proteger a mulher,
visto que o maior número de agressões sofridas pelas mulheres é causada por alguém que
mantém ou manteve uma relação íntima de afeto com a ofendida. Nesse sentido, somente a
aplicação de uma Lei rígida como a Lei 11.340/2006 poderá proteger a mulher contra
agressões nas relações afetivas, independente se a relação é passageira ou não. O tipo de
pesquisa será bibliográfica, tendo em vista a disponibilidade de livros, artigos, revistas de que
tratam o assunto, permitindo uma discussão ampla sobre o tema.
Palavras-chave: Maria da Penha. Relação Íntima de Afeto. Namoro.
___________________________________________________________________________
APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA EM CASAIS HOMOAFETIVOS: UMA
ANÁLISE SOBRE O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL
Iara Maria de Jesus
Maria Letícia da Costa Leal Teixeira
RESUMO
A Lei Maria da Penha, no seu artigo 1º, define seu objetivo: coibir e prevenir a violência
domestica e familiar contra a mulher, e ao mesmo tempo punir seus agressores. Faz mister
lembrar que a presente Leifoi editada como norma de tutela aos vulneráveis para garantir uma
maior proteção a luz do principio da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da liberdade
sexual. A mulher ainda hoje é discriminada pelo estereótipo de inferioridade, mas não menos
é a situação de vulnerabilidade suportada pelos transexuais transgêneros. Neste sentido é
importante ressaltar que Lei Maria da Penha dentro do seu contexto busca mais do que
proteger o sexo biológico “mulher”, mas resguardar todos que comportam como mulheres
(travestis e transexuais). Diante do exposto o presente trabalho tem por objetivo demonstrar
que se a lei almeja coibir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar em virtude do
gênero e não do sexo há possibilidade da aplicação da mesma nas relações homoafetivas, se
pautando pelo principio da Reserva Legal.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Principio da Reserva Legal. Aplicabilidade.
CasaisHomoafetivos.
___________________________________________________________________________
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA DECISÃO DE
PRONÚNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
Daniela Evangelista Fagundes
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Carlos Eduardo Prates Fonseca
RESUMO
Pronúncia é uma decisão feita na primeira fase do Júri, também a encerra. Juntamente com a
pronúncia está o princípio in dubio pro societate, que traduz: na dúvida em favor da
sociedade, ou seja, deve o acusado ser levado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Objetivouse examinar o princípio in dubio pro societatena decisão de pronúncia, bem como os pontos
controvertidos e polêmicos, e o seu possível choque com os princípios do in dubio pro reo e
presunção de inocência, bem como verificar a existência de possíveis aspectos que violem os
princípios constitucionais. Foi realizada de revisão integrativa, na qual se utilizou de doutrinas
de Processo Penal nacional, leis, artigos disponíveis em bases de dados, monografias e
julgados sobre o assunto em questão. A partir da análise dos materiais selecionados, verificouse que o in dúbio pro societate prevalece sobre o in dúbio pro reo e da presunção de
inocência, sendo este o entendimento majoritário jurisprudencial. Na doutrina, o brocardo é
muito questionado e não há entendimento pacífico. Restou demonstrado que o in dúbio pro
societate não tem base constitucional e que fere os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.
Palavras-chave: Tribunal do Júri. Decisão de pronúncia. In dubio pro societate. In dubio pro
reo. Presunção de Inocência.
___________________________________________________________________________
ASPECTOS ESSENCIAIS NA CONSTITUIÇÃO DO CONTRATO DE FRANQUIAS
Ruan Matheus de Souza Fagundes
Daniel Rodrigo Soares
RESUMO
É notório o crescimento do sistema de franchising como opção de investimento. Este trabalho
tem como objetivo analisar os principais aspectos do contrato de franchising, demonstrar os
principais termos, clausulas existentes para quem opta pelo instituto de franchising como
investimento. Pois, esse método de negócio empresarial contem interesses mútuos
(fortalecimento da marca e crescimento do empresário). É de forma regulamentada por meio
de instrumento formal, denominado Contrato de Franchising, que estabelece os direitos e
obrigações de todos os participantes da rede franqueadora. Será feita uma analise discorrendo
sobre as vantagens e desvantagens do instituto de câmaras de arbitragem como forma de
solução de litígios advindos do contrato de franchising.
Palavras-chave: Franchising. Contratos. Arbitragem.
___________________________________________________________________________
ASPECTOS JURÍDICOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL
Jéssica Silva Fonseca
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
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O presente artigo faz uma análise sobre o instituto da Alienação Parental, seus aspectos
jurídicos e seus efeitos nas relações familiares, além de apresentar o Poder Familiar que
compreende os direitos e deveres dos pais em relação à pessoa dos filhos, o papel do
Advogado para dirimir estes conflitos, objetivando uma necessária intervenção do Poder
Judiciário para solucionar essa questão, trazendo a análise da Alienação Parental e
relacionando-a ao principio da dignidade da pessoa humana como princípio basilar do
ordenamento jurídico brasileiro. Propõe, ainda, expor os julgados sobre o assunto, visando
uma diminuição do sofrimento da vítima. Para desenvolvimento do artigo foi utilizada como
metodologia a revisão bibliográfica para melhor análise sobre a Síndrome da Alienação
Parental.
Palavras-chave: Alienação Parental. Poder Familiar. Dignidade da Pessoa Humana.
___________________________________________________________________________
ASPECTOS JURÍDICO-SOCIAIS DA NOVA LEI DO FEMINICÍDIO
Isabella Gonçalves de Sena Alt
Ana Carla Fagundes Capucchinho
RESUMO
Este trabalho objetiva amplificar o debate acerca do fenômeno social cometido por homens
contra mulheres, buscando amparo no Direito Penal, no Direito Constitucional e nas Leis
11.304/2006 e 13.104/2015, quando os meios de controle social e os atos de violência na
sociedade assumem grandes proporções, tornando-os ineficazes ou insuficientes para
equilibrar a paz e o convívio social. Busca-se inicialmente, discorrer sobre a construção da
história das mulheres, o surgimento e intensificação da violência de gênero. Em seguida
aborda o estudo da teoria geral do crime, envolvendo conceitos, características e alcançando o
direito penal, seus elementos e princípios básicos por ele informados. A metodologia desta
pesquisa busca discussões acerca da nova lei do feminicídio, bem como os precedentes a ele
relacionados, configurando assim, o estudo exploratório necessário ao estudo da temática.
Ademais, para o desenvolvimento do artigo foi utilizada a revisão de literatura, com o fim de
analisar o tema proposto. Foram contemplados autores como, CAPEZ (2011), DIAS (2015),
dentre outros, explorando conceitos e fundamentando discussões acerca do tema abordado,
desde o surgimento da violência de gênero, até a tipificação do crime de feminicídio no
ordenamento jurídico brasileiro.
Palavras-chave: Direito Penal. Gênero. Violência Contra a Mulher. Feminicídio.
___________________________________________________________________________
ASPECTOS JURÍDICOS DO INSTITUTO DA GUARDA COMPARTILHADA
Jade Souza Dantas Cavalcanti
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
Este artigo tem como finalidade o estudo do instituto da guarda compartilhada, realizando um
contraponto entre os institutos da guarda compartilhada e da guarda unilateral. A análise da
guarda compartilhada será realizada a luz da norma constitucional que se faz indispensável,
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ressaltando os direitos da família e explanando o avanço do núcleo familiar na Carta Magna.O
que se almeja é identificar os tipos de guarda, articulando suas particularidades no sistema
jurídico brasileiro. Será exposta a aplicabilidade deste instituto e apresentação de suas
espécies. Para atingir o objetivo deste projeto foram analisadas doutrinas, leis, artigos,
informativos, dados secundários, assim como a pesquisa da contextualização no sistema
jurídico referentes ao tema proposto, através da revisão bibliográfica.
Palavras-chaves: Guarda compartilhada. Direito de Família. Princípio do Melhor Interesse
do Menor.
___________________________________________________________________________
ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO CALL CENTER
Raiane Soares Fagundes
Antonio Luiz Nunes Salgado
RESUMO
Este artigo buscou analisar a ocorrência de assédio moral nas relações de emprego de uma
empresa de Call Center. Para tanto foi escolhida uma empresa desse ramo na cidade de
Montes Claros/MG, partindo-se para investigar a recorrência de processos trabalhistas dessa
empresa. Foi realizada uma pesquisa documental do período de inicio das atividades da
empresa qual seja 09 de fevereiro de 2011 até o dia 27 de fevereiro de 2015. Buscou-se
identificar a ocorrência do assédio moral pela constatação judicial do fato. O assédio moral
advindo de relações humilhantes e condições degradantes no ambiente de trabalho de
responsabilidade da empregadora como claro desvio do poder diretivo. Analisou-se como o
Poder Judiciário tem enfrentado essa questão já que no Brasil não existe uma lei especifica
acerca desse tema. Foram selecionados mais de 1000 processos dos quais se retirou a amostra
com os que tiveram sentença de mérito. Lidas todas as mais de 400 sentenças verificou-se que
quase todas abordaram a existência ou não do dano moral. Contudo, quantidade ínfima de
apenas 16 sentenças discutiu a possibilidade de assédio moral.
Palavras-chave: Telemarketing. Assédio Moral. Ambiente de Trabalho. Poder Judiciário.
___________________________________________________________________________
ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO: APONTAMENTOS SOBRE O TRATAMENTO
LEGAL PÁTRIO
Walquiria Rodrigues Durães
Cristiano Barbosa
RESUMO
Proveniente das mudanças ocorridas no contexto do labor, o assédio moral no trabalho, que
não era um assunto muito discutido, passou a vigorar nas esferas trabalhistas nas últimas
décadas. Entendido contemporaneamente pelos juristas e estudiosos como a pratica
inadequada advinda de ações e tratamentos tanto desrespeitosos, quanto degradantes da figura
pessoal ou profissional do empregado o mesmo pode causar diversos transtornos ao
trabalhador vítima do assédio moral. Este artigo se voltou para o estudo relacionado ao
tratamento dado pela lei sobre o tema. Em termos de objetivos a pesquisa buscou identificar o

52

tratamento jurídico dado ao instituto do assédio moral no ambiente de trabalho; avaliar a
aplicabilidade da legislação no Brasil sobre a prática do assédio moral; identificar o que
caracteriza e os tipos de assédio moral existentes segundo a doutrina. Como forma
metodologia a pesquisa se caracterizou como bibliográfica, descritiva, exploratória com
revisão da literatura. Os resultados foram indicativos de que a prática resulta não apenas do
perfil dos profissionais assediantes somados aos padrões gerenciais adotados pelas entidades
empresariais. Como resultados tem-se que a forma de caracterização se mostrou diversificada
variando conforme o individuo que o pratica. Além disso, não há regra específica sobre o
assédio moral no trabalho aplicando normas subsidiárias aos casos concretos como o Código
Civil no que tange a reparação do dano.
Palavras-chave: Assédio Moral. Soluções Efetivas. Direitos Trabalhistas.
___________________________________________________________________________
BEM DE FAMÍLIA E O REGISTRO IMOBILIÁRIO
Aroldo José Soares
Vanessa Cláudia Sousa Oliveira
RESUMO
A Constituição Federal garante a toda família o direito de ter o seu lar, o seu domicílio, o seu
refúgio preservado. Esse estudo visa esclarecer as situações que ensejam e clamam por esta
proteção e tem o escopo de fazer um aprofundamento minucioso sobre a impenhorabilidade
do bem de família, enfatizando que sendo a família a base da sociedade é dever do Estado a
proteção dela, família, como preceitua a Constituição Federal de 1988. O tema objeto do
presente trabalho tem provocado grande repercussão social, haja vista a polêmica doutrinária e
jurisprudencial acerca do instituto Bem de Família. O chamado bem de família voluntário,
requer expressa manifestação de vontade em escrito público, muito bem detalhado no Novo
Código Civil, e que continuará sendo de pouca utilização em face do bem de família legal da
Lei 8.009/90, que independe de iniciativa para sua constituição.
Palavras-chave: Bem de Família. Impenhorabilidade. Proteção.
___________________________________________________________________________
CONSELHO TUTELAR NA GARANTIA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE: DO CONSELHO TUTELAR DE MONTES CLAROS
Luciana Soares Santana
Luciana Silva Fonseca de Carvalho
RESUMO
A proposta deste estudo tem o Conselho Tutelar como objeto principal de análise. Visou
entender sua estrutura, funcionamento e ações junto à sociedade. Dessa forma, o objetivo do
trabalho foi analisar o papel do Conselho Tutelar na garantia dos direitos da criança e do
adolescente. Buscou a desmistificação como órgão punitivo e o reconhecimento como órgão
protetor. O estudo teve como metodologia as pesquisas bibliográfica e documental, pois foi
realizado através de referencial teórico especializado acerca do tema, bem como de dados
secundários fornecidos pelo Conselho da cidade de Montes Claros, que serviu de referência
para que se discutissem questões com relação as especificidades dos conselhos, as violações
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cometidas às crianças e aos adolescentes e o processo de atendimento das demandas. O
presente tema é relevante em função de possibilitar conhecimento sobre a atuação do conselho
tutelar, viabilizando, esclarecimentos sobre sua competência e atribuições. Para tanto,
enfatizou-se sua importância como instrumento para a garantia dos direitos conferidos às
crianças e aos adolescentes pela Constituição Federal de 1988, e pela Lei Federal nº 8.069/90,
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
Palavras-Chave: Garantia do Direito. Papel do Conselho Tutelar. Criança Adolescente.
___________________________________________________________________________
CONSTITUCIONALIDADE DA DELAÇÃO PREMIADA NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
Jenniffer Scarllet Sampaio Souza De Melo
Mauro Magno Quadros Ruas
RESUMO
O presente trabalho tem por objeto de estudo o instituto da Delação Premiada presente no
ordenamento jurídico brasileiro, visando analisar questões atinentes, no qual gera
controvérsias, havendo argumentos contrários e favoráveis acerca de sua utilização, buscando
pressupostos e características do beneficio. A pesquisa relata a evolução do Direito Premial no
Brasil, abordando conceitos, aspectos históricos, e teorias do Direito Penal em relação à
Delação, localizando e apontando leis e jurisprudências. Frisa-se o instrumento em países
estrangeiros e acentuam-se nas normas, quais os privilégios concedidos ao delator, pelo
legislador. Investiga-se também a constitucionalidade desse benefício. Reconhecendo a
inviabilidade do Devido Processo Legal pela delação premiada. Verificando o confronto do
instituto com o Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal. Localizando a invalidade da
delação a luz dos Princípios Constitucionais: Ampla defesa e Contraditório. Ademais, é
demonstrar a utilização e procurar posicionamentos de órgãos judiciários brasileiros e todo
aspecto doutrinário que envolve o tema em questão.
Palavras-Chave: Delação Premiada. Constitucionalidade. Devido Processo Legal.
___________________________________________________________________________
CONTEXTOS DE RESSOCIALIZAÇÃO NO REGIME PRIVATIVO
LIBERDADE NO ATUAL SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

DE

Jéssica Marques Rodrigues
Carlos Eduardo Prates Fonseca
RESUMO
Ao longo do século XX, as leis de execução penal brasileiras passaram por diversas
modificações, culminando, a partir da Constituição de 1988 em um sistema prisional que, em
teoria, buscava da melhor forma, tratar a prisão não como um sistema meramente punitivo,
mas como um meio de reabilitar o preso para conviver em sociedade. Entretanto, percebe-se
ainda hoje que os presídios do país enfrentam dificuldades para implementar este sistema.
Assim, o objetivo geral deste trabalho foi conhecer o atual cenário das medidas de
ressocialização de privados de liberdade no sistema prisional brasileiro, identificando as
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medidas de ressocialização atualmente empregadas, investigando os possíveis entraves para o
processo de ressocialização e discorrendo acerca dos processos de reinserção social e índices
de reincidência criminal atualmente no país. Objetivando discutir e responder à problemática
proposta, foi feito um estudo bibliográfico acerca do tema. Como resultado, percebeu-se que
há uma distância muito grande entre o que é determinado pelas leis e o que acontece na
prática nestes presídios. A ideia de reabilitação do preso perde-se em estruturas precárias que
contribuem para a proliferação de doenças e impedem que qualquer estudo ou capacitação dos
apenados sejam eficazes. A desigualdade social continua a ser o cerne do problema da
violência no país, e os ex-apenados tornam-se indivíduos “estigmatizados” pela sociedade e
continuam isolados do mercado de trabalho após deixarem as prisões. Constatou-se ainda que
as “penas alternativas”, que não envolvem a privação da liberdade, têm demonstrado maior
eficácia nos últimos anos na redução da reincidência criminal.
Palavras-chave: Ressocialização. Sistema Prisional Brasileiro. Lei de Execução Penal.
Reinserção Social. Reincidência Criminal.
___________________________________________________________________________
CRIMES EM LICITAÇÕES
Anne Manoeli Ferreira Santos
Wellington de Oliveira Felix
RESUMO
Licitação é o procedimento pelo qual a Administração irá selecionar a proposta mais vantajosa
para posteriormente celebrar um contrato de seu interesse. A função primordial da licitação é
oferecer igualdade de condições para aqueles que se encontram habilitados ao instrumento
convocatório para celebrar contrato com a administração. Os crimes licitatórios possuem
previsão na Lei Federal 8.666/1993 em uma seção especial, possui complementação da Lei
10.520/2002, ambas as legislações devem ser observadas sendo de obediência obrigatória por
parte da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Vale ressaltar que mesmo
havendo legislação própria para os crimes cometidos em certames licitatórios aplica-se o
Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal de forma subsidiária no processo, no
julgamento, nos recursos e na execução penal. Os crimes são de ação pública incondicionada,
podem atuar como participes desses crimes tanto agentes administrativos quanto particulares,
podendo os mesmos ter cumulação de pena como acontece no Código Penal. A lei de
licitações tentou ser mais severa, mas acabou se tornando ineficaz, possuindo falhas técnicas e
de conceitos, criando uma dificuldade em se aplicar ao caso concreto, idealizando a
impunidade entre quem pratica determinado crime.
Palavras-chave: Licitação. Crimes. Lei 8.666/1993. Lei 10.520/2002.
___________________________________________________________________________
DIGNIDADE SEXUAL À LUZ DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DIGNIDADE HUMANA, SOBRE O CRIVO DA LEI Nº 12.015/2009
Marcos Ramos da Silva
Carlos Eduardo Prates Fonseca
RESUMO

DA
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O presente trabalho tem por objetivo apresentar estudo acerca do estupro, antes da inovação
legislativa 12.015/2009 e após sua implementação, principalmente o estupro de vulneráveis.
Considerado para as vítimas uma experiência traumática, o estupro é um crime em que o
agressor força a vítima a se sujeitar à sua vontade, consubstanciando-se no exercício de poder,
ainda analisar dispositivo que foi criado para proteger as pessoas consideradas vulneráveis,
haja vista a crescente violência e exploração sexual principalmente contra crianças e
adolescentes, acrescendo ao Código Penal, o artigo, 217-A. Sai os crimes contra os costumes
e cede lugar ao título “Dos crimes contra a dignidade sexual”, sob um prisma constitucional
da Magna Carta de 1988 que traz a dignidade humana para o centro do ordenamento jurídico,
onde norma moral e jurídica têm a ética como base comum, pois ambas constituem normas de
comportamento, como normas éticas não envolvem apenas um juízo de valor sobre
comportamentos humanos, elas culminam na escolha de diretrizes consideradas salutares
numa coletividade. O estudo baseou-se nos princípios constitucionais, e jurisprudência acerca
do tema, a fim de visualizá-lo sob diferentes ângulos. A metodologia utilizada foi de revisão
bibliográfica, por meio defundamentação teórica.
Palavras-chave: Estupro. Violência Sexual. Sociedade. Vulnerabilidade.
___________________________________________________________________________
DIREITO DAS FAMÍLIAS: REGIME DE BENS E UNIÃO ESTÁVEL
Josué Lucas De Souza Marques
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a união estável passou a ser
reconhecida como entidade familiar, acarretando a proteção dos indivíduos inseridos em tal
relação de companheirismo. De fato, se reconhecida a união do homem e da mulher que não
possuem as formalidades do casamento, considera-se também os direitos do cônjuge e seus
efeitos jurídicos e patrimoniais. A princípio, a súmula 380 do Supremo Tribunal Federal
contempla o esforço comum na aquisição dos bens. Contudo, com o advento do Código Civil
de 2002 e seu artigo 1725, a união estável passou a ser regida pela comunhão parcial de bens,
exceto nos casos de contrato escrito. Este artigo apresenta uma análise das doutrinas,
jurisprudências e da constitucionalidade acerca do estabelecimento do regime de bens e seu
impacto jurídico, além da caracterização da entidade familiar a ser exposta, utilizando como
metodologia a revisão de literatura.
Palavras-chave: União estável. Regime de bens. Comunhão Parcial de Bens.
___________________________________________________________________________
DIREITO DE ADOTAR: ADOÇÃO POR CASAL HOMOAFETIVO COM BASE NO
PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Adriana Leite Aguiar
Luciana Silva Fonseca de Carvalho
RESUMO
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O presente trabalho tem como proposta de discussão a adoção por casais homoafetivos com
base no princípio da dignidade da pessoa humana, por meio de questões abordadas sob os
preceitos previstos em leis e, principalmente pela Doutrina no país. O trabalho objetivou
discutir sobre a adoção por casais de mesmo sexo, a fim de promover maior debate acerca da
temática, possibilitando que se gerem conhecimentos sobre o assunto. A relevância do tema se
dá pela necessidade de compreender a referida questão no contexto brasileiro, pois contempla
o formato dos direitos sociais que estão presentes no atual campo de discussão social.
Valendo-se de revisão de literatura, o estudo buscou conceituar e compreender questões
teóricas e contextuais que tratam da adoção, sobretudo no que diz respeito à adoção por casal
homoafetivo no ordenamento jurídico brasileiro, bem como discutir como ela tem se
apresentado. Foi ainda discutido o arcabouço jurídico no que concerne aos direitos das
crianças e adolescentes de acordo com o Estatuto Lei 8.069/90, visando à adoção por casais
homoafetivos como direito fundamental de qualquer ser humano, tendo como base os
princípios constitucionais.
Palavras-Chave: Adoção. Casal Homoafetivo. Criança e Adolescente.
___________________________________________________________________________
DIREITO SUCESSÓRIO: INSEMINAÇÃO POST MORTEM A LUZ DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E SEUS REFLEXOS FRENTE AO CÓDIGO
CIVIL DE 2002
José Wagner Rodrigues Rocha
Wellington de Oliveira Félix
RESUMO
O presente trabalho visa apresentar uma nova visão a cerca do silêncio da lei em relação à
Fertilização post mortem e seus reflexos no nosso ordenamento jurídico. Além de apresentar a
possibilidade de criação de uma lei que regule seus efeitos no Direito de Família e das
Sucessões, uma vez que existem correntes doutrinarias divergentes em relação a estes efeitos.
A principal finalidade deste artigo deste modo é analisar as consequências da inseminação
post mortem no direito sucessório brasileiro, além de evidenciar seus reflexos no âmbito do
ordenamento vigente, familiar e sucessório. Pois, devido a crescente evolução da sociedade,
surgiram diversas técnicas que possibilitaram casais a prosseguirem com entidade familiar,
mesmo após a morte. Estes recursos estão ligados a um novo ramo do Direito: O Biodireito, e
técnicas como “Inseminação Artificial”, “Fertilização In Vitro”, dentre outras que refletem
diretamente na nossa Jurisprudência, tendo a Dignidade da Pessoa Humana e diversos outros
Princípios norteadores. Ressalta-se ainda que, a Constituição Federal tem a família como base
da sociedade e a esta são ofertadas uma especial proteção por parte do estado.
Palavras-Chave: Post Mortem. Biodireito. Princípios Constitucionais. Filiação. Sucessão.
___________________________________________________________________________
EFETIVIDADE E EFICÁCIA DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Márcio Machado da Silva
Rosely da Silva Efraim
RESUMO

57

Este artigo visa provocar reflexão no que tange aos atos imorais e ímprobos praticados por
agentes públicos, sobretudo os agentes políticos; dessa forma provoca o cidadão
familiarizando-o, de forma que poderá formalizar as denúncias, embasando-se na – LIA, Lei
nº 8.429/92, para assim torná-lo participativo e envolver todas as camadas sociais. Verifica se
o Ministério Público está de fato exercendo a sua função e contribuindo para eficácia da Lei
de Improbidade. Diante do cenário atual de que se noticia constantemente a prática de atos
dessa natureza tornou-se imperioso verificar se a Lei nº 8.429/92 está sendo aplicada, como
deveria; e identificar o que é necessário para que essa engrenagem possa funcionar,
cumprindo o propósito da Lei que é responsabilizar os agentes ímprobos e de inibir a prática
desses atos. Nota-se que o cidadão deve participar das ações da Administração Pública,
fiscalizando-as, e fazendo com que atos de improbidade praticados, cheguem ao
conhecimento do Judiciário para apreciação, evitando assim, a sensação de impunidade.
Ressalta-se os tipos de atos que configuram improbidade administrativa, inferindo que a
desburocratização da justiça é uma ferramenta importante para mudar o conceito de que a
prática de atos ímprobos compensam. O trabalho é desenvolvido utilizando-se de pesquisa
bibliográfica, com a utilização de dados qualitativos e quantitativos, além do método
hipotético-dedutivo. Com isso, traremoso tema do plano acadêmico para uma discussão mais
ampla no plano externo junta a população como forma de conscientização.
Palavras-chave: Lei de Improbidade Administrativa. Aplicação. Eficácia. Agentes públicos.
Cidadão.
___________________________________________________________________________
ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG E O IPTU
PROGRESSIVO NO TEMPO
Jéssica Moneray Teixeira Câmara
Nélia Carolina Silva Dias
RESUMO
Toda propriedade imóvel possui a necessidade de atender a sua função social, estando em
consonância com o art. 5º, XXII c/c art. 182, § 2º da Carta Magna. Nesse caso, aquele imóvel
que não cumpre essa função social poderá sofrer a ação do município prevista em seu plano
diretor. Assim, ocorre na cidade de Montes Claros a prática da especulação imobiliária que
desvirtua essa função social. Especulação esta que constitui na falta de destinação de lotes,
chamados de vazios urbanos, por grandes e pequenos proprietários. Nesse sentido, o IPTU
progressivo no tempo, aplicado de forma sucessiva depois da tentativa do parcelamento,
edificação ou utilização compulsória, vem como instrumento da política urbana a fim de
conter essa especulação de imóveis na cidade de Montes Claros. O presente trabalho pretende
analisar os motivos que levam a prática da especulação imobiliária e verificar quais
instrumentos tributários são contemplados pelo plano diretor da cidade, averiguando a eficácia
e importância em se utilizar o IPTU progressivo no tempo para conter a especulação
imobiliária. O método adotado será o indutivo, utilizando revisão bibliográfica, elaborada a
partir de material já publicado e revisão documental, coligida a partir de material que não
recebeu tratamento analítico. A partir da análise dos materiais selecionados serão formuladas
as discussões sobre os principais resultados e conclusões do estudo.
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Palavras-chave: Propriedade Imóvel. Função Social. Especulação imobiliária. IPTU
progressivo no tempo.
___________________________________________________________________________
GUARDA COMPARTILHADA
BRASILEIRO

À

LUZ

DO

ORDENAMENTO

JURÌDICO

Kênia Gotlib Neves
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
O presente artigo tem como propósito apresentar a guarda compartilhada sob a ótica do
ordenamento jurídico brasileiro. Serão analisados os benefícios e desigualdades do
compartilhamento de guarda consubstanciando um breve histórico sobre o instituto, visando o
melhor interesse do menor e a participação dos genitores na vida do menor. Será subsidiado
através da análise das mudanças legislativas da Lei 11.698, de 13 de junho de 2008,
sucessivamente, com a nova alteração por intermédio da Lei 13.058, de 22 de dezembro de
2014, originária do projeto de Lei 117/2013, denominada Lei da Guarda Compartilhada
obrigatória. O projeto aprovado modificou outros comandos da codificação privada, como os
artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil, os genitores passam a ter responsabilidades solidárias
na vida do menor. Para desenvolvimento do artigo do artigo foi utilizada como metodologia a
pesquisa bibliográfica, utilizando-se o método dedutivo, empregando a abordagem
explanatória.
Palavras-chave: Guarda Compartilhada. Direito de Família. Poder Familiar.
___________________________________________________________________________
ILÍCITO ADMINISTRATIVO E ILÍCITO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

PENAL:

APLICABILIDADE

DO

Gilberto Rodolfo Soares De Oliveira
Nélia Carolina Silva Dias
RESUMO
O presente artigo versa sobre o estudo da aplicação do princípio da insignificância quando da
prática de atos ilícitos cometidos por agentes públicos em desfavor da Administração Pública.
Assim sendo, preliminarmente, realiza-se um exame jurídico onde se estabelece a relação
entre ilícitos que envolvam o direito penal e o direito administrativo. Destacando aspectos
gerais acerca de ambos, logo, busca-se o princípio da insignificância e sua aplicação aos atos
infracionais praticados pelo funcionalismo público. Por fim, menciona-se a divergência
jurisprudencial que há acerca da aceitação ou não da aplicação do princípio em estudo aos
casos em que incorrerem os agentes públicos em lesão à Administração Pública. Assim com o
objetivo de desenvolver um estudo mais aprofundado, estimulando um senso crítico baseado
em preceitos legais, de modo que, ao final possamos chegar a uma resposta sobre o tema
proposto, foi utilizado o método de revisão integrativa, reunindo informações e discussões
acerca do assunto, oferecendo um entendimento claro e conciso sobre aspectos
imprescindíveis a uma boa compreensão da obra.
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Palavras-chave: Direito Penal. Administração Pública. Ilícitos Penais e Administrativos.
Agentes Públicos.
___________________________________________________________________________
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E VIOLAÇÃO AOS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PRINCÍPIOS DA

Karenina Rodrigues Costa Librelon
Rosely da Silva Efraim
RESUMO
O estudo realizado enfrenta aproblemática acerca da improbidade administrativa e violação
aos Princípios da Administração Pública. Propõe-se averiguar a prática da improbidade e
consequentemente, a violação aos princípios basilares que norteiam a Administração Pública.
Preliminarmente, realiza breve apontamento histórico da Improbidade Administrativa, com
ênfase no cenário brasileiro, destacando-se os Princípios da Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Pessoalidade e Eficiência como o cerne da questão. Foram abordados os
impactos da prática da improbidade em face dos direitos fundamentais, em seguida, tratou-se
acerca da Ética na Política, no Governo e na Administração Pública. Fomentaram-se os
mecanismos de controle e combate da improbidade administrativa e Violação dos Princípios,
enfatizando-se o controle como mecanismo inibidor dos atos de improbidade, demonstrando o
importante papel que o cidadão deve exercer na condução da gestão pública, de forma
fiscalizadora e participativa, sendo capaz de inibir e minimizar condutas ímprobas, imorais e
irresponsáveis. O trabalho se desenvolve a partir de pesquisa descritiva e exploratória, visto
que para tratar de tal temática foi necessário trazer conceitos e analisar posicionamentos
apontados pela doutrina e previsões legais. Após a realização do estudo, nota-se que somente
por meio da participação cidadã, aliada a outros mecanismos de controle, pode-se vislumbrar
um novo panorama, onde não prospere a improbidade e sua consequente violação aos
princípios da Administração Pública.
Palavras-chave: Improbidade Administrativa. Princípios. Administração Pública. Violação.
Controle.
___________________________________________________________________________
INIMPUTABILIDADE E A PROPOSTA DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL

Fernanda Karoline Cardoso Silva
Carlos Eduardo Prates Fonseca
RESUMO
Há muito se discute quais as medidas a serem tomadas para que se diminua ou elimine a
criminalidade entre crianças e adolescentes. A sociedade moderna vem presenciando um
preocupante aliciamento de menores para execução de crimes de grande gravidade social, tais
como homicídio, furto, roubo e, principalmente, tráfico ilícito de drogas e afins, dentre outros.
Certo é que, tanto nos meios jurídicos, quanto nos meios seculares, a discussão sobre medidas
urgentes a serem adotadas é uma constante. O objetivo geral do trabalho foi conhecer o atual
cenário de violência e atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes no Brasil e
discutir a Redução da Maioridade no Brasil. No presente estudo, optou-se pelo método de
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revisão integrativa, já que essa modalidade possibilita reunir informações sobre um assunto,
dando uma melhor percepção por parte da comunidade acadêmica. Onde conclui-se que a
Redução da Maioridade Penal não é a melhor alternativa mas sim a aplicação de medidas
socioeducativas e o investimento em politicas públicas.
Palavras-Chave: Redução Maioridade Penal. Cláusulas Pétreas. Inimputabilidade.
Criminalidade.
___________________________________________________________________________
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR EM
COMBATE A CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Fábia Aparecida Pereira De Souza
Rosely da Silva Efraim
RESUMO
A Lei de Responsabilidade (LRF) fiscal trouxe significativas mudanças para a administração
pública, ao priorizar o planejamento das ações governamentais, a transparência, a publicidade,
o incentivo a participação popular no processo de fiscalização dos gestores públicos, prevendo
punições para os maus gestores. Esta pesquisa foi desenvolvida com base em estudos
bibliográficos, com o objetivo de verificar a eficácia da LRF e analisar até que ponto a
sociedade conhece, atua e participa. Percebe-se assim, que não há uma participação efetiva de
todas as camadas da sociedade, por não conhecer, compreender a linguagem, os termos
técnicos utilizados, pois, a linguagem técnica distancia administradores e administrados,
impedindo uma efetiva participação de todas as camadas sociais o que possibilita atos de
improbidade na administração pública. A LRF é de fundamental importância, pois permite a
sociedade conhecer e controlar os gastos desnecessários, inibindo os gestores públicos a atos
irresponsáveis e ímprobos. Com o advento da lei em comento, a população ganhou
mecanismos de participação social, podendo assim exigir de seus representantes, uma
administração honesta em respeito aos princípios da publicidade e transparência. Porém nem
todas as camadas sociais compreendem os termos técnicos utilizados, dificultando essa efetiva
participação.
Palavras Chaves: Lei de Responsabilidade Fiscal. Participação Popular. Transparência.
Improbidade Administrativa.
___________________________________________________________________________
LIMITES DA EFICÁCIA DAS SENTENÇAS TRABALHISTAS PERANTE A
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Flávia Botelho Fiúza
Antonio Luiz Nunes Salgado
RESUMO
Este artigo tem como tema a análise dos limites da eficácia das sentenças trabalhistas para
gerar direitos perante a Previdência Social. Verificou-se que não há o reconhecimento pleno
das decisões judiciais trabalhistas como meio de prova hábil a balizar o tempo e as condições
de labor ante a Previdência Social. Em virtude deste fato, examinar-se-á o tratamento
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destinado à produção de provas no processo do trabalho assim como, no processo
previdenciário; a sentença trabalhista e seus efeitos previdenciários e ainda a evolução da
competência da Justiça do Trabalho no que tange a execução das contribuições sociais
decorrentes de suas decisões e os impactos fiscais de tal competência. Serão analisadas ainda,
as consequências ao trabalhador/segurado que pleiteia o reconhecimento de tempo de labor
ante ao Instituto do Seguro Social (INSS). O presente trabalho adota metodologia integrativa
através de revisão bibliográfica e análise documental e estatística.
Palavras Chave: Decisão trabalhista. Previdência Social. Alcance. Prova Material. Tempo de
Serviço.
___________________________________________________________________________
MEDIDAS DE RESSOCIALIZAÇÃO
FUNDAMENTAIS DO APENADO

COMO

GARANTIA

DOS

DIREITOS

Matheus Fagundes Alkimim Maia
Welberte Ferreira de Araújo
RESUMO
O estudo de revisão integrativa tem como objetivo analisar as medidas de ressocialização,
confrontado com as penas alternativas e outros meios de execução, tendo como foco o
Presídio Regional de Montes Claros. Ressalta-se que a lei de execução penal possui
fundamentos voltados a reinserção do indivíduo recuperado a sociedade, todavia a alta taxa de
reincidência mostra a ineficiência do Estado na execução da pena. O estudo possui caráter
descritivo e apoio de revisão bibliográfica que irão estruturar o conteúdo da pesquisa
juntamente com analise de artigos científicos e doutrinas relacionadas ao tema. Concomitante
a esse fato, a pesquisa abordou as doutrinas que ensejam parte da história da execução penal
sua evolução e medidas alternativas que possibilitam um meio paralelo de reinserção do
indivíduo, reeducado, a sociedade. Destarte, analisar a função social da pena, seus princípios
norteadores, bem como, os mecanismos de ressocialização utilizados no presídio, permite
apontar a divergência estatal, entre teoria e prática fomentando assim mudanças no atual
sistema.
Palavras-chave: Sistema Prisional. Penas alternativas. Ressocialização.
___________________________________________________________________________
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: APONTAMENTO SOBRE O CUMPRIMENTO
DO ECA NA REDUÇÃO DA REINCIDÊNCIA DE ATOS INFRACIONAIS
PRATICADOS POR ADOLESCENTES NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG.
Lara Yessa Freitas Pereira
Cristiano Barbosa
RESUMO
O tratamento jurídico dado ao menor que comete algum tipo de infração variou na sociedade
conforme a intenção que se tinha em relação a tal prática e no modo como o indivíduo era
visto e percebido. De um ente taxado como criminoso e que deveria ser retirado da sociedade,
o menor passou a ser objeto de proteção integral por parte do Estado, pois, atualmente
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entende-se que deve ser dado a ele o tratamento que lhe permita estar em sociedade e não
reincidir na prática de atos infracionais. Considerando que a sociedade contemporânea tem
sinalizado preocupação com práticas de infrações por menores e que há indicações de
elevação dessas práticas o objetivo desse estudo foi estudar a efetividade das medidas
socioeducativas com vistas a identificar se há ou não redução da reincidência. Para tanto foi
realizada uma pesquisa bibliográfica para a formação da revisão de literatura associado à
pesquisa documental, de caráter qualitativo junto á órgãos ligados à segurança pública em
Montes Claros/MG, associada ao método hipotético dedutivo. Os resultados forem indicativos
de que as medidas socioeducativas não se mostram efetivas tendo em vista a reincidência de
menores, o que em certa medida é explicado pela ineficiência do sistema existente, bem como
das condições socioeconômicas dos indivíduos.
Palavras-Chave: Menor. Medidas Socioeducativas. Infrações. Montes Claros/MG.
___________________________________________________________________________
MEIOS DE PROVA PARA DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA POR INCONTINÊNCIA
DE CONDUTA
Karen Dayane Ferreira Costa
Antônio Luiz Nunes Salgado
RESUMO
Este artigo buscou avaliar os meios de prova para configuração da incontinência geradora de
demissão por justa causa. A relação de emprego deve ser estruturada no equilíbrio pautado
pelos valores jurídicos e morais. A forma como o empregado comporta-se frente aos demais,
além de seguir o ponto de vista do empregador, deve estar em um patamar éticoprofissional. Deve-se observar o enquadramento do comportamento do empregado no rol de
atos do artigo 482 da CLT, especificadamente quanto à alínea “b”. Por incontinência de
conduta entende-se o comportamento culposo do empregado, sem habitualidade, levado à
perspectiva de assédio sexual, que fira o ambiente de trabalho. A pesquisa baseou-se
na doutrina clássica, na produção esparsa para formação conceitual e teórica. Paralelamente,
foi realizada busca documental de acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região de
janeiro de 2013 a dezembro de 2015, que trabalhassem a temática de modo a inferir o
comportamento processual das partes litigantes e a postura resolutiva do Estado Juiz. Da
análise dos 202 acórdãos que citaram o termo apurou-se que minoria absoluta efetivamente
discutiu o instituto, sendo que parte ainda menor o reconheceu como efetivamente provado
nos autos. Da pesquisa inferiu-se que tamanha diferenciação deriva da dificuldade de partes e
julgadores em definir o tipo de falta coerente a atitude do empregado.
Palavras chave: Relação de Emprego. Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho. Justa
Causa. Incontinência de Conduta. Meios de Prova.
___________________________________________________________________________
O CONFLITO DO INCISO II DO ARTIGO 7º DA LEI 12.965/2014 COM O ARTIGO
5º, XII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Eddy Wallan Gomes Antunes
Daniella Patrícia Oliveira Porto
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RESUMO
Tem por objeto de estudo a Lei 12.965/2014, conhecidas como “Marco Civil da Internet”, em
especial o inciso II do artigo 7º, e o conflito para com o dispositivo redigido no inciso XII, do
artigo 5º da Constituição Federal, no tocante ao conflito existente entre possibilidade de
ressalva judicial para interceptar a comunicação dos dados para com a garantia à
inviolabilidade de tal comunicação, sob égide de direito fundamental. Desde sua promulgação
em 1988, a Carta Magna previa que a comunicação dos dados necessitava de proteção
constitucional, pois configura imprescindível à vida privada. Como é notório, legisladores
empenham em adequar os textos legislativos às constantes evoluções da sociedade. Com a
grande expansão e facilidade de acesso aos meios eletrônicos que trafegam dados, viu-se a
necessidade de uma lei que regulasse o usufruto e a prestação de serviço de internet, tendo em
vista que trata-se de tráfego de dados pessoais, empresariais e até mesmo governamentais.
Pretende neste artigo um exame de principais entendimentos sobre o tema, explorar o conflito
e delimitar o regime jurídico adotado no caso concreto.
Palavras-chave: Inviolabilidade. Dados. Sigilo. Constitucional.
___________________________________________________________________________
O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO SETOR IMOBILIÁRIO E OS
IMPACTOS A ORDEM ECONÔMICA FINANCEIRA
Bruna Suellen Gonçalves Siqueira
Nélia Carolina Silva Dias
RESUMO
O vertente artigo estuda o crime de lavagem de dinheiro no setor imobiliário e os seus
impactos a ordem econômica financeira. O crime de lavagem de dinheiro é uma prática antiga
em todo o mundo. O Brasil passou a criminalizar a conduta em meados das décadas de oitenta
e noventa, quando se tornou signatário da Convenção de Viena, que criminalizou
mundialmente tal conduta. Contudo, a nova legislação que trata da lavagem de dinheiro é a lei
12.683/2012. A prática desse crime atinge a ordem econômica financeira, colocando em risco
a solidez econômica e a sustentação do desenvolvimento promissor nacional, atingindo
direitos e interesses individuais e coletivos. O setor imobiliário é utilizado para incorporar o
ilícito financeiro na economia nacional, dando aparência lícita ao ativo financeiro. Portanto, o
interesse está em evidenciar como o setor imobiliário é utilizado como meio de processamento
do crime de lavagem de dinheiro e os impactos causados a ordem econômica financeira,
abordando as características e particularidades do crime, o bem jurídico tutelado e os
princípios constitucionais econômicos atingidos pela prática delituosa.
Palavras-chave: Lavagem de Dinheiro. Setor Imobiliário. Lei 12.683/2012. Ordem
Econômica Financeira.
___________________________________________________________________________
O DOLO EVENTUAL E O HOMICÍDIO
Rafael Simões de Andrade
Carlos Eduardo Prates Fonseca
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RESUMO
O dolo eventual é uma espécie de instituto que, há muito tempo, vem sendo discutido e
estudado por vários operadores do direito. Além dele, será analisado também a culpa
consciente, outro instituto do Direito Penal. Destarte, no dolo eventual, o agente não quer
causar um dano, mas não se importa se acontecer, assumindo o risco do resultado final, já na
culpa consciente, o agente não deseja de forma alguma causar um dano. Para que exista o dolo
eventual, é preciso verificar suas teorias bases, essas, possibilitam a averiguação dos
principais requisitos do dolo eventual, tornando possível a sua aplicabilidade. Será analisado
também que são necessários outros elementos importantes para uma legal aplicação do
instituto. O Brasil tem um dos maiores índices de mortes causadas por veículos automotores
no trânsito, por isso a aplicação do dolo eventual será muito importante e satisfatório. O
objetivo principal do estudo foi analisar, com base no Direito Penal, o dolo eventual nos casos
de homicídios decorrentes de acidentes de trânsito no Brasil. Nesse linear, os tribunais
superiores já estão aplicando o dolo eventual em alguns casos de homicídios no trânsito,
observando-se no caso concreto, todos os elementos necessários para a caracterização do
crime com dolo eventual. Trazendo desta forma, uma resposta mais satisfatória para a
sociedade, não deixando o infrator impune, aplicando-lhe uma pena mais gravosa. O presente
estudo foi realizado, usando-se o método de revisão integrativa com técnicas de pesquisa
descritiva e exploratória.
Palavras–chave: Acidente de Trânsito. Dolo eventual. Culpa Consciente. Homicídio.
___________________________________________________________________________
O LIMITE DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS NO TRIBUNAL DO JÚRI
Thayla Almeida Sarmento Cavalcanti
Erika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo
RESUMO
O Tribunal do Júri, por vezes, enseja diversas controvérsias a respeito dos seus institutos.
Uma delas está em um dos seus princípios basilares, qual seja a soberania dos veredictos. Isso
porque, como se sabe, via de regra não haveria possibilidade de recurso quanto às decisões
proferidas pelos jurados no Tribunal do Júri. No entanto, existem certos limites a esta
“irrecorribilidade”, fato que nos leva a concluir que esta soberania é relativa. Segundo a
jurisprudência e a doutrina pátria, caberá recurso das decisões proferidas pelos jurados que
estejam manifestamente contrárias às provas dos autos. Isso porque as decisões são proferidas
por leigos que, por diversas vezes, não entendem como deverão se portar diante do que lhe
fora apresentado, seja por não entender a quesitação, seja por não entenderem como decidir.
Do mesmo modo, caberá recurso quando houver impedimento de mais da metade dos
membros do Tribunal do Júri ou do Tribunal Regional Federal, conforme decisões do
Supremo Tribunal Federal. É imprescindível descrever que o Tribunal de segunda instância
não poderá julgar o mérito da ação, limitando-se a anular ou não a decisão proferida no
Tribunal do Júri. Caso venha a dar provimento ao recurso e anular a decisão dos jurados,
deverá ser determinada a remessa dos autos ao tribunal de origem e este convocará novo
conselho de sentença, com novos jurados para apreciação da causa. Vale descrever, ainda, a
aplicação da reformatio in pejus indireta, nos casos de competência do Tribunal do Júri frente
ao princípio da soberania dos veredictos.
Palavras-chave: Limites. Soberania. Tribunal do Júri.
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___________________________________________________________________________
O LIMITE ENTRE DISCRICIONARIEDADE E ABUSO DE PODER NAS DECISÕES
ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES NO ÂMBITO DO EXÉRCITO BRASILEIRO
Amilton Versiani Pacheco
Rodrigo Leal Teixeira
RESUMO
O objetivo deste trabalho é promover uma análise sobre a aplicação do poder discricionário no
âmbito do Exército Brasileiro e sua utilização como mecanismo de burlar preceitos
administrativos, além de buscar possíveis soluções para evitar tais decisões arbitrárias. O
método utilizado para tanto foi o da pesquisa descritiva sobre a efetividade da
discricionariedade no âmbito do Exército Brasileiro com o objetivo de aferir o limite delicado
entre esta e possível abuso de poder por parte das autoridades militares. Foi realizado estudo
da legislação pertinente em vigor, bem como de doutrinas do Direito Administrativo e do
Direito Militar, além de artigos científicos sobre o ramo estudado, com o intuito de aferir até
que ponto seria possível e necessário um controle judicial sobre as decisões disciplinares
proferidas administrativamente no âmbito do Exército Brasileiro a fim de que seja evitado que
sobre essas incidam arbitrariedade e o instituto do abuso de poder. Concluiu-se que a
jurisprudência vem inovando e aceitando que, além do aspecto da legalidade dos atos
administrativos discricionários, outros elementos destes possam ser analisados pelo Poder
Judiciário que deve aferir a observância dos critérios de moralidade e razoabilidade nas
decisões que tenham por fim a punição do militar, bem como a existência de
proporcionalidade com a infração cometida, evitando assim, decisões arbitrárias com fim
diverso do pretendido pela lei, sendo este novo posicionamento um marco inicial solucionador
para a fiscalização do limite entre discricionariedade e abuso de poder das decisões
administrativas disciplinares.
Palavras-chave: Exército Brasileiro. Atos administrativos. Legalidade. Discricionariedade.
Limite. Abuso de poder. Hierarquia e disciplina. Controle judicial.
__________________________________________________________________________________

O PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR E A PREVENÇÃO DO ASSÉDIO
MORAL
Simone Tavares Lopes
Antônio Luiz Nunes Salgado
RESUMO
O presente estudo tem por objetivo avaliar o limite do poder diretivo do empregador e as
obrigações dele decorrentes para a prevenção do assédio moral no ambiente do trabalho.
Utilizou-se o método de revisão integrativa para a agregação de informações sobre o assunto.
O poder diretivo se propaga precipuamente na organização, controle e disciplina sobre as
atividades do empregado. A proteção constitucional da relação de emprego exige a
observância de restrições e limites para o exercício da autoridade conferida ao empregador, de
modo a não ocasionar o assédio moral. Fenômeno este de grande complexidade presente no
cenário atual. Em razão da acentuada interação entre o poder de ordenar e a obrigação de
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obedecer é que se demonstra o enfrentamento ao caráter interdisciplinar da questão. A
exposição dos fatos que proporcionaram o enquadramento desse fenômeno na esfera jurídica e
no ambiente laboral mostra aspectos das empresas em relação à conduta dos empregadores
diante da incidência dessa violência e a postura a ser adotada para o combate de tal prática.
Aponta a proporção da responsabilidade do empregador frente ao uso irrestrito do seu poder
patronal versando sobre a necessidade de observância dos princípios fundamentais e
implementação de estratégias para coibir o ato ilícito decorrente desse poder. Corroborando
para condições dignas de trabalho, não unicamente do ponto de vista pessoal, contudo
relacionado à estrutura organizacional, para a obtenção de um ambiente saudável.
Palavras-chave: Poder diretivo. Assédio moral. Limites.
___________________________________________________________________________
O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E SUAS PECULIARIDADES NO PROCESSO
PENAL
Leonardo Samuel Assis Santana
Carlos Eduardo Prates Fonseca
RESUMO
O princípio da ampla defesa está contido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal. E
assegurado ao réu o direito de se defender de todo material produzido em seu desfavor,
utilizando de todos os meios de recursos disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro. Neste
estudo trataremos de sua efetividade e aplicação, mostrando suas peculiaridades dentro do
processo penal brasileiro, dando ênfase e explicando sua subdivisão em autodefesa e defesa
técnica. Objetivou-se verificar conceitos, limites da ampla defesa à luz da Constituição da
República Federativa do Brasil, sobretudo no que diz respeito à defesa no processo penal. O
estudo foi realizado através de revisão integrativa, sendo que foram pesquisados e analisados
artigos, teses, dissertações, doutrinas, jurisprudências e previsões normativas. Fica entendido
que, o princípio da ampla defesa é indispensável para validade do processo penal, onde é
direcionado aos acusados em geral. Para doutrina majoritária à defesa e subdividida entre
defesa técnica e autodefesa. Havendo divergências entre os dois institutos da autodefesa e a
defesa técnica, fica entendido perfeitamente que, o advogado não está obrigado a acolher a
defesa que foi proposta pelo acusado, conforme a doutrina majoritária. Restando claro que o
advogado criminalista tem autonomia para buscar e determinar a melhor linha de defesa
processual para o bem do acusado. A ampla defesa e o contraditório são institutos distintos
um do outro, que não se confundem por garantia do devido processo legal, porque a defesa
tem seu destinatário certo que o acusado.
Palavras-chave: Ampla Defesa Penal. Autodefesa. Defesa Técnica. Conflito de Defesa.
Garantias Constitucionais.
___________________________________________________________________________
PARALELO ENTRE O PROJETO DE LEI 4330/2004 E A SÚMULA 331 DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Bruna Ribeiro Oliveira
Gisele Gusmão
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RESUMO
O presente trabalho busca demonstrar a evolução da legislação que trata da terceirização,
fazendo uma análise com o embasamento na sumula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e
no projeto de lei 4330/04. Este trabalho recorrerá à metodologia qualitativa a partir de uma
pesquisa a fim de verificar inicialmente a sumula 331 do Tribunal Superior do trabalho e o
projeto de lei 4330/04. No desenvolvimento da pesquisa será observado o conceito vantagens
e desvantagens da terceirização de um modo em geral, especificamente sobre o projeto de lei
43330/04, visando os efeitos da possível derrogação total ou parcial da sumula 331 do
Tribunal Superior do Trabalho. No Brasil, terceirização é um fenômeno relativamente novo
no direito do trabalho, assumindo clareza estrutural e amplitude apenas nas três décadas no
segundo milênio (DELGADO, 2009, p.408).
Palavras-chave: Terceirização. Atividade-Fim. Atividade-Meio.
__________________________________________________________________________

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS EMPRESAS E OS INSTITUTOS DA ELISÃO
E EVASÃO FISCAL
Amanda Pereira Lima
Nélia Carolina Silva Dias
RESUMO
No cenário atual, a grande dificuldade se depara com a alta carga tributária no país. Portanto,
em virtude dessa situação se constitui o planejamento tributário, a fim de evitar o impacto dos
tributos na renda do cidadão. Consiste o planejamento tributário na organização lícita dos
negócios e dos atos do indivíduo e das empresas de maneira a evitar ou reduzir o peso dos
tributos. Posto que a liberdade de planejar e praticar atos que não produzam tributação, ou
acarretem a redução das obrigações tributárias. Temos duas figuras jurídicas intimamente
ligadas ao planejamento tributário, elisão e evasão fiscal. A primeira representa a forma lícita
de economia de tributos e a segunda a forma ilícita. O Trabalho tem o propósito de mostrar o
que é, além de evidenciar a diferenciação dos institutosda elisão e evasão fiscais, bem como
os critérios adotados para diferenciá-los no planejamento tributário nas empresas. Conceituar
planejamento tributário e as formas de aplicação aos contribuintes, Mostrar a distinção entre
elisão e evasão e os critérios que os diferenciam, apontar os elementos que separam a
economia lícita de tributos dos meios ilícitos. Identificar critérios constitucionais aplicados
para aferir a legitimidade do planejamento tributário. Optou-se pelo método da revisão
integrativa, pois essa modalidade possibilita a reunião de informações e discussões sobre um
assunto de forma sistematizada, proporcionando uma melhor compreensão por parte da
comunidade acadêmica científica.
Palavras-chave: Planejamento Tributário. Elisão. Evasão. Tributos.
___________________________________________________________________________
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – UMA ANÁLISE SOBRE MEIO AMBIENTE,
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR
Lucas Daniel Rabelo Lafetá Martins
Antonio LuizNunes Salgado
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RESUMO
Este artigo tem por tema a análise os diversos fatores que compõem o meio ambiente e a área
do trabalho, sob os prismas: ecológico, da saúde e da segurança do trabalhador; a partir dos
postos de combustíveis da cidade de Montes Claros. Pretendeu-se incentivar a fiscalização
ambiental para a prevenção de riscos ambientais e um sistema de qualidade, saúde e segurança
dos trabalhadores de postos de combustíveis, especialmente os frentistas, da maior cidade do
Norte de Minas Gerais - Montes Claros. Buscou-se verificar procedimentos para liberação de
instalação de postos de combustíveis sob a óptica ambiental e sob a óptica trabalhista;
averiguar as normas de saúde e segurança do trabalho, aplicáveis ao trabalho em postos de
combustíveis; avaliar a eficácia das medidas preventivas e corretivas para cada risco e propor
melhorias para o setor de comércio de combustíveis, mantendo como foco as normas de
saúde, segurança do trabalho e o meio ambiente. Busca-se fundir a atuação de dois
importantes setores do Direito, o ambiental e o trabalhista, complementarmente, de modo a
avaliar como as normas de cada área e as atuações de seus agentes estatais se complementam
a propiciar um meio ambiente do trabalho adequado. Mediante essa análise busca-se, sendo
possível, propor melhorias.
Palavras-chave: Postos de combustíveis. NRs. Cidade de Montes Claros. Frentistas.
___________________________________________________________________________
PREVENÇÃO
À
EDUCACIONAIS

CRIMINALIDADE:

UM

OLHAR

SOB

ASPECTOS

Ricardo Aurélio Mendes Brito
Wellington de Oliveira Felix
RESUMO
A criminalidade como fenômeno crescente ganha cada dia mais enfoque nos mais diversos
meios de comunicação em massa e assombra a sociedade com números alarmantes. O Brasil é
apontado pela ONU como um dos países mais violentos do mundo. Todo esse cenário cria no
imaginário do brasileiro uma ideia encarceradora como única forma de resolução do problema
da criminalidade. Muito além de todas essas conclusões, frutos de um senso comum, há que se
analisar, tecnicamente, todos os possíveis fatores que dão origem a esse fenômeno e combatêlos antes que ocorram, prevenindo assim essa violência assombrosa. Neste norte, esse trabalho
analisará a criminalidade atual, com foco na desestrutura educacional e na deficiência cultural
do delinquente, como um dos possíveis fatores geradores da criminalidade. Ainda, será feita
uma análise dos números carcerários fornecidos por órgãos governamentais a níveis Federal e
Estadual. Dados doutrinários e jurisprudenciais, além de artigos científicos, farão parte do
presente estudo.
Palavras-chave: Criminalidade. Prevenção à Criminalidade. Fenômeno da Criminalidade.
Segurança Pública. Educação.
___________________________________________________________________________
PSICOPATIA E A VISÃO DO DIREITO PENAL
Fabíola Freitas Câmara
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Carlos Eduardo Prates Fonseca
RESUMO
Denomina-se psicopatia um transtorno de personalidade, que altera a capacidade mental bem
como as funções físicas e psíquicas do indivíduo, sendo que o presente artigo teve como
objeto principal a discussão da forma como estes são tratados pelo Direito Penal Brasileiro,
discutindo Psicologia Forense e dando ênfase aos crimes por eles praticados de maneira
violenta, sem percepção da realidade fática, além de enfocar a repercussão causada no meio
social e as implicações concernentes ao direito de acessarem tratamento adequado. O método
utilizado para a elaboração desse artigo foi a revisão integrativa abrangendo todo tipo de
bibliografia que se tornou pública referente ao assunto, através de pesquisa eletrônica
realizada nas bases de dados de revistas jurídicas digitais, bem como utilização de doutrinas e
legislações. Por meio deste estudo evidencia-se a necessidade de ampla discussão sobre o
tema, e, como meio de resolução de problemas relacionados à psicopatia, reincidência
criminal e superlotação prisional, torna-se importante a efetiva individualização da pena e
análise dos casos de maneira isolada, protegendo assim tanto o autor do crime quanto o meio
social em que este está inserido.
Palavras-chave: Psicopatia. Direito Penal. Crimes Violentos. Semi-imputabilidade.
Reincidência Criminal.
___________________________________________________________________________
REFLEXÕES SOBRE O PROTESTO DE SENTENÇAS TRABALHISTAS
Regina Célia dos Santos Oliveira Alkmim
Antonio Luiz Nunes Salgado
RESUMO
O objetivo geral deste estudo consiste em analisar o protesto de sentença trabalhista como
meio de se efetivar o crédito. Partiu-se das dificuldades encontradas pelo Judiciário para
cumprir as sentenças. O estudo buscou enfatizar a figura do reclamante exequente, para tanto
foram analisadas a sentença trabalhista enquanto título executivo em favor do reclamante; o
protesto como meio de execução de pagamento; as divergências que envolvem a legalidade do
protesto de sentenças trabalhistas; e a possível eficácia do protesto de sentenças trabalhistas.
Enquanto ato formal e extrajudicial originado em títulos e outros documentos de dívida o
protesto guarnece o direito do credor e dá publicidade ao ato. Também garante autenticidade,
publicidade, segurança jurídica e eficiência dos atos jurídicos. Quanto ao protesto de sentença,
já se pronunciou o STJ que será possível sentença condenatória, transitada em julgado, que
represente obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. O estudo foi realizado pelo método
da revisão integrativa, através de revisão de literatura e análise documental. Ao fim verificouse que o protesto poderá levar à solução esses créditos trabalhistas não cumpridas ao tempo e
modo.
Palavras-chave: Protesto. Sentença Trabalhista. Execução. Eficácia.
___________________________________________________________________________
RESPONSABILIDADE PENAL DE PROVEDORES DE REDE SOCIAL
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Gustavo Henrique Dias Oliveira
Jane Viviane da Silva
RESUMO
Na busca pela aplicação do direito a todas as esferas sociais, este estudo consistiu em
fomentar um entendimento sobre a responsabilidade penal dos provedores de rede social. Com
enfoque de esclarecer sobre a responsabilidade penal no âmbito cibernético, ou seja, na
internet, especificamente nas redes sociais que, atualmente é o serviço mais utilizado no
Brasil. Este estudo realizado apresenta a vulnerabilidade dos usuários perante as práticas
ilícitas de outros usuários, bem como a falta de proteção destes servidores e de políticas de
uso para diminuir a prática de crimes em seus serviços ou, em outros casos, prevenir tais
práticas. Esta responsabilidade foi estudada com relação aos provedores de redes sociais, onde
foram utilizados reportagens e entendimentos doutrinários para chegar a um entendimento
sobre a possível responsabilidade penal do provedor. Foi analisado a atitude omissiva por
parte dos provedores, que por sua vez contribui para que um crime ultrapasse o âmbito virtual
para a realidade e o quanto as praticas atuais dos provedores são insuficientes para proteger
seus usuários. Por fim, formulado os limites da responsabilidade penal por práticas ilícitas nas
redes sociais quando o provedor de rede social tem meios de impedir, mas este atua de forma
omissa.
Palavras-chave: Rede Social. Crimes. Responsabilidade. Usuários.
___________________________________________________________________________
SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL
Lincoln Botelho Veloso
Jane Viviane Da Silva
RESUMO
A lei 12.318/2010 ao ser sancionada trouxe um importante instrumento no combate à prática
da alienação parental, mais precisamente no que tange aos danos causados às vítimas de um
processo de dissolução do vínculo conjugal. O Estado é o guardião de toda coletividade, logo,
percebe-se a necessidade de medidas protecionistas diante de tais casos que possam prejudicar
a criança em suas diversas formas de desenvolvimento. O vertente artigo tem como escopo
analisar o posicionamento da nossa lei maior, a Constituição República Federativa do Brasil
de 1988, a respeito do importante instituto familiar na vida da criança. Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa. Utilizou-se para coleta de dados obras que
tratam sobre o tema. Para tal foram feitas buscas eletrônicas nas bases de dados da biblioteca
virtual ScieloBrasil, Google acadêmico, e nos sites dos Tribunais de Justiça e do STJ. Após a
coleta, os dados foram analisados e interpretados através da literatura. Portanto, aborda-se
ainda, a importância da intervenção do judiciário quando estiver diante de casos que possa
comprometer o melhor interesse da criança, em especial quando verificar que há atos de
Alienação Parental.
Palavras-chave: Direito de Família. Síndrome de Alienação Parental. Alienação Parental.
___________________________________________________________________________

71

SUCESSÃO EM EMPRESAS
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

FAMILIARES

E

A

NECESSIDADE

DO

Sheyla Aparecida da Silva Maia
Wellington de Oliveira Félix
RESUMO
Em se tratando de uma parte expressiva das pessoas jurídicas existentes no Brasil e no mundo
deve o legislador dispor de um olhar atento à empresa familiar. Em linhas gerais o presente
artigo trata da importância do processo sucessório nestas empresas. O embasamento teórico
apresenta o que são tais empresas, as principais fontes de conflitos, normas éticas entre
familiares, o momento da sucessão, e o planejamento sucessório. O momento da sucessão
torna-se um dos momentos mais delicados para a empresa familiar, seu fim pode chegar com
o falecimento do dono, ou na hora da transição. Por se tratar de um momento delicado, a
sucessão precisa ser tratada com maior atenção pelas empresas, que devem planejar o
processo sucessório com o sucedido em vida. Os mecanismos relacionados à gestão da
empresa, que trabalham a inter-relação dos familiares e garantem estabilidade no processo
sucessório, são soluções aplicáveis. As fragilidades das empresas familiares são peculiares,
pois os problemas afetivos refletem consequências que devem ser solucionadas na seara do
direito empresarial, sucessório, tributário e trabalhista. No Brasil, inexistem regras específicas
para tratar dessas debilidades, embora as fragilidades familiares na atuação empresarial gerem
efeitos danosos à sociedade empresária e tornem o processo sucessório um dos maiores
problemas enfrentado por esta. Neste cerne o presente artigo objetiva demonstrar à
necessidade do planejamento para o processo de sucessão, garantindo a perpetuação das
empresas familiares pelas gerações, fortalecendo a segurança jurídica da relação empresarial
antevendo aos conflitos comuns à sucessão.
Palavras-chave: Sucessão Familiar. Empresa Familiar. Conflitos Familiares. Soluções
Jurídicas. Planejamento Sucessório.
___________________________________________________________________________
UMA ANÁLISE DO JUS POSTULANDI NO DIREITO DO TRABALHO
Maria Aparecida Melo de Miranda
Dayane Ferreira
RESUMO
O Jus postulandi visa garantir ao trabalhador a possibilidade de postular seus direitos perante
a justiça do trabalho sem a obrigatoriedade de um advogado. Entretanto, este instrumento
diverge de outros dispositivos legais. A Constituição da República Federativa do Brasil
(1988), em seu artigo 133 prevê a indispensabilidade do advogado à administração da Justiça.
O Estatuto da Ordem dos Advogados, instituído por meio da Lei n.º 8906, de 04 de julho de
1994, em seu art. 1º declara que é atividade privativa do advogado a postulação a qualquer
órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Entretanto, a Consolidação da Lei do
Trabalho – CLT (1943), em seu Art. 791, reza que as partes poderão reclamar pessoalmente
perante a justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Diante disso, o
objetivo geral desse estudo foi analisar o uso do princípio do jus postulandi na Justiça do
Trabalho. Para atingir o objetivo da pesquisa foi adotada a metodologia qualitativa, através da
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pesquisa bibliográfica. Os dados coletados por meio da pesquisa bibliográfica foram
analisados e possibilitaram compreender a aplicação do princípio do jus postulandi. A
redução da burocracia e dos custos relacionados a contratação de um advogado possibilita a
democratização da justiça do trabalho. Logo, ao invés de bani-lo do sistema, entende-se que a
melhor saída seria o aprimoramento desse instituto com a capacitação de magistrados e
demais servidores para que estes prestem auxílio às partes que postulam em causa própria
fazendo assim com que estas tenham qualidade na prestação jurisdicional.
Palavras-chave: Jus postulandi. Justiça do Trabalho. Trabalhador.
___________________________________________________________________________
UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL
SOB A PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL
Edilene Silveira Santos E Costa
Wellington de Oliveira Félix
RESUMO
O Princípio da Celeridade ou Princípio da Duração Razoável do Processo, antes mesmo de
sua positivação na Constituição Federal, já havia sido incorporado ao ordenamento jurídico
brasileiro através de outras normas. Com o advento da Emenda Constitucional 45/2004,
processou-se sua positivação e foi elevado a princípio constitucional. O sistema de justiça
brasileiro tem enfrentado o problema da morosidade processual, por muitos fatores, dentre
eles o excesso da demanda de ações ao Poder Judiciário, estrutura insuficiente, o acesso a
justiça sem limites nem tentativas de acordos. Como concretizar a garantia da tão sonhada
prestação jurisdicional tempestiva? A análise desse princípio aponta que é preciso que se
encontrem formas e/ou meios alternativos para a resolução dos conflitos de interesse de forma
tempestiva. É possível que o uso regular da mediação, arbitragem e conciliação, dentre outros,
seja um meio viável para evitar a morosidade nas demandas judiciais, motivo pelo qual tais
institutos serão considerados neste trabalho. O presente estudo se propõe a fazer, adotando
como metodologia a revisão integrativa, uma análise do Princípio da Celeridade em uma
perspectiva constitucional e doutrinária para o enfrentamento dessas questões que
inviabilizam a concretização da garantia constitucional de forma idealizada.
Palavras-chave: Princípio da Celeridade. Duração Razoável. Prestação Jurisdicional. Meios
Alternativos.
___________________________________________________________________________
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER VERSUS FEMINICÍDIO: UM
CONTRAPONTO ENTRE A CONQUISTA DE IGUALDADE E A EFICÁCIA DA LEI
Bruna Caroline Neri Santos
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
O presente artigo tem como finalidade analisar a violência doméstica contra a mulher,
praticada no âmbito familiar ou em qualquer relação de afeto das mulheres, e o Feminicídio
que são regidos pelas Leis 11.340/06 e Lei 13.104/15. Análise esta que será feita sob ótica do
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Direito Civil e do Direito Penal, buscando um contraponto entre as conquistas de igualdade já
adquiridas pelas mulheres ao longo dos anos, a eficácia da lei e as políticas públicas adotadas
pelo Estado em relação a tais crimes. Foi feita análise acerca da natureza jurídica das medidas
protetivas e sua eficácia na vida das vítimas de violência. Para tanto, foi realizada pesquisa
exploratória, qualitativa, bibliográfica e documental, analisando as diversas formas de
violência de gênero no Brasil.
Palavras-Chave: Violência Doméstica. Feminicídio. Lei Maria da Penha.
___________________________________________________________________________
ENGENHARIA BIOMÉDICA
A INEFICIÊNCIA
NEONATAL

DO

CONTROLADOR

ON/OFF

PARA

INCUBADORA

Jesielle Mical Freire Santos
Ulisses Santos Silva
Marcel Veloso Campos
RESUMO
Segundo últimos levantamentos feitos no Brasil, no ano de 2011, mais de 68% das mortes de
crianças com até um ano de idade ocorreram até os primeiros vinte e oito dias de vida,
segundo os dados do Ministério da Saúde. A incubadora neonatal é uma das principais
ferramentas para a redução dos riscos de mortalidade infantil, pois a mesma é um
equipamento médico, que tem como principal função promover um ambiente termo neutro
auxiliando no tratamento de recém nascidos prematuros. Ela provê este ambiente adequado
através do controle da temperatura e da umidade internas do compartimento reservado ao
neonato. Para realizar o controle destas variáveis ambientais elas possuem sensores de
temperatura ou umidade atuadores geralmente na forma de resistor de aquecimento e resistor
de vaporização ou nebulizadores. A norma técnica brasileira NBR IEC 60.601-2/19 provê
especificações mínimas de desempenho para incubadoras neonatais no provimento de um
ambiente seguro ao recém-nascido. Estas especificações são verificadas através de ensaios
que incluem, por exemplo, a análise dos sinais obtidos por sensores em posições especificadas
pela norma. Com base nestes parâmetros das incubadoras neonatais, nosso objetivo geral
neste trabalho é testar a eficiência do controlador ON/OFF para incubadora neonatal.
Palavras-chave: Incubadora Neonatal. Controlador. Temperatura.
___________________________________________________________________________
ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA
EM HOSPITAL DO NORTE DE MINAS GERAIS
Laura Adriana Ribeiro Lopes
Flávia Siqueira dos Santos
Jéssica Rodrigues Oliveira
RESUMO
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Objetivo: Demonstrar a importância de um setor de Engenharia Clínica através da análise de
dados de um Estabelecimento Assistencial de Saúde do Norte de Minas Gerais. Métodos:
Aplicado questionário elaborado a partir no Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar da
Organização Nacional de Acreditação (ONA) ao responsável pela Gestão de Tecnologia
Clínica do hospital e feita análise documental de dados relativos ao controle e gestão de
equipamentos. Resultados: O hospital possui setor responsável pela gestão da tecnologia e dos
equipamentos médico-hospitalares. O gerenciamento é realizado com o auxílio de um
software de gestão (Sistema MV – Módulo de Manutenção), que contempla a maior parte dos
recursos de controle aplicados no setor. Existe um plano de manutenções programadas onde
são feitas manutenções preventivas, rotinas de inspeção, calibração e, em alguns
equipamentos específicos, testes de segurança elétrica e qualificação térmica. Conclusões: A
gestão da tecnologia médico-hospitalar garante a eficácia dos procedimentos assistenciais
realizados na instituição, bem com um melhor nível de segurança aos pacientes e
colaboradores.
Palavras-chave: Engenharia Clínica. Tecnologias em Saúde. Gestão Hospitalar.
___________________________________________________________________________
DISPOSITIVO DE ELETROMIOGRAFIA SUPERFICIAL DE BAIXO CUSTO
Marcos Raphaell Coelho Hornos
Thaís Almeida Barroso
Marcel Veloso Campos
RESUMO
Atualmente, a eletromiografia superficial (EMGs) é uma dos mais importantes métodos para a
avaliação da atividade elétrica muscular. Basicamente se consiste no posicionamento de
eletrodos no músculo a qual se pretende examinar. A eletromiografia superficial ajuda a
prevenir, tratar e diagnosticar patologias e lesões do sistema de contração e relaxamento
muscular. Diferente da eletroneumiografia (ENMG), este método de exame não é invasivo e
não oferece desconforto ao paciente durante o procedimento, oferecendo assim segurança e
precisão no diagnóstico. Hoje em dia no mercado estão disponíveis diversas marcas e modelos
de eletromiógrafos, porém a maioria deles é de altíssimo custo na casa de dezena de milhares
de dólares, sendo muitas vezes inviáveis para o uso dentro do ambiente clínico, pensando
nisso foi desenvolvido um projeto de baixo custo capaz de mensurar a atividade elétrica
muscular tão precisamente quanto os aparelhos disponíveis em mercado.
Palavras-chave: Eletromiografia. Atividade Elétrica Muscular. Biopotenciais.
___________________________________________________________________________
IMPACTO
DA
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
FILANTRÓPICO DO NORTE DE MINAS GERAIS
Laura Adriana Ribeiro Lopes
Bruna Raphaela Santos Sampaio
Clenne de Macêdo Santos
RESUMO
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A preocupação com novas tecnologias aplicadas à saúde surgiu no Brasil em meados dos anos
90. Neste contexto, a organização dos serviços de manutenção dentro de hospitais têm seu
início. Rotinas de manutenção bem elaboradas garantem o funcionamento permanente da
tecnologia e trazem segurança aos enfermeiros, médicos e pacientes. Além disso, minimizam
tempo de parada do equipamento em decorrência de defeitos. A manutenção preventiva, por
exemplo, garante melhor desempenho do equipamento por realizar intervenções em períodos
pré-determinados. Ainda se tem pouco conhecimento sobre o impacto positivo causado por
estas rotinas. Neste sentido, o objetivo deste estudo é investigar o impacto da manutenção
preventiva em um hospital filantrópico do Norte de Minas Gerais para reforçar a importância
da estruturação das rotinas de gerenciamento de tecnologias. Trata-se de uma pesquisa de
característica descritiva, documental e retrospectiva. Os resultados mostram dados do período
de 2010 a 2015, relativos às solicitações de serviços registradas, bem como ao impacto
provocado pelo programa de manutenção preventiva. Os dados apresentam, ainda, a evolução
do parque de equipamentos instalados no hospital.
Palavras-chave: Hospital Filantrópico. Manutenção Preventiva. Engenharia Biomédica.
___________________________________________________________________________
MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA VIA SOFTWARE ELIPSE SCADA
Caroline Viana
Verônica Ramone Araujo Alves
Rodrigo Baleeiro Silva
RESUMO
O aumento nas demandas por gerenciamento, controle e monitoramento das informações na área
da automação hospitalar tem promovido um maior volume de pesquisas que são indutoras do
processo de inovação tecnológica na área da saúde. Este trabalho apresenta uma forma de
monitoração em tempo real de um sinal vital de pacientes, com eficiência em detectar e informar
em tempo real anormalidades encontradas. O objetivo é monitorar a frequência cardíaca a partir
de um software Elipse Scada, para suporte e assistência profissional em pacientes internados em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O procedimento de notificar à ocorrência desse sinal a
equipe de profissionais, pode ser implementada por meio da geração de envio e alertas.
Verificando a relevância desse tipo de demanda no meio hospitalar, o presente trabalho descreve
uma arquitetura, por meio da geração e o envio de alertas, monitorar dados advindos de pacientes
internados na UTI. A premissa foi, portanto, aperfeiçoar o processo de comunicação da
frequência cardíaca detectado de modo que a equipe médica responsável seja notificada de tais
eventos de maneira mais eficiente.
Palavras-chave: Monitoramento de Paciente. Sinal Vital. UTI. Elipse Scada.
_____________________________________________________________________________
SISTEMA DE APOIO EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA BASEADO EM
REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
Danubia Karine Silva Serpa
Flávio Da Silva Santos
Rodrigo Baleeiro Silva
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RESUMO
Conforme dados pesquisados, a estimativa para 2016 é superior a 57 mil pessoas diagnosticadas
com essa neoplasia. O câncer de mama é uma patologia que vem crescendo gradativamente,
sendo mais comum entre as mulheres, tendo como consequência o aumento na taxa de
mortalidade de pacientes com esta doença. Estudos apontam a importância da descoberta precoce
da doença, levando em consideração que um diagnóstico rápido e preciso possibilita um aumento
elevado nas chances de cura do paciente. Diante deste cenário, este trabalho teve como objetivo
desenvolver um sistema informatizado que auxilia no diagnóstico do câncer. O sistema foi
desenvolvido e baseado em redes neurais artificiais (RNA’s), usando MLP (Percepton múltiplas
camadas). Para realizar os experimentos foram realizados tais como: análise de atributos da base
de dados, treinamento da rede e validação dos resultados. Para isso, foi utilizado o software
MATLAB e suas ferramentas de apoio, assim como a base de dados UCI (Machine Learning
Reposetory). O desempenho das RNA’s foi avaliado em um teste de validação cruzada. O
resultado do treinamento demostrou um classificador com até 97,6% de acerto, mostrando ser
uma ferramenta muito poderosa no auxílio da classificação do câncer. Os resultados obtidos
validam que a presente proposta disponibiliza um processo consistente no apoio ao diagnóstico
de câncer de mama.
Palavras-chave: Câncer de mama. Redes Neurais Artificiais. Matlab.
_____________________________________________________________________________
SISTEMA PARA GESTÃO DE TECNOLOGIA MÉDICO-HOSPITALAR
Delcy Juneo Barbosa Fonseca
Maycon Crispim de Oliveira Carvalho
Marcel Veloso Campos

RESUMO
Nas últimas décadas, o avanço tecnológico na área médica ocorreu de forma rápida com os
equipamentos cada vez mais sofisticados em busca de um diagnóstico mais preciso e com
segurança para salvar vidas, porém o gerenciamento e o controle desses processos não
acompanharam essa evolução na mesma proporção. O presente projeto teve como objetivo
desenvolver um sistema para gestão de tecnologia médico-hospitalar. Trata-se de estudo de
caráter experimental, na qual foi utilizada uma base teórica em Java com a IDE NetBeans 8.0.2
que processa os dados rapidamente e de forma precisa, oferecendo como resultado final um
software que possui a finalidade de auxiliar os profissionais de engenharia clínica na gestão do
parque tecnológico. O software desenvolvido é de fácil instalação e possui interface dinâmica, de
simples compreensão e utilização, além de processar os dados rapidamente e de forma precisa,
oferecendo como resultado final uma informatização do processo de gestão do parque
tecnológico e de suas manutenções. O setor de engenharia clínica é primordial para a gestão dos
equipamentos médicos a informatização do setor acarreta uma melhora da organização, controle
e rastreabilidade dos dados do parque tecnológico.
Palavras-chave: Engenharia Clínica. Equipamentos Médico-Hospitalares. Software de
Manutenção.
_____________________________________________________________________________
ENGENHARIA CIVIL
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A ANÁLISE DOS ELEMENTOS DA ESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE PELA
VISÃO DOS USUÁRIOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU RESTRIÇÃO
DA MOBILIDADE, DO CAMPUS JK
Diogo Almeida Castro
José Marcos Soares Pereira
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro
RESUMO
Segundo a NBR 9050 (2004), deficiência é uma redução, limitação ou inexistência das condições
de percepção das características do ambiente ou de mobilidade, podendo ser de caráter
temporário ou permanente. Sendo assim, faz-se necessário, ações que possibilitem a inclusão
social e a acessibilidade por parte dessa população, a todos os serviços da comunidade e, de
forma especial, as universidades. Visando contribuir de forma positiva com informações
relevantes para auxiliar na inclusão dessas pessoas aos ambientes da faculdade, esse trabalho terá
como objetivo compreender a visão dos usuários com deficiência física ou restrição da
mobilidade, a respeito do acesso dentro das Faculdades Integradas Do Norte De Minas
(FUNORTE), localizada em Montes Claros/MG, de maneira especifica no Campus JK. O estudo
é do tipo quantitativo e transversal, sendo utilizado como instrumento de coleta de dados um
questionário estruturado. Foi aplicado a vinte e uma pessoas, sendo estes acadêmicos,
professores, funcionários e servidores, portadores de deficiência física ou com restrição da
mobilidade, que utilizam o Campus JK. Na análise dos dados, verificou-se que o acesso dos
portadores de deficiência física ou com restrição da mobilidade dentro do Campus JK, não é
prejudicado pela estrutura física do local, apesar de possuir locais com inadequações na
construção dos elementos de acessibilidade. A pesquisa só teve início após o parecer
consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-SOEBRAS) e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e esclarecido (TCLE) por parte dos entrevistados.
Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão Social. Deficiência. Faculdade.
_____________________________________________________________________________
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS PAREDE DE
CONCRETO E ALVENARIA ESTRUTURAL EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO
POPULAR
Marcos Paulo Ferreira Mendes
Ricardo Xavier Alberico
RESUMO
O crescimento de construções na última década em todo Brasil, se dá em função da iniciativa
pública em programas habitacionais, como o “Minha casa, Minha vida”. Devido a retomada
destes programas, industrializar a construção civil, foi a alternativa que as construtoras e
empreendedores do ramo estão utilizando para executar grandes números moradias com
qualidade e tempo hábil. O sistema construtivo parede de concreto é um sistema que, em função
da velocidade de execução e redução de mão-de-obra, tem sido uma das escolhas das empresas
que ingressaram nesse mercado. Desta forma o objetivo deste trabalho é fazer uma análise
comparativa entre esta técnica construtiva e a técnica de alvenaria estrutural que é a mais
utilizada neste segmento. A metodologia usada será o estudo de caso de obras de mesmo porte
que utilizam o sistema parede de concreto, e o sistema de alvenaria estrutural, onde foi realizada
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uma comparação entre os sistemas em estudo. A partir desta comparação foi feito uma análise
comparativa detalhada contendo dados e estimativas de ganho de cada sistema.
Palavras-chave: Alvenaria Estrutural. Governo. Comparativo de Custo. Parede de Concreto.
Programa Habitacional.
_____________________________________________________________________________
ANÁLISE DA ADIÇÃO DE RESÍDUO CERÂMICO NA PRODUÇÃO DE TIJOLOS
MACIÇOS
Geisa De Lourdes Pereira De Oliveira
Marina Fernandes Soier
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
Os resíduos de construção e demolição (RCD’s) representam uma parcela significativa na
quantidade de resíduos urbanos gerados hoje no Brasil. Além deste montante as fábricas de
tijolos descartam um grande volume de material devido à fragilidade do produto interferir nos
processos produtivos e de transporte dos mesmos. O reaproveitamento deste material representa
grandes benefícios sociais e ambientais, visando a crescente preocupação com a sustentabilidade.
O presente trabalho apresenta uma proposta para reutilização destes resíduos, a partir da análise
da utilização dos mesmos como agregados na produção de tijolos maciços, enfatizando o
potencial de reaproveitamento dos resíduos cerâmicos provenientes de obras de construção civil
e de fábricas de tijolos cerâmicos. Para tanto, foram produzidos corpos de prova para realização
de ensaio de compressão, seguindo às especificações técnicas para tijolos maciços.
Palavras-chave: RCD. Reaproveitamento. Material Descartado. Meio Ambiente.
Sustentabilidade.
_____________________________________________________________________________
ANÁLISE DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DO SUBLEITO COM
ADIÇÃO DE RESINATO DE SÓDIO – CAL LÍQUIDA
Clédson Teixeira Viana
Flávio Maurício Vieira dos Santos
Pedro de Almeida Souza
RESUMO
Nos dias atuais, nota-se a crescente evolução da consciência em preservar a natureza para as
gerações posteriores. Diversos danos ambientais estão associados às várias formas de exploração
dos minerais. Ainda hoje a brita graduada constitui mais de 90% do peso das diversas misturas
utilizadas em pavimentos e, com o alto índice de crescimento da malha rodoviária do país,
aumenta a extração desse recurso, implicando em maiores danos ao meio ambiente. O estudo
buscou, a partir da adição de um composto plastificante a base de Resinato de Sódio denominado Cal Líquida, avaliar o subleito para o seu uso como base. O principal objetivo foi
avaliar a resistência mecânica do solo com adição de resina líquida específica, bem como
determinar o limite de liquidez e limite de plasticidade, determinar a granulometria, classificar o
tipo de solo, avaliar a expansibilidade e o Índice de Suporte Califórnia – ISC. A metodologia
aplicada na pesquisa foi a revisão bibliográfica, a visita de campo e ensaios laboratoriais,
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obtendo-se assim uma base concreta sobre o assunto em discussão. Com base nos resultados,
infere-se que a adição da cal líquida proporcionou ao solo estudado uma elevação da sua
resistência mecânica, diminuição da expansão, melhora no limite de liquidez e no índice de
plasticidade.
Palavras-chave: Subleito. Resistência. Cal Líquida. Pavimentação. Solo. Base.
______________________________________________________________________
ANÁLISE DA VIABILIDADE EM RELAÇÃO À VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À
COMPRESSÃO ENTRE O CONCRETO USINADO E O CONCRETO VIRADO, EM
MONTES CLAROS-MG
Clécio Andrei De Matos
Enoc Everton Silva Murça
Wilson Da Silva
RESUMO
Diante da dificuldade dos consumidores na escolha de qual concreto utilizar no momento da
concretagem o presente trabalho objetivou-se verificar o custo benefício e a viabilidade dos
concretos, em relação à variação da resistência à compressão do concreto usinado utilizado por
obras e o concreto virado em obras em Montes Claros- MG. Utilizou-se de amostras coletadas
em oito obras na cidade de Montes Claros-MG entre os meses de março a abril de 2016. Sendo
que três lotes das amostras do concreto foi virado na própria obra e as outras três foram
produzidas por concreteiras. As amostras foram moldadas e rompidas no laboratório da
FUNORTE, seguindo os parâmetros da ABNT da NBR-5738. No laboratório verificou-se a
resistência dos dois tipos de concreto (usinado e virado na obra), a segunda etapa do trabalho
consistiu-se na análise dos custos relativos de cada um dos concretos citados acima, com base no
preço do metro cúbico do concreto usinado na cidade de Montes Claros e o preço do metro
cúbico do concreto virado em obra com base na tabela do SINAPI. A partir dos resultados pôdese concluir que o concreto usinado atingiu uma resistência a compressão superior ao concreto
virado em obra, além disso, constatou-se que o concreto usinado mostrou-se como melhor
alternativa em relação ao custo, pois o mesmo apresentou uma diferença de 55,61 % mais barato,
tornando-o a melhor opção para o consumidor na escolha do concreto no momento da
concretagem.
Palavras-chave: Concreto. Viabilidade. Resistência à Compressão.
_____________________________________________________________________________
ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO
EM RELAÇÃO ÀS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS EM
ESTABELECIMENTOS EM MONTES CLAROS-MG
Sérgio Santana de Souza Júnior
Stéfano Santos Magalhães
Ricardo Xavier Alberico
RESUMO
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A importância da segurança relacionada à prevenção e combate a incêndios nas edificações com
acesso ao público de forma geral é indiscutível, pois as consequências geradas por um acidente
podem gerar perdas materiais, humanas além de grandes prejuízos para o estabelecimento.
Considerando o risco dessas perdas é de fundamental importância que o sistema de segurança
esteja seguindo as normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais.
Este trabalho tem como finalidade mostrar através de pesquisa exploratória como estão as
condições das edificações dos estabelecimentos da cidade de Montes Claros em relação à
conformidade aos itens obrigatórios estabelecidos pelo Corpo de Bombeiros. Os resultados da
presente análise baseiam-se em formulários de conformidade do estabelecimento com a
legislação vigente, sendo referente às normas de prevenção de combate a incêndio. Os resultados
obtidos foram que 30% dos estabelecimentos estavam de acordo com as normas, pois possuíam
os itens analisados e os outros 70% não possuíam todos os itens da pesquisa, ocasionando um
sistema ineficiente.
Palavras-chave: Incêndio. Análise de Conformidade. Proteção e Segurança.
___________________________________________________________________________
ANÁLISE DE CUSTO/BENEFÍCIO E QUALIDADE ENTRE
MANUAIS E AUTOMATIZADAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

ATIVIDADES

Isaura Cordeiro Rocha
Rayane de Souza Silva
Ricardo Xavier Alberico
RESUMO
Devido às falhas da mão de obra e ainda a má qualificação muitas construtoras optaram por
automatizar seus canteiros, sendo assim houve intenso crescimento na modernização do setor.
Automatizar traz benefícios construtivos, pois as máquinas são projetadas para substituir e
aliviar o esforço humano além de reduzir desperdícios de materiais, que hoje é um dos
grandes problemas enfrentados na construção civil evitando também retrabalhos, transtornos e
aumentando a qualidade. Apesar de apresentar considerável crescimento tecnológico, o setor
ainda apresenta resistência na adoção de equipamentos automatizados. O presente trabalho
visa realizar um estudo do custo/beneficio entre atividades manuais e automatizadas no setor
da construção civil. Comparar o tempo de execução e qualidade entre atividades feitas
manualmente e mecanicamente, e ainda efetuar pesquisa avaliativa sobre o uso de
equipamentos automáticos no setor da construção civil da cidade de Montes Claros, Minas
Gerais. Na elaboração do estudo para fins metodológicos optarão sobre um caráter descritivo,
comparativo e exploratório com abordagem qualitativa e quantitativa. Concluiu-se que apesar
da grande superioridade quando avaliado a variável produtividade, o sistema automático
possui algumas restrições: pouco conhecimento das empresas, alto custo e ainda a necessidade
de manutenção, porém ainda se apresenta como uma ótima alternativa, pois além do ganho de
produtividade que irá resultar em menor custo e prazo, ainda é possível perceber melhorias na
qualidade e redução de desperdício, tanto no processo de preparação da massa quanto na
aplicação final.
Palavras-chave: Construção Civil. Avanços Tecnológicos. Atividades Manuais.
Custo/Benefício. Qualidade.
___________________________________________________________________________
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ANÁLISE DE RESISTÊNCIA DE CONCRETOS MODIFICADOS
Mércio Leonardo Costa Cardoso
José Henrique Siqueira Silva
Plínio Oliveira Laranjeira
RESUMO
A redução da porosidade do concreto é um dos fatores preponderantes para a solução dos
ataques de agentes agressivos. Este trabalho apresenta um teste comparativo de resistência à
compressão axial entre o concreto com adição de polímeros em relação ao concreto
convencional. As resinas poliméricas utilizada foram à base de Poliéster, copolímero vinìlico,
e silicatos, utilizando 10 % de cada resina em relação ao traço usado, foram confeccionados
03 mistura de concreto de cada resina polimérica e uma molda sem adição, com o concreto
convencional. Após todas as misturas prontas, ficaram 28 dias ate o ponto ideal de cura,
assim sendo submetidas a teste de compressão axial. Constatou-se no teste de compressão que
duas das resinas tiveram resultados significativos, ficando acima da media prevista, e que uma
das resinas não conseguiu um bom resultado.
Palavras-Chave: Concreto. Polímeros. Durabilidade.
___________________________________________________________________________
ANÁLISE DE VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TIJOLO DE ADOBE COM
ADIÇÃO DE FIBRA DE BANANEIRA NO SEMIÁRIDO DE MINAS GERAIS
Marcelo Brito de Morais
Pedro Henrique Antunes C
Prof. Armando Macêdo Chaves
RESUMO
O presente artigo teve como tema propor a adoção da fibra de bananeira na composição dos
tijolos de adobe na região semiárida de Minas Gerais, analisando seus impactos possíveis na
região. O mesmo tem como objetivo padronizar um traço para a composição do mesmo,
através de testes básicos preconizados pelas normas NBR 10834 (2012); NBR 10836 (2013);
NBR 8492 (1984). Foram analisados três tipos de traços diferentes ( "FB T-01", "FB T-02",
"FB T-03"), cada um com porcentagens distintas de fibra de bananeira na sua composição.
Diante dos resultados, todos os três atenderam as preconizações das normas vigentes sobre a
resistência à compressão simples e absorção de água. Os dados apontaram, também, que a
dosagem majoritária de fibra nos traços apontou uma maior resistência à compressão simples
e uma diminuição considerável na absorção de água do mesmo, possibilitando-se, assim, a
sua adoção não só na região semiárida de Minas Gerais, já que a mesma caracteriza-se por
ser uma região seca, mas em regiões com índices de umidade e precipitação maiores,
abrindo-se, assim, um mercado mais abrangente para os potenciais produtores da região.
Palavras-Chave: Tijolo de Adobe. Semiárido de Minas Gerais. Fibra de Bananeira.
___________________________________________________________________________
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ANÁLISE PATOLÓGICA PÓS-OCUPAÇÃO DAS MORADIAS DE UM CONJUNTO
HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO FRANCISCO - MG
Douglas Araújo Costa Pereira
Schumacker Fraga Nascimento
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro
RESUMO
A cada ano muitos projetos sociais são voltados a reduzir a desigualdade social. O Brasil
busca, através de estratégias para acelerar o desenvolvimento voltado a políticas sociais,
reduzir as carências refletidas na maior parte de sua população. Objetivado facilitar o acesso a
moradias dignas à população brasileira, foi criado em 2005 Lei nº 11.124/05, o Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social (FNHIS), que têm como meta diminuir o déficit habitacional do país. Com
ênfase em qualidade construtiva dos conjuntos habitacionais de Interesse Social que tem
causado grande impacto socioeconômico e no setor da construção civil, este artigo teve como
objetivo a análise de patologias em moradias populares pós-ocupação de 45 residências
voltada à visão dos moradores do conjunto habitacional Morada do Sol, localizado em São
Francisco – MG. O método adotado foi a aplicação de questionários através de entrevistas
presenciais com os moradores. Assim, foram identificados os principais problemas
patológicos normalmente causados pelo mau gerenciamento de obras. De forma geral, as
patologias encontradas foram variáveis: goteiras, descolamento de azulejos, bolhas ou
descascamento na pintura, problemas com fechaduras e/ou dobradiças e vazamentos.
Considera-se estas patologias comuns para conjuntos habitacionais de interesse social. A
quantidade de ocorrências indica que há muito a se fazer e se pensar em relação à qualidade,
execução e fiscalização, para que em futuros empreendimentos a recorrência patológica seja
minimizada, reduzindo, assim, os gastos com reparos e os incômodos gerados por esses
problemas.
Palavras-Chave: Análise Patológica. Conjunto Habitacional. Minha Casa Minha Vida.
___________________________________________________________________________
APLICAÇÃO DO TIJOLO DE SOLO-CIMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Alexander Lidório Sobral
Roberta Núbia de Sá Morais
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
A construção civil se modernizou através de métodos construtivos sustentáveis e minimizou
os impactos ambientais. O solo-cimento resulta da mistura de solo, cimento e água,
compactados na umidade ótima e sob a máxima massa específica seca. Sendo curada a
sombra, dispensando a queima e sem agredir o meio ambiente. Objetivou-se descrever as
características do tijolo de solo-cimento (TSC) como alternativa sustentável e
economicamente viável. Com uma abordagem experimental quali-quantitativa, obtiveram-se
os resultados através de testes como o ensaio de absorção de água e de resistência à
compressão. Como amostra utilizou-se uma microempresa nesta cidade, onde se observou o
processo de fabricação dos TSC’s desde a escolha do solo até a cura. Identificou-se que o
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mercado do TSC nesta cidade ainda é pequeno, pois se trata de uma novidade no mercado,
suas vantagens são pouco conhecidas e seu preço é superior ao dos demais tijolos. Conclui-se
que, utilizando os TSC’s estima-se economizar cerca de 20 até 40% em relação à construção
convencional; reduz-se o tempo de obra; é de fácil acabamento; a obra fica mais limpa e sem
desperdícios; boa acústica; isolamento térmico; proteção de umidade e resistência à
compressão superior a do tijolo cerâmico; sendo então ambiental e economicamente viável.
Palavras-chave: Tijolo Ecológico. Construção Civil. Impacto Ambiental.
___________________________________________________________________________
AQUECEDOR SOLAR CONSTRUÍDO POR MATERIAIS RECICLADOS
Amanda Julyanne Muniz Ferreira
Gabrielle Dias De Souza
Alini Fernanda Bicalho Noronha
RESUMO
A energia solar é considerada uma fonte de energia renovável, natural, limpa, disponível e
infinita. O sol é de extrema importância nesse projeto, ele é responsável pelo aquecimento da
água. O aquecedor solar feito por materiais reciclados é um sistema de baixo custo tem a
capacidade de reduzir 30% na conta de energia elétrica, se for comparado todo um período
com o aquecedor instalado. A utilização do aquecedor solar é de fácil execução. Neste sentido
o objetivo do sistema visa reduzir custos com energia elétrica e atender a requisitos de
sustentabilidade. A metodologia utilizada foi o método experimental, onde buscou- se
construir uma aquecedor solar a partir de materiais recicláveis. Dados os resultados nota-se
que os testes realizados com o aquecedor solar de baixo custo obteve alternativa eficiente para
a geração de energia térmica para aquecimento da água.
Palavras-chave: Aquecedor Solar. Reciclagem. Meio-Ambiente. Sustentabilidade. Economia
de Energia.
___________________________________________________________________________
AVALIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA NO
CONDOMÍNIO PARQUE SAINT GERMAIN DA CIDADE DE MONTES CLAROS –
MG: ESTUDO DE CASO
Ana Cláudia Barbosa Dos Santos
Raissa Leal Alves
Arivaldo Dos Santos
RESUMO
A energia elétrica brasileira tem sofrido por diversos reajustes nos últimos semestres, devidos à
ameaça na escassez da principal fonte para a geração da mesma, a água. Dessa forma, a crescente
demanda energética, no Brasil e no mundo, tem impulsionado a busca por alternativas
sustentáveis e que sejam viáveis economicamente. Alguns deles são: energia eólica (geração de
eletricidade por meio dos ventos e energia solar (energia gerada por meio do aproveitamento /
conversão dos raios solares). Este trabalho tem por objetivo apresentar uma forma de mini
geração de energia, com painéis solares fotovoltaicos para atendimento ao condomínio Saint
Germain, demonstrando vantagens, formas de implantação, viabilidade econômica e
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sustentabilidade. Será feito levantamento do consumo energético interno e residencial do
condomínio, dados de radiação solar para localidade e análise da área de cobertura útil para
instalação das placas. Tendo como base as normas, os dados coletados serão submetidos ao
dimensionamento. Os resultados serão expressos através de gráficos e tabelas onde será avaliada
a aplicação desse sistema em um condomínio residencial.
Palavras-chave: Crise Energética. Fotovoltaico. Energia Renovável. Energia Solar.
___________________________________________________________________________
CONSIDERAÇÕES SOBRE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
PARA USO EM EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS EM MONTES CLAROS
Frederico Rodrigues Fonseca
Philipe de Oliveira
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
A água é um elemento essencial para a existência da vida, porém devido a diversas ações
antrópicas e mudanças climáticas, as fontes de água potável estão se tornando escassas. O
Brasil atravessa uma crise no abastecimento de água, o que tem gerado uma crescente
preocupação com os recursos hídricos. Frente a esta situação deve-se pensar em formas
alternativas de suprir o consumo de água da população. Um método secular, que foi deixado
de lado com a implantação dos sistemas de abastecimento coletivo das concessionárias do
setor, é a captação e aproveitamento da água da chuva para uso nas residências. Essa
alternativa contribui na preservação dos mananciais aquíferos bem como traz economia
financeira com a redução do custo na conta de água, além de outros benefícios. Diante do
exposto este trabalho tem o objetivo de analisar a viabilidade técnica e ambiental da
implantação de um sistema de captação e aproveitamento de água pluvial para ser utilizada
em bacias sanitárias em um edifício residencial na cidade de Montes Claros, buscando
apresentar os benefícios que o mesmo pode acarretar.
Palavras-chave: Captação. Água Pluvial. Bacias Sanitárias. Meio Ambiente.
___________________________________________________________________________
DESEMPENHO DO CONCRETO COM O ADITIVO DA BORRACHA DO PNEU
João Victor Dias Figueiredo Rocha
Leandro Carvalho Lacerda
RESUMO
A destinação final dos pneus é um grande problema ambiental trazendo vários prejuízos a
saúde pública e ao meio ambiente. A reciclagem é alternativa para contribuir com a retirada
destes e ajudando com desenvolvimento sustentável. O presente estudo visa o melhoramento
do concreto a partir do aditivo pó de borracha do pneu substituindo alguns agregados e avaliar
o desempenho do próprio buscando pontos positivos como resistência, fissuras, durabilidade,
entre outros, e ajudando também nos aterros onde há uma concentração de queimas muito
grande levando vários prejuízos para sociedade.
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Palavras-chave: Concreto. Meio Ambiente. Reciclagem.
___________________________________________________________________________
DIAGNÓSTICO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S EM UM CANTEIRO DE
OBRAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS.
Gleiciany Silva Aguiar
Rejane Oliveira Rosa
Marco Antônio Ramos Canela
Buscar a qualidade no mercado atual representa não só um diferencial competitivo passou a
ser uma necessidade, visto que os consumidores se tornaram mais exigentes e procuram mais
eficiência nos bens e serviços. As empresas, em busca do aumento na produtividade e
eficiência vem cada vez mais investindo em programas de qualidade. O programa 5s, tem sido
utilizado de forma eficaz, uma vez que preconiza que, com cinco ações simples e de fácil
compreensão é possível alcançar qualidade em todos os processos. No entanto as empresas no
decorrer da implantação se deparam com algumas dificuldades. Esse artigo apresenta
resultados acerca de levantamentos feitos a respeito da implantação do programa 5S e revela
através de pesquisa bibliográfica os benefícios e dificuldades que surgem na implantação do
referido programa. O objetivo deste artigo é avaliar a atual situação dos canteiros de obras em
Montes Claros e mostrar através de estudos, sucessos na implantação do programa 5S,
demonstrando que as dificuldades são irrelevantes frente aos benefícios trazidos. E como a
utilização de cinco sensos pode influenciar na produtividade e mostrar sua importância para o
convívio no ambiente de trabalho. Sendo de grande relevância este estudo para que os
empreendedores possam conhecer sobre o programa 5S, e para empresários que pretendem
implantar em suas instituições um programa de qualidade baseado no 5S, uma vez que com o
diagnostico em mãos poderá agir de forma que minimize efeitos negativos, caso surja.
Palavras-chave: Gestão da Qualidade. Programa 5S. Canteiro de Obras. Desempenho.
___________________________________________________________________________
DRENAGEM PLUVIAL NA FACULDADE FUNORTE JK
Hugo Leonardo Pereira Durães
Vanderson Aguiar Santos
RESUMO
O sistema de micro drenagem pluvial é composto por dispositivos hidráulicos, como guias,
boca de lobo, sarjetas e tem como objetivo evitar alagamentos provocando agilidade no
escoamento de água, evitando erosões e suas consequências na região. Com isso essas águas
se tornam indesejadas, pois essas podem acarretar doenças, alagamentos, inundações etc. A
instalação inadequada de rede de esgoto e dispositivos de micro drenagem, bem como, a
destinação imprória dos resíduos sólidos, aumenta a possibilidade de inundações, pois irá
provocar o entupimento de bueiros, promovendo todos os impactos negativos dessas
ocorrências, até mesmo aumento da incidência de doenças nessas áreas. Recentemente os
dispositivos de drenagem vem buscando, outros aspectos que não somente a facilidade de
escoamento, sendo destacada a promoção de aumento da permeabilidade do solo, incluindo
também a possibilidade de reservação para reúso. Um projeto de micro drenagem adequado,
pode minimizar os impactos decorrentes da implantação de edificações, no entanto,
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instalações mais antigas, onde destacamos o CAMPUS FUNORTE JK passa por alguns
problemas e limitações de sistemas de micro drenagem, considerando que os mesmos não
atedem a essas novas demandas e encontram-se defasados. O presente artigo tem como
objetivo apresentar um diagnóstico do sistema existente na edificação supracitada e discutir
um sistema de micro drenagem pluvial que venham atender a essas novas demandas. Esse
estudo se propõe a executar uma análise do estudo atual apontando as potencialidades que os
dispositivos de micro drenagem poderiam alcançar.
Palavras-chave: Micro Drenagem Pluvial. Dispositivos. Escoamento. Sistema.
__________________________________________________________________________________

EMPREGO DO GUIA PMBOK NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS DAS
EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG
Alex Fonseca Câmara
Bruno Frederico Pereira
Ricardo Xavier Alberico

RESUMO
A deficiência no planejamento de um projeto acarreta problemas sérios para a obra, tais como,
atrasos nas etapas, gastos não calculados, alto índice de desperdícios, dentre outros. A fim de
permitir pleno domínio e evitar que esses problemas apareçam, é de grande utilidade as
ferramentas para gerenciamento de projetos, ferramentas essas que com o passar das décadas
desde os anos 60, século XX, evoluíram muito. Neste trabalho iremos focar na pesquisa de
uso do guia PMBOK criado pelo PMI, instituição de gerenciamento de projetos internacional,
em que visa reunir em um guia as melhores práticas de gestão de projetos. Utilizaremos a
pesquisa de campo, para que através dessa, possa identificar o conhecimento do guia PMBOK
bem como o uso dos processos de escopo, tempo e custo nas empresas de construção civil na
cidade de Montes Claros, estado de Minas Gerais, onde o escopo visa reunir os processos
necessários para terminar o projeto com sucesso, relacionando, principalmente, a definição e
controle do que está e do que não está incluso no projeto. O tempo ou cronograma busca
reunir os processos necessários para assegurar que o projeto seja implantado no prazo
previsto. E o custo preocupa-se, principalmente, com os orçamentos dos recursos necessários
para completar as atividades do projeto. Portanto, o equilíbrio entre essas três etapas,
denominada tríplice restrição, irá gerar a qualidade do produto.
Palavras-chave: Pmbok. Gestão de Projetos. Construção Civil.
___________________________________________________________________________
ESTUDO DE CASO DA DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE ENCHENTES
NO BAIRRO SÃO JOSÉ.
Eduardo Pêgo
Verônica Patrik da Silva Pêgo
Danillo de Oliveira Alves
RESUMO
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A gestão e drenagem do sistema escoamento das águas é um problema nacional, que traz
grandes prejuízos. Este artigo tem como objetivo estudar formas de tratar desse infortúnio no
bairro São José, na região central na cidade de Montes Claros, onde problemas de drenagem e
enchentes ocorrem em épocas de chuvas, causando transtornos para a população. A partir do
exposto acima, surgiu a intenção de responder a seguinte pergunta: Quais as possíveis causas
dos alagamentos do bairro São José, e como poderiam ser solucionadas e evitadas? O presente
artigo responde a essas questões fazendo pesquisas pluviométricas, estudo de dados públicos
da cidade, e visita ao bairro. Concluiu se que os alagamentos do bairro são ocasionados por
um conjunto de causas. Inicialmente pela rede de drenagem ser antiga e já não atender mais as
necessidades do bairro devido ao seu crescimento, pois a concepção da rede foi executada na
medida em que o bairro foi crescendo. Foi identificado que há uma grande quantidade de
bocas de lobo, que não cumprem a sua finalidade. A principal causa desses alagamentos se da
ao fato de toda à água de chuva que vai para as galerias dos bairros adjacentes caírem direto
na galeria do bairro São José. E isso faz com que as mesmas não suportem o volume dessa
vazão de chegada, propiciando às enchentes nas ruas principais. Priorizando o meio ambiente,
a maneira que melhor atende a resolução dessa problemática será a execução de bacias de
retenção.
Palavras-chave: Drenagem Urbana. Controle de Enchentes. Bacias de Contenção. São José.
___________________________________________________________________________
ESTUDO DE PATOLOGIAS EM CONJUNTO HABITACIONAL NA REGIÃO
NORTE DE MONTES CLAROS MG
Elder Cristiano Soares Souza
Lindomar Atayde Zuba
RESUMO
Os problemas patológicos estão presentes na maioria das edificações, seja com maior ou
menor intensidade, variando do período da aparição e/ou a forma de manifestação. As trincas
e fissuras são as patologias mais comuns em alvenaria, seja ela estrutural ou de vedação. A
ocorrência destes problemas em edificações faz com que a vida útil da mesma reduza e
aumenta significativamente o custo final do empreendimento. Os tipos de trincas e fissuras
podem ser determinados a partir das características que elas possuem, como: a espessura, a
angulação e o sentido. E são, também, de acordo com as características, que se pode
identificar o que as ocasionou. As propostas iniciais para este trabalho são a identificação dos
tipos mais comuns de falhas nas construções, abordar maneiras práticas para solucionar tais
falhas e buscar de maneira simples e rápida a solução para patologias que se decorreram de
problemas causados pela ação do homem e da natureza. Esta identificação será feita com base
em relatório fotográfico feito pelos autores em casas de padrão popular na região norte da
cidade de Montes Claros.
Palavras-chave: Patologias em Alvenaria. Trincas e Fissuras.
___________________________________________________________________________
GERENCIAMENTO DE RISCOS DE PROJETOS: COMPACTAÇÃO DE SOLOS
Kaíque Freitas Da Cunha Figueiredo
Thallys De Milleto Dias Ferreira
Lucineide Fonseca Silva Ribeiro
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RESUMO
Objetivou-se evidenciar a eficácia do gerenciamento de riscos de projetos na construção civil;
analisar a eficácia do gerenciamento de riscos de projetos na construção civil com a
ferramenta do PMBOK. Neste estudo abranger o método de compactação utilizado em um
empreendimento de residências horizontais unifamiliares em Montes Claros, realizado pela
empresa Smart House Construções LTDA, o mesmo localizado no bairro Independência; bem
como analisar alguns estudos que corroboram sobre os benefícios de se executar a
compactação de forma adequada assim gerenciando os possíveis riscos, respeitando os
critérios referentes aos variados tipos de solo, equipamentos apropriados e edificação
pretendida no terreno compactado. Adotou-se como método a pesquisa bibliográfica,
observacional e documental que contemplou publicações sobre o tema, sejam em forma de
documentos, sondagens, livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Os
resultados encontrados nesta pesquisa assinalaram que na compactação de solo é
imprescindível analisar os valores de peso específico seco, o teor de umidade, sendo que o
teor de umidade ótimo é o propício para se atingir o máximo peso específico, e a energia de
compactação. Conclui-se que são fundamentais os variados tipos de solo e uso de
equipamentos apropriados, uma vez que esses influenciam de forma determinante na
execução da compactação do solo, garantindo qualidade e segurança a eficácia do
planejamento e gerenciamento do projeto.
Palavras-chave: Métodos. Equipamentos. Riscos. Compactação. Solos.
___________________________________________________________________________
GESTÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL
Isabella Ramos Cunha
Tábatha Cristhie Bento Batista
Adriana Xavier Alberico Ruas
RESUMO
A atividade de manutenção de edifícios garante a conservação da capacidade funcional dos
elementos construtivos de uma edificação, além de segurança, conforto e bem-estar de seus
usuários. A edificação deve ser vista como um investimento, que necessita de valorização e
conservação dentro do mercado imobiliário. A prática da Manutenção Predial em edifícios
proporciona a conservação da vida útil da edificação, mantendo seu desempenho durabilidade.
Este artigo tem como objetivo analisar a prática da Manutenção Predial em 03 condomínios
da cidade de Montes Claros - MG. Como método de pesquisa, utiliza-se a revisão
bibliográfica com a conceituação do tema e a pesquisa de campo para coleta de dados, através
de observação direta e extensiva e aplicação de questionário. Além disso, utiliza-se a pesquisa
documental em Manuais de Uso, Operação e Manutenção do Proprietário. Observa-se que a
prática da Manutenção Preventiva não é recorrente em todos os condomínios pesquisados, o
que não corresponde com o recomendado pela NBR 5674:2012. Apesar de ser disponibilizado
aos usuários as programações de Manutenção Preventiva, este tipo de manutenção não é
frequente. Deste modo, vê-se a necessidade de incluir e aperfeiçoar a Manutenção Preventiva
em todas as edificações, além de conscientizar os usuários e proprietários sobre a importância
desta prática.
Palavras-chave: Gestão da Manutenção. Manutenção Corretiva. Manutenção Preventiva.
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___________________________________________________________________________
GESTÃO EM RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO: ANÁLISE
DA VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO
PARA O MUNICÍPIO DE JANAÚBA – MG
Willian Lima Souza
Geovany Henrique Assunção
Marco Antônio Canela
RESUMO
O presente artigo visa apresentar a viabilidade de implantação de um sistema de
gerenciamento de resíduos sólidos de construção e demolição (RCD) na cidade de Janaúba, no
Norte do Estado de Minas. Para isso, apresenta-se a definição dos resíduos com sua
caracterização, os agentes envolvidos no processo de gerenciamento e suas responsabilidades
de acordo com os aspectos normativos. Neste trabalho foi apresentado uma metodologia para
definição de ferramentas de gestão dos resíduos para obtenção da composição média
porcentual e consequentemente o perfil dos resíduos de forma geral. Contudo, apesar da
inexistência do Plano de Gestão de Resíduos no município de Janaúba-MG, muitas
construções deixam de atender as diretrizes de gerenciamento de RCD. Existem locais
clandestinos de disposição de resíduos no município. As ações abordadas neste estudo podem
ser utilizadas em obras de construção e demolição e trazem inúmeros benefícios para as
construtoras, para sociedade e o meio ambiente como um todo, como na redução da utilização
da matéria-prima, e na redução tanto dos custos com a utilização de menos insumos para
realização das mesmas tarefas, quanto dos custos referentes ao gerenciamento, transporte e
destinação final dos resíduos.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos Da Construção Civil. Ferramentas de Gestão. Gestão de
Resíduos. Gestão Ambiental. Plano de RCD.
___________________________________________________________________________
GESTÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: CONTROLE DA PRODUTIVIDADE EM
OBRAS NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Cínthia Soares Nunes
Jonas Cezar Pereira
Alini Fernanda Bicalho Noronha
RESUMO
A construção civil está em crescente desenvolvimento. Grande parte das empresas brasileiras
começa a perceber a importância da gestão de projetos. Essa mobilização é resultado de um
ambiente de negócios cada vez mais competitivos, assim cada empresa busca seu espaço.
Técnicas e ferramentas de gestão vem ganhando destaque no mercado da construção. Percebese que no decorrer de processos de planejamento, execução, controle de produção e custos
ocorre algumas falhas e atrasos assim prejudicando o andamento da obra. O presente projeto
busca identificar os principais problemas e possíveis soluções encontrados nas atividades de
gerenciamento de obras. Para o desenvolvimento do trabalho, foi adotado como instrumento
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de coleta de dados o questionário para avaliação dos processos em obras do município de
Montes Claros - MG. Todas as empresas sempre estiveram abertas a ouvir novas
possibilidades, foram sugeridas no final da pesquisa algumas melhorias para o melhor
desenvolvimento da produtividade de cada uma.
Palavras-chave: Construção Civil. Qualidade. Produtividade. Gerenciamento de Projetos.
___________________________________________________________________________
IMPACTOS DO REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA EM UM
EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL
Larissa Neves Reis Araujo e Silva
Thais Santiago Silva
Vanderson Aguiar Santos
RESUMO
O Brasil está vivenciando nos últimos anos o que podemos chamar de “crise hídrica”,
ocasionada por uma conjunção de fatores, como por exemplo, baixos índices pluviométricos,
falta de planejamento urbano e ausência de responsabilidade dos consumidores brasileiros
para com o uso da água. Devido à necessidade de novos mecanismos para suprir a escassez
hídrica no país, o reuso de águas pluviais tem se mostrado uma alternativa viável e sustentável
por inúmeros fatores, como redução do consumo de água potável, diminuição de enchentes e
alagamentos, além de conservar mananciais e diminuir o consumo descontrolado dos
aquíferos através de poços tubulares. O presente estudo foi realizado por meio de uma
pesquisa executada na Distribuidora de Bebidas Cervantes LTDA, localizada no município de
Montes Claros, com objetivo de analisar os impactos e benefícios ocasionados pela capitação
e reuso de águas pluviais existente na distribuidora e de que forma ela colabora com o
abastecimento do empreendimento, que em sua maior parte é constituído pelo uso de poço
tubular.
Palavras-chave: Escassez Hídrica. Reuso. Águas Pluviais. Poço tubular.
___________________________________________________________________________
IMPERMEABILIZANTES EM FUNDAÇÕES:
RESIDÊNCIAS DO BAIRRO CANELAS II.

ESTUDO

DE

CASO

EM

Artur Maia da Silva Junior
Victor Lentine Gonçalves Rocha Cerqueira
Adriana Xavier Alberico Ruas
RESUMO
Impermeabilizar é uma técnica que consiste na aplicação de produtos com o objetivo de
proteger as áreas que sofrem com o constante contato com a água. A água infiltra nas
estruturas, afeta o concreto e suas armaduras, torna o ambiente insalubre e diminui a vida útil
das estruturas. O bairro Canelas II na cidade de Montes Claros – MG, esta localizada próximo
ao córrego bicano, e em períodos chuvosos, o mesmo sofre com o constante acúmulo de água,
e isso acarreta um sério problema com as residências, devido ocorrer infiltração nas estruturas,
ocasionando várias patologias. O uso dos impermeabilizantes nas fundações tem como
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finalidade proteger as estruturas das infiltrações da água, permitindo uma maior vida útil da
construção e trazendo um conforto e bem estar aos usuários. Nesse contexto, investigou- se o
uso dos impermeabilizantes nas residências localizadas no bairro Canelas II na cidade de
Montes Claros MG, quais os tipos de materiais impermeabilizantes mais usados nas
fundações, as técnicas de uso desses materiais e as patologias surgidas nas residências.. Foi
aplicado um questionário envolvendo questões de caráter estruturado para os moradores do
bairro Canelas II. Os resultados obtidos foram que as residências onde não teve uso de
materiais impermeabilizantes, tiveram vários tipos de patologias em suas residências.
Palavras-chave: Fundações. Infiltrações. Impermeabilizantes. Técnicas.
___________________________________________________________________________
INCORPORAÇÃO DE NANOCOMPOSTO À BASE DE DIÓXIDO DE TITÂNIO
EM ARGAMASSAS PARA OBTENÇÃO DE PROPRIEDADE AUTO-LIMPANTE
Júnia Maria Gonçalves Caetano
Yascara Tanmy Souza Fagundes
Adriana Xavier Alberico Ruas
RESUMO
A ideia de economia, estética e manutenção de edifícios, é um convite para um estudo que
viabiliza a introdução de nanoaditivos em materiais de construção, permitindo assim,
proporcionar novas funcionalidades. Nanoaditivos que em reação com a água e a radiação
UV solar, contribuem para uma solução sustentável, sendo esteticamente mais agradável;
minimizando poluições, impactos sócio-ambientais, gastos com limpeza e manutenções;
além de maximizar o desempenho econômico dos edifícios. Este trabalho tem como
objetivo a analise da real interatividade entre argamassas externas e o composto dióxido de
titânio, sendo feita, uma investigação de suas propriedades fotocatalíticas com capacidades
autolimpantes. A pesquisa classificada como experimental e quantitativa foi desenvolvida
através da definição de um tipo de traço, com diferentes porcentagens de dióxido de titânio
nacional e importado, em superfície rugosa e lisa. Os resultados obtidos foram satisfatórios
nos quais foi possível comprovar a viabilidade e eficiência do uso do nanocomposto em
estudo.
Palavras-chave: Argamassa. Fotocatálise. Dióxido de Titânio. Auto-Limpante.
_________________________________________________________________________
INFLUÊNCIA DO GERENCIAMENTO DE UM CANTEIRO DE OBRAS NA
PRODUTIVIDADE DO EMPREENDIMENTO – UM ESTUDO DE CASO
Bruna Saraiva Souza
Gustavo Soares Wanderley
Maria Aparecida Patto Graciano Chaves
RESUMO
Um canteiro de obras tem uma representação muito grande nos processos em que se baseiam
um bom gerenciamento, sendo este fundamental para o desenvolvimento das atividades de
execução, assim como no cumprimento do cronograma, na qualidade dos serviços executados
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e na produtividade como um todo. Dando a devida importância ao gerenciamento no canteiro
de obras, no qual se obtêm de uma responsabilidade muito grande nesse contexto, o mesmo
contribui na elaboração do planejamento e na organização do canteiro, para que assim,
acarrete satisfação aos envolvidos na construção, e todo o processo da obra transcorra da
melhor forma possível. Este estudo de caso teve por objetivos acompanhar o desenvolvimento
do canteiro de obras X, analisar os fluxos físicos do mesmo, como os aspectos de logística,
armazenamento, distribuição de materiais, equipamentos e mão-de-obra, e observar os valores
no ambiente de trabalho e na equipe envolvida. Para o desenvolvimento do trabalho foi
aplicado um questionário, onde se buscou compreender através de alguns colaboradores da
empresa X, o gerenciamento de um canteiro atuando na produtividade. Conclui-se que, a
influência do gerenciamento neste canteiro de obras do empreendimento X, tem eficácia no
desenvolvimento das atividades realizadas, considerando que os colaboradores se mostraram
satisfeitos e comprometidos com a produtividade e o sucesso do mesmo.
Palavras-chave: Produtividade. Organização. Canteiro de Obras. Gestão e Planejamento.
___________________________________________________________________________
INOVAÇÕES EM CONSTRUÇÃO CIVIL: O USO DA ARGILA EXPANDIDA NO
CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Dangely Luiz Soares Andrade
Guilherme Camilo Santos
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a argila expandida como um produto que
seja capaz de proporcionar economia aliado a resistência e menor peso. Os constantes estudos
e pesquisas visando reduzir peso e custos mantendo ou aumentando a resistência do concreto,
entre outros fatores, configuram-se como fundamentais para o aprimoramento de um novo
conceito em gestão de obra. Nesse âmbito, apresentamos a argila expandida, que é um tipo de
agregado graúdo industrializado que tem seu interior poroso com o aspecto de uma esponja.
Além de ser um ótimo isolante térmico e acústico, seu aspecto externo vitrificado, lhe garante
uma reduzida massa específica sem que isso afete sua resistência mecânica. Esse produto é
destinado principalmente para a construção civil. Utilizado no concreto em substituição total
ou parcial da brita, pode lhe proporcionar de acordo com ensaios realizados em laboratório,
uma redução de peso de até 39,81% em relação ao concreto convencional. O estudo de caráter
experimental, qualiquantitativo, comparativo e descritivo foi realizado levando-se em
consideração resultados obtidos em pesquisas continuadas sobre o tema proposto em
publicações recentes, bem como, através de análises de dados coletados através dos ensaios de
compressão, obtidos através de corpos de prova feitos e submetidos aos testes propostos nas
instalações laboratoriais da própria instituição. Com isso foi possível encontrar um composto
leve, que não deixou de atender a norma no que se refere à resistência mecânica,
proporcionando uma redução na quantidade de aço em função do peso, o que pode acarretar
numa diminuição no custo final do empreendimento.
Palavras-chave: Argila Expandida. Concreto Leve. Agregado Leve. Resistência.
__________________________________________________________________________________

93

MÉTODOS DE ACESSIBILIDADE NO HOSPITAL MARIA DO MENINO JESUS
PEREIRA NA CIDADE DE JEQUITAÍ/MG.
Frederico Mendes Martins
Marcos Vinicius Matos Pereira
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
Com o crescimento amplo e continuo no número de idosos no Brasil, tende a ocorrer uma
mudança no perfil da população do país, gerando assim uma atenção maior pelos serviços de
saúde pública. Com isso, torna-se necessário a adequação do ambiente construído, para
promover um atendimento de qualidade, com conforto, segurança, e consequentemente, a
possibilidade de autonomia e independência aos idosos e deficientes. A NBR 9050/2004
estabelece parâmetros para adequação dos ambientes urbanos, focando no bem estar do idosos
e de pessoas com deficiência, e na sua segurança, utilizando os meios da acessibilidade.
Contudo a uma grande dificuldade de se aplicar esse conceito, nos dias de hoje, que é o
desconhecimento técnico sobre o tema. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a
acessibilidade do hospital público Maria do Menino Jesus Pereira da cidade de Jequitaí/MG,
verificando se a estrutura física do ambiente está em conformidade com os parâmetros
normativos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e assim, mostrar aos
responsáveis pelo hospital quanto à necessidade de adequações da acessibilidade quando
pertinente, promovendo qualidade e segurança aos usuários. A partir do uso de técnicas para
o reconhecimento do espaço: Levantamento bibliográfico/documental, diagnóstico e
proposição, será elaborado um objetivo de melhoramento do espaço interno e externo do
hospital, para facilitar deslocamento dos usuários idosos, com deficiência ou mobilidade
reduzida. Por fim, propõe-se a utilização de recursos atendendo os princípios da norma da
NBR 9050/2004 a fim de facilitar a orientação do usuário, contribuindo para ampliar a
acessibilidade no ambiente em questão.
Palavras-chave: Idosos. Pessoas com Deficiência. Acessibilidade. Hospital.
___________________________________________________________________________
O USO DA CINZA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR PARA CONFECÇÃO DO
CONCRETO
Kamile Martinelle Silva
Naiara Oliveira Rocha
Orientador: Danillo de Oliveira Alves
RESUMO
Este trabalho discute a viabilidade da substituição da areia pela cinza do bagaço da cana-deaçúcar (CBC) para confecção do concreto. Foram substituídos 15% e 50% do agregado miúdo
com o intuito de atingir a mesma resistência que o concreto convencional com traço 1:2:3 e
diminuir os impactos ambientais causados na retirada de areia dos rios e no descarte do
bagaço. Porém, foi encontrada uma resistência inferior à de 2 Mpa em 28 dias. Notou-se que a
quantidade de água utilizada para confecção dos corpos de prova com adição da CBC foi mais
que triplicada e hoje com escassez de água não seria uma solução viável.
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Palavras-chave: Cinza do Bagaço da Cana-de-Açúcar. Impactos Ambientais. Concreto.
___________________________________________________________________________
PATOLOGIA EM PAVIMENTOS FLEXÍVEIS
Carlos Lúcio Nunes de Oliveira Filho
Priscila Batista de Aguilar
Árlen Almeida Duarte de Sousa
RESUMO
Pavimento flexível é formado por uma camada de rolamento asfáltica ou demais camadas, que
se apoia sobre o leito (solo). A precariedade da malha rodoviária do Brasil se dá pelo fato de
que as rodovias foram projetadas e executadas em uma época que o fluxo de veículos era
consideravelmente menor; atualmente, há um aumento diário desses veículos e uso
inadequado de excesso de cargas ou maneiras ineficientes de processos construtivos, nas quais
não estão seguindo as normas de execução de pavimentos flexíveis ou manual da
Confederação Nacional de Transporte (CNT), Departamento de Estradas e Rodagem de Minas
Gerais (DER-MG) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Portanto, este trabalho tem como objetivo identificar e descrever as patologias mais comuns
que surgem em pavimentos flexíveis em decorrência do tempo de utilização das rodovias, a
partir de análises de métodos de resoluções já existente na literatura publicada sobre o tema
prescrito. O surgimento das patologias nas estradas se manifesta em um período de curto
prazo, quando comparado com tempo de projeto. Verificou-se que as principais patologias
que ocorrem nas estradas são as fissuras e trincas, que surgem a partir de vários fatores, onde
os principais causadores estão relacionados aos erros de execução, materiais inadequados e
aumento na frota de veículos. Com base nos artigos selecionados, observou-se que as
patologias simples que causam poucos danos aos usuários das vias, podem levar ao
aparecimento de novas falhas mais graves, que em alguns casos levam a paralização das
rodovias.
Palavras-chave: Patologias. Pavimentos Flexíveis. Técnicas de Reparos.
__________________________________________________________________________________

PATOLOGIAS EM RESIDÊNCIAS DE UM CONJUNTO HABITACIONAL NO
NORTE DE MINAS GERAIS
Eliza Cristina Fernandes Gonçalves
Wesley Henrique Cantuária Dias
Adriana Xavier Alberico Ruas
RESUMO
O termo habitação popular se refere às soluções destinadas ao atendimento das necessidades
habitacionais, porém tem – se notado um grande aumento na ocorrência de patologias nessas
edificações, desta forma este artigo apresenta as principais patologias presentes em um
conjunto habitacional no Norte de Minas Gerais. Foi aplicado um questionário e um Check
List em 218 unidades residenciais do conjunto habitacional, onde a partir do dados coletados
foi possível quantificar e mensurar percentualmente os dados coletados, conforme objetivos
propostos. Concluiu – se que a maior parte dos problemas foram motivados pela deficiência

95

de projetos ou na má execução das obras, salientando a importância de se trabalhar com
profissionalismo, prudência e cautela na execução de cada etapa da obra
Palavras-chave: Patologia. Habitações Populares. Construção Civil. Programa Minha Casa
Minha Vida.
________________________________________________________________________
PRODUÇÃO DE TIJOLOS DE SOLO CIMENTO COM RESÍDUOS DE CONCRETO
Américo Kaíque Carvalho Dias
Guilherme Augusto Nunes Pereira
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
O aproveitamento de resíduos de construção e demolição (RCD) na fabricação de tijolos de
solo-cimento é uma alternativa ambientalmente sustentável que preserva os recursos nãorenováveis e possibilita a valorização destes resíduos, em vez de simplesmente joga-los na
natureza. Além disso, os tijolos de solo-cimento não passam pelo processo de cozimento,
evitando assim o desmatamento e consequentemente a poluição do ar. Este trabalho, analisou
a influência da adição de resíduos de concreto nas características físicas e mecânicas do solocimento, visando sua aplicação na fabricação de tijolos prensados. Os tijolos foram moldados
por meio de uma prensa manual, usando dosagens a partir do solo natural, solo mais 40% de
resíduo de concreto, com o emprego de 10% de cimento, em relação à massa resultante da
mistura solo-resíduo. Objetivou-se, desta forma, propor soluções técnicas para se reduzir o
custo de produção do solo-cimento, melhorar a qualidade dos tijolos e propiciar condições
para o aproveitamento deste resíduo. Os resultados obtidos mostraram que a adição do resíduo
de concreto ao solo melhorou as propriedades mecânicas do solo-cimento, possibilitando
redução de custos e produção de tijolos prensados de melhor qualidade, constituindo-se,
portanto, numa excelente alternativa para o aproveitamento deste material.
Palavras-chave: Produção. Tijolos de Solo Cimento. Resíduos.
___________________________________________________________________________
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL WATER
REUSE IN CONSTRUCTION WORKS
Maiara Fagundes dos Santos
Alini Fernanda Bicalho Noronha
RESUMO
A escassez da água é um problema cada vez maior em todo o mundo devido a fatores como o
crescimento demográfico, seu consumo excessivo e a falta de conscientização do problema. O
ramo da construção civil também necessita de volumes expressivos de água para a condução
de suas atividades, bem como para o consumo de todos os trabalhadores envolvidos. O uso de
água nos canteiros de obras está principalmente nas instalações hidro sanitárias, refeitórios e
bebedouros. Com base nisso, surge uma grande necessidade de melhorar essa situação da falta
de água, que nesse setor uma das soluções seria o reaproveitamento de águas. Nesse contexto
o presente trabalho, que é uma revisão de literatura, tem como objetivo investigar as novas
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tecnologias como o uso de equipamentos hidráulicos e outras tecnologias de redução de
consumo, o uso do sistema de reuso de águas cinzas e o aproveitamento de água pluvial na
construção civil. Portanto, foi concluido sobre os levantamentos feitos das construtoras
consultadas que elas estão se adequando às normas ambientais e sociais sobre o
reaproveitamento de água nas obras, porém, o tema ainda é muito pouco explorado no mundo
científico.
Palavras-chave: Escassez da Água. Reaproveitamento. Obras de Construção Civil.
___________________________________________________________________________
REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
André Felipe de Souza Santos
Juvande Marcus Lopes
Jarbas Batista Camargos
RESUMO
Hoje em dia a construção civil é o setor que mais gera resíduos sólidos, sendo esses, resíduos
de obras, que são chamados popularmente de entulhos. Desses entulhos milhares são gerados
diariamente, e na maioria das vezes esses não são descartados em locais adequados, sendo
assim ocupados em locais inapropriados, causando assim grandes danos ao meio ambiente,
social e econômicos. Uma alternativa para a diminuição desses resíduos seria o seu
reaproveitamento. Esse artigo tem como finalidade o estudo de alternativas para viabilizar a
reciclagem dos mesmo, fazendo a comparação com o concreto convencional, sendo
substituído pela brita 1. O presente estudo foi desenvolvido através de testes de compressão
em protótipos testes, com a dosagem de 50%, 75% e 100% de substituição dos agregados
naturais pelos reciclados. O processo de reciclagem dos resíduos foi feito nas Faculdades
Integradas do Norte de Minas-Funorte, Campos JK, Montes Claros –MG e o material coletado
na Construtora EMPOMINAS também da Cidade de Montes Claros. Os resultados levantados
foram analisados e comparados, mostrando que o concreto fabricado com produtos reciclados
representou resistência similar aos do concreto utilizando a brita, podendo oscilar pouco,
oscilação essa que não causa qualquer dano a resistência a compressão do concreto reciclado.
Diante dos resultados observa-se que a utilização do material reciclado torna se satisfatório
comparado com o concreto convencional, por atender as normas vigentes, além da
contribuição ambiental, social e econômica.
Palavras-chave: Resíduo Sólido. Agregado Reciclado. Concreto Reciclado. Concreto.
Resistência.
__________________________________________________________________________________

RELAÇÃO DO USO DE EPIs E A INCIDÊNCIA DE ACIDENTES E
TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Barbara Elisabeth Oliveira
Marianne A Santos Rocha
Adriana Xavier Alberico Ruas
RESUMO
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A utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) é de suma importância na
construção civil, devido aos riscos que os trabalhadores estão propensos nas obras. A falta da
utilização dos mesmos por parte desses trabalhadores pode ocasionar acidentes mais graves e
que necessitem de maiores cuidados médicos e em outras vezes, pode ocasionar até mesmo o
óbito do trabalhador. Dessa forma, este trabalho teve o intuito de apresentar, avaliar, analisar e
evidenciar alguns motivos que levam os operários aexecução de suas atividades dentro da
construção civil e a incidência de acidentes. Com o intuito de conscientizar os
trabalhadores sobre a importância da utilização dos equipamentos de proteção individual e
coletiva, como também discutir e alertar aos trabalhadores da obra sobre problemas
ocasionados pela falta do uso dos equipamentos de segurança. Através de uma pesquisa de
campo com entrevista estruturada e observação intensiva, foi possível coletar e diagnosticar
esse cenário, demonstrando também as possíveis prevenções e melhorias que o setor da
construção civil pode realizar em termos de segurança do trabalho, a fim de reduzir as
ocorrências de acidentes, em virtude da falta de informação e do uso inadequado de
equipamentos de proteção coletivos e individuais. Verificou-se que as empresas buscam
seguir as normas de segurança, mas a conscientização da mão de obra é fator crucial. Concluise com esse estudo que os gestores devem monitorar continuamente para adequação às
normas vigentes e realizar reciclagens com todos os colaboradores para melhoria continua da
qualidade no quesito segurança do trabalho.
Palavras-chave: EPIs. Segurança do Trabalho. Acidentes de Trabalho.
__________________________________________________________________________________

REUTILIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA BASE DA
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM MONTES CLAROS-MG
Jhonata Brito Mendes
Wesley Barbosa Costa
Wilson Da Silva
RESUMO
A construção civil se mostra cada vez mais uma grande geradora de resíduos sólidos,
causando grande impacto econômico, social e principalmente ambiental devido à
utilização de recursos naturais e ao descarte inadequado destes resíduos no meio
ambiente. Diante dessa situação, a busca por alternativas técnicas para uma melhor
reutilização desses resíduos torna-se o foco de muitas pesquisas. Com o objetivo de
reduzir os impactos causados pelos resíduos da construção civil e demonstrar a sua
viabilidade técnica e econômica, este trabalho apresenta o desempenho de agregados
reciclados de RCC na base de pavimentação nas ruas da cidade de Montes Claros. Os
resíduos foram coletados em obras residenciais de três bairros da cidade de Montes
Claros. Tendo como base as devidas normas e com o auxílio de laboratórios, as
amostras foram submetidas a ensaios de composição gravimétrica, granulométrica, taxa
de absorção de água, peso específico dos grãos, forma dos grãos, compactação com
energia intermediária, índice suporte califórnia e expansão. Em relação aos resultados a
composição gravimétrica aponta que cerca de 98% de matérias podem ser utilizados
como agregado na construção civil. O ensaio de ISC, realizado em corpos de prova
contendo 13%, 15% e 17% de umidade apresentaram uma expansão do material de 0%
e resistência satisfatória em relação aos parâmetros estabelecidos. Neste trabalho
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verificou-se que os RCC da cidade de Montes Claros atendem aos requisitos da NBR
15115/04 para execução de camadas de pavimentação com agregado reciclado,
tornando-se viável a sua aplicação, além de diminuir um problema ambiental.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Construção Civil. Base. Pavimentação.
______________________________________________________________________
USO DE PAVIMENTOS PERMEÁVEIS COMO MEDIDA DE CONTROLE DE
INUNDAÇÕES BRUSCAS EM ÁREAS URBANAS
José Almeida da Silva
Renato Carvalho Santana
Arlen Almeida Duarte Sousa
RESUMO
As interferências realizadas pelo homem na ocupação e uso do solo, refletem na forma como a
água escorre superficialmente e promove alterações nas vazões dos cursos d’água. Inundações
bruscas são aquelas causadas por fortes chuvas em uma determinada área. Teve como objetivo
determinar os principais pavimentos permeáveis capazes de minimizar as inundações bruscas
em áreas urbanas. Realizou-se uma revisão integrativa descritiva, utilizou-se as bases de
dados de pesquisa Scielo, Periódico Capes e o Google Scholar, as buscas foram realizadas de
janeiro a abril de 2016, com uma amostra de 23 artigos. Os resultados mostram que os blocos
vazados e o concreto permeável obtiveram os melhores resultados na redução das inundações.
Percebe-se uma escassez de pesquisa experimentais envolvendo o uso de pavimentos
permeáveis, e uma grande produção de pesquisa teóricas ou conceituais acerca do assunto, os
estudos experimentais demandam um grande investimento financeiro, o que pode justificar os
poucos estudos existentes. Podemos concluir que ainda é necessário a realização de vários
estudos de corte longitudinal, para podermos dirimir alguma conclusão. No entanto,
sugerirmos a implantação de vários dispositivos de forma associada, como o uso do concreto
permeável e blocos vazados, para minimizar as inundações nas áreas urbanas.
Palavras-chave: Pavimento Permeável. Inundações. Áreas Urbanas. Concreto Permeável.
Desastres Naturais.
__________________________________________________________________________________
USO DE PNEU RECICLADO NA PRODUÇÃO DE CONCRETO PARA CALÇADAS

Ailton Pereira Dos Santos
Helder Kaique Mendes Souza
Danillo De Oliveira Alves
RESUMO
A destinação incorreta de pneus inutilizáveis no meio ambiente se tornou um grave problema
ambiental. Propôs-se então, através do estudo que foi realizado, a reutilização dos pneus na
confecção de concreto para as calçadas, buscando um acesso mais sustentável a sociedade.
Essa pesquisa envolveu a procura por benefícios ao meio ambiente e por uma durabilidade
maior das calçadas, sendo que suas propriedades apresentaram benefícios, quando utilizados
junto ao concreto. O método de pesquisa que foi pesquisa bibliográfica, experimental e
comparativa. Ensaios em laboratório foram realizados com três diferentes tipos de amostras,
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com granulado e fibras de borracha e do modo convencional, e assim avaliadas e apresentadas
alternativas de reaproveitamento e utilização dos pneus inservíveis no concreto de calçadas
em vias urbanas. O objetivo então foi o reaproveitamento dos pneus inservíveis na natureza,
inserindo-os na composição do concreto para pavimentos de calçadas ecológicas, contribuindo
então para o meio ambiente sem deixar de lado as qualidades que proporcionaram para as
calçadas. Concluiu-se então que o concreto com adição de granulado de borracha tem uma
maior tração e flexibilidade, ideal para calçadas onde possuem árvores onde as raízes teriam
uma possibilidade maior de circular entre o concreto. Ideal também para lugares onde a
absorção de impacto não seja tão exigida como: playgrounds para crianças e vias para pessoas
com deficiências onde uma queda poderia ser maior absorvida. Já o concreto com adição de
fibras de borracha se mostrou mais rígido, ideal para calçadas onde é exigida uma maior
robustez e resistência a impactos, onde cargas maiores serão. Colocadas sobre si. Foi
concluído então que tanto o uso do concreto com granulado quanto o com fibras de borracha é
útil na construção de calçadas, isso gera um retorno tanto para o meio ambiente quando para a
indústria da construção civil.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Calçadas. Viabilidade.
___________________________________________________________________________
UTILIZAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL PARA IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
E JARDINS DA FUNORTE - CAMPUS JK EM MONTES CLAROS
Karla Doany Cardoso Santos
Lilian Erika Evangelista Santos
Prof. Wilson da Silva

RESUMO
O aproveitamento da água pluvial é um meio alternativo com a crescente escassez dos
recursos hídricos. O método mais utilizado como área de captação é o telhado. O
conhecimento sobre o comportamento da chuva, a área de captação e a capacidade de
armazenamento do reservatório é de suma importância para a implantação eficaz de um
sistema de captação e utilização dessas águas. A água captada pelo telhado é armazenada no
reservatório, por ser proveniente da chuva, a água obtida não é considerada potável, devendo,
assim, ser destinada a uso menos nobre, como o uso em irrigação de campo de futebol e
jardins. O presente trabalho foi desenvolvido na Faculdade Integrada do Norte de Minas Campus JK, situada na cidade de Montes Claros- MG, e teve como objetivo principal propor o
uso de água da chuva para irrigação do campo de futebol e jardins, diminuindo assim a
quantidade de água retirada dos poços tubulares. Para isso foi realizado um quantitativo do
consumo e da vazão de água para essa finalidade, com os dados obtidos no cálculo da área do
telhado associado ao índice pluviométrico da região, determinou-se a quantidade de água
captada e disponível para uso. O volume de água captado favoreceu a irrigação dos jardins e
do campo de futebol por dois meses, gerando uma economia de 17, 021% aos poços tubulares
de onde é retirado toda a demanda para irrigação.
Palavras-chave: Água pluvial. Captação. Reservatório. Sustentabilidade.
___________________________________________________________________________
VERIFICAÇÃO DO CONFORTO ACÚSTICO EM UM HOSPITAL NA CIDADE DE MONTES
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CLAROS-MG
Carlos Alfredo Mota Júnior
Eliza Crisley Lima Moreira
Adriana Xavier Alberico Ruas
RESUMO
A acústica arquitetônica é uma das áreas de grande importância se relacionada ao termo conforto
ambiental. Devido ser um assunto que torna mais perceptível aos usuários, o isolamento acústico é
um fator de extrema importância e vêm se destacando atualmente em projetos de arquitetura. Os
objetivos do estudo do conforto acústico em um hospital na cidade de Montes Claros – MG analisou
e caracterizou as formas utilizadas visando minimizar os ruídos externos, proporcionar técnicas de
edificações, utilização de materiais compatíveis para se obter um ambiente harmonioso e buscou
identificar o tipo adequado de isolamento para atender as necessidades acústicas dos hospitais. O
conhecimento sobre os tipos de materiais presentes no revestimento para isolamento acústico é
importante para incorporar soluções visando prevenir doenças e assegurar a segurança dos
trabalhadores em ambientes hospitalares (de trabalho). A pesquisa se baseou em revisões
bibliográficas, análise de dados como planilhas e documentos internos (planta baixa) para embasar de
forma eficiente os resultados e propostas de soluções para conforto acústico em hospitais. Constatouse através da análise dos fatores coletados, que para o caso em estudo, os materiais e técnicas
utilizadas para o conforto sonoro dos pacientes e funcionários, foram aplicados de forma que sanou
em grande parte os ruídos externos apresentados, atendendo assim as normas estabelecidas NBR
10152/87. Por meio dos testes ficou estabelecido que apesar da utilização de várias técnicas de
isolamento, o meio externo influenciou em uma das medições feita, sendo assim a busca por
melhorias é continua e a proposta deve ser sempre visando o conforto sonoro e a saúde.
Palavras-chave: Conforto Acústico. Hospitais. Desconforto Sonoro.
____________________________________________________________________________
VIABILIDADE
CONTÊINERES

DA

CONSTRUÇÃO

DE

RESIDÊNCIAS

UTILIZANDO

Alisson Amarante Rodrigues
Renata Vieira Santana
Alini Bicalho Noronha
RESUMO
Este trabalho se desenvolve por pesquisa empírica a fim de obter dados e informações
tecnológicas sobre o processo de construção de residências com contêineres e sua viabilidade
econômica utilizando de algumas comparações com outros sistemas convencionais de
moradia. Serão estudados também alguns detalhamentos da construção com contêineres com
o objetivo de exemplificar novos produtos sustentáveis nesse segmento de construção civil.
Apresentar-se-á estatísticas da evolução tecnológica, aceitação do mercado e frequência com
que o uso de contêineres é utilizado como residência aqui no Brasil e sua função social e
sustentável como moradia.
Palavras-Chave: Contêiner. Habitação. Sustentabilidade. Custos. Moderno.
___________________________________________________________________________
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VIABILIDADE E ACEITAÇÃO DO GESSO ACARTONADO NA CIDADE DE
MONTES CLAROS /MG – UMA VISÃO DO CONSTRUTOR
João Mendes de Sousa
Kristhiam Willy Soares Mota
Maria Aparecida Patto Graciano Chaves
RESUMO
No atual cenário de grande demanda da construção civil, é de interesse de todos que haja
novos métodos e materiais para construir com mais rapidez, menor custo, sem perder a
qualidade do serviço como produto final. O método que está ganhando espaço no mercado da
construção civil no Brasil e que oferece diferentes características benéficas, por isso tende a
expandir cada vez mais, é o gesso acartonado, que consiste em chapas de gesso revestida com
papeis em ambas as faces e parafusadas em guias e montantes galvanizados presos à estrutura.
Este sistema é conhecido também como Drywall, que quer dizer “parede seca”, e possui
várias vantagens dentre elas: ótimo isolante termo-acústico, fácil e rápida aplicação e geração
de pouco resíduo devido os materiais serem pré-fabricados. Frente a essas vantagens, o
presente artigo propõe analisar a viabilidade dessa técnica de vedação na cidade de Montes
Claros – MG, expondo a opinião de construtores locais que responderam um questionário
abordando questões como: viabilidade de custos, padrão de acabamento e eficiência do
isolamento termo-acústico. Foram entrevistadas cinco construtoras, e estas avaliaram o gesso
acartonado de uma forma positiva, ou seja, de uma maneira geral na visão dos construtores
entrevistados, o uso do gesso acartonado é viável.
Palavras-chave: Gesso Acartonado. Vedação. Drywall.
___________________________________________________________________________
CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PARA UTILIZAÇÃO EM JARDINAGEM E
LIMPEZA
Ramonny Lucas Silva
Vicente Paulo Silva Junior
Ricardo Xavier Alberico
RESUMO
Atualmente, faz-se necessário, devido à escassez de água em todo o planeta Terra, a busca por
alternativas que venham a minimizar os problemas relacionados à falta d’água. Em um
passado recente, o Brasil desfrutava de abundantes reservas de água que, além de abastecer as
nossas torneiras, também serviam para a produção de energia através de hidrelétricas,
abasteciam nossas lavouras e impulsionavam o turismo. Outro fato a ser considerado, é que
com os rios cheios e a existência de importantes hidrovias, é possível viajar entre cidades e até
mesmo os estados do nosso país. O pescado, que é uma importante fonte de alimentação e
trabalho para as comunidades ribeirinhas, com a escassez de água se torna um problema para
as famílias que sobrevivem da pesca. Com o advento da falta de água, observamos a
necessidade da conscientização de todos os povos, para a economia e uso racional deste
recurso que está se esgotando. Este trabalho tem como foco demonstrar uma alternativa
adequada para o aproveitamento da água da chuva, observando que este é um importante
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recurso hídrico que, se direcionado para um reservatório onde haja um pré-tratamento, podese aproveitar para limpeza, rega de jardins e outros trabalhos que não exijam a potabilidade da
água, promovendo dessa forma a economia financeira com a redução do consumo de água, a
redução do desperdício e a redução dos problemas relacionados com a seca na zona rural.
Palavras-chave: Escassez de Água. Aproveitamento de Água Pluvial. Conscientização Sobre
a Falta de Água.
___________________________________________________________________________
FARMÁCIA
A ANSIEDADE NOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE UMA ESCOLA DA
CIDADE DE FRANCISCO SÁ- MINAS GERAIS
Marlúcia Beatriz Lopes Pereira
Adrianni Barbosa da Silva
Daniela Andrade Queiróz
Rafael Márcio Santos Souza
RESUMO
Nos dias de hoje a ansiedade cresce cada vez mais e apesar de ser conhecida como uma
doença ela é entendida como uma função natural do organismo e é um processo de
antecipação que gera sentimento perseverante de medo, apreensão. O professor acaba
desenvolvendo diversos problemas de saúde, por desenvolver diversas atividades, pois está
exposto a grandes riscos psicossociais, dentre outros. Sendo assim, o objetivo deste trabalho
foi analisar os principais fatores que predispõem a ansiedade dos professores de ensino
fundamental e médio. Sendo de suma importância, pois através desse podemos identificar as
principais queixas, além de apontar os tratamentos mais utilizados, visou também descobrir
maneiras de minimizar tamanho desgaste, relacionados aos problemas desencadeados pela
ansiedade. A população foi composta por profissionais da educação de ensino fundamental e
médio de uma escola da cidade de Francisco Sá- MG, onde foi aplicado o questionário. O
estudo foi de caráter exploratório, descritivo, corte transversal e análise quantitativa. Nesses
estudo observamos que poucos (8%) casos foram identificados como prováveis para
ansiedade e concluímos que a profissão docente apesar de desgastante, não necessariamente é
o motivo principal para desenvolver distúrbios de ansiedade.
Palavras-chave: Ansiedade. Educação. Professor.

________________________________________________________________________________________
ANÁLISE FARMACÊUTICA DAS DEVOLUÇÕES DE ANTIMICROBIANOS EM
UM HOSPITAL NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MINAS GERAIS
Jefferson Fernandes Soares
Aqueline Tatiele Pereira Gonçalves
Dayana Alencar Rodrigues
Patrícia Luciana Batista Domingos
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RESUMO
A escolha correta de antibióticos no âmbito hospitalar tem efeito individual e coletivo, pois os
antimicrobianos são uma classe de medicamentos que necessitam de uma atenção maior,
sendo necessário o cumprimento correto do seu tempo de tratamento para garantir sua eficácia
e evitar danos aos pacientes. É de responsabilidade do farmacêutico analisar a justificativa,
quanto à devolução, para detectar a ocorrência e averiguar possíveis erros no tratamento
farmacológico. Dessa forma, esse estudo tem como objetivo caracterizar as devoluções de
antibióticos através de análise farmacêutica realizada em um hospital na cidade de Montes
Claros – MG. O presente estudo trata-se de uma análise exploratória, descritiva e
retrospectiva, com características quantitativas e investigativas. Para a realização desse estudo
foram investigadas as devoluções de antibióticos de 200 ocorrências com justificativas de
devoluções de medicamentos antimicrobianos no período de Agosto a Novembro de 2015.
Nesse estudo,pode se observar que o pronto socorro foi à unidade com maior percentual de
devoluções de antimicrobianos. Foi observado ainda que o principal motivo das devoluções
dos antimicrobianos foi aprazamento que é feito para adequar a posologia desses
medicamentos priorizada pelo protocolo de sepse utilizado nesse hospital.
Palavras-Chave: Antibióticos. Infecção Hospitalar. Sepse.
___________________________________________________________________________
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM ASILOS DO BRASIL: UMA REVISÃO
SISTEMATIZADA DA LITERATURA
Carlos Igor Ferreira Santos
Johnson Brenner Santos Lopes
Maronne De Quadros Antunes
RESUMO
Nos asilos não é raro encontrar pacientes fazendo uso da polifarmácia, pois a prevalência
maior dos moradores nos asilos é de idosos, e segundo estudos a população geriátrica tem
maior prevalência no uso de mais de três medicamentos diferentes diariamente, sendo este um
fator de risco para desencadear os problemas relacionados a medicamentos (PRM’s). Os
principais PRM’s são Administração errada do fármaco, características pessoais (do usuário),
conservação inadequada, contra indicação, dose, esquema posológico e/ou duração do
tratamento não adequado, duplicidade, erros na prescrição, não cumprimento, interações,
outros problemas de saúde que afetem o tratamento, probabilidade de efeitos adversos,
problema de saúde insuficientemente tratado e outros. Sabe-se que a ausência de um
acompanhamento na qualidade de todo o ciclo logístico do medicamento também pode afetar
direta ou indiretamente a qualidade do tratamento farmacoterapêutico de uma pessoa,
conhecendo todas as etapas desde a aquisição até a administração dos medicamentos, chegouse a pergunta norteadora deste estudo, como ocorre e quem é o responsável por todo o ciclo
do medicamento nos asilos? Trata-se de uma revisão de literatura que é um método de
pesquisa que permite a busca, a avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis do
tema estudado, tendo como produto final o estado atual do conhecimento investigado e a
identificação de lacunas que direcionam para o desenvolvimento de pesquisas futuras. Todos
os artigos analisados descreveram a necessidade da assistência farmacêutica onde tem maior
incidência em pacientes polimedicados e em pessoas acima de 60 anos, por ser uma faixa
etária que inspira cuidados. Todos necessitam de cuidados, em especial a terceira idade, que
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possuem características que necessitam de orientação e monitoramento no seu tratamento. De
acordo com os artigos revisados, a atenção farmacêutica contribui para melhoria na
farmacoterapia em asilos no Brasil. Objetivos: Avaliar a assistência farmacêutica em Asilos
do Brasil, identificar possíveis riscos e problemas relacionados ao ciclo logístico de produtos
farmacêuticos .
Palavras-chave: Assistência Farmacêutica em Asilos. Idoso. Polifarmácia.
_________________________________________________________________________________

ATENÇÃO FARMACÊUTICA AO IDOSO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Bárbara Silva Santos
Ruth Cristina Freitas Almeida
Janini Tatiani Souza Maia
RESUMO
A população idosa está crescendo em ritmo superior ao dos outros grupos etários. Assim, o
envelhecimento populacional brasileiro é inevitável, e os diversos setores da saúde necessitam
incorporar seus serviços de forma a atender tal grupo. O objetivo foi caracterizar a
importância do serviço de Atenção Farmaceutica ao idoso na Estrategia Saúde da Familia da
cidade de Montes Claros- MG. A metodologia utilizada foi caráter qualitativo e descritivo
com dados primários através da pesquisa de campo, com aplicação de um questionário
baseado no método Dadér em 280 idosos cadastrados. Os dados obtidos foram analisados
estatisticamente e explorados por meio de tabelas e gráficos. Dessa forma, evidenciou-se que
nos serviços de farmácia comunitária, o papel do profissional farmacêutico está vinculado
apenas à dispensação do medicamento, inexistindo orientação necessária quanto ao uso
racional de medicamentos. Foram identificados vários PRMs (Problemas Relacionados a
Medicamentos), já que consistem em uma população polipatológica e polifarmacêutica, na
qual se destacou como as principais doenças crônicas a hipertensão e o diabetes e também o
sedentarismo. Diante disso, observou-se como provável conseqüência, a prática da
automedicação. Conclui-se que se torna necessário a consolidação da clínica farmacêutica de
forma eficaz e intensiva no serviço de atenção primária, que deve contar com um profissional
capacitado e qualificado para aplicar o método clínico, e assim diminuir as complicações de
uma farmacoterapia inadequada e possibilitando melhoras na qualidade de vida do paciente.
Palavras-chave: Idoso. Estratégia Saúde Família. Atenção Farmacêutica.
___________________________________________________________________________
ATENÇÃO FARMACÊUTICA AO IDOSO SOBRE OS RISCOS EMINENTES DA
POLIFARMÁCIA
Arley Gomes Xavier
Denival Alves De Souza
Maria Dolores Tiago Vaz
RESUMO
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A Atenção Farmacêutica ao Idoso sobre os riscos eminentes da polifarmácia é uma pesquisa
que consiste na interação entre o profissional Farmacêutico e o paciente, com o propósito de
apresentar a importância da atenção farmacêutica no acompanhamento farmacoterapêutico,
alertando sobre os riscos referentes ao uso de medicamentos. O objetivo da pesquisa é
evidenciar e solucionar fatos que possam impedir uma farmacoterapia incorreta, a fim de
obter eficiência, adesão ao tratamento e qualidade de vida através da atenção farmacêutica. É
um estudo de caráter retrospectivo em analise quantitativo não probabilístico. A amostra
constituiu-se de 30 pacientes com idade superior a 60 anos atendidas no campus Amazonas da
cidade de Montes Claros-MG. Muitos se enquadravam no termo polifarmácia, varias dúvidas
e indagações surgiram por parte dos entrevistados com relação ao tema, e tivemos a
oportunidade prestar diversos aconselhamentos farmaterapêuticos, aprendendo, ensinando,
ajudando e mostrando a essencial necessidade da atenção farmacêutica. A maioria dos idosos
entrevistados possuía mais de uma patologia realizando assim a administração de vários
medicamentos, com o propósito de aliviar e amenizar as consequências das mesmas,
necessitando assim de uma a atenção e cuidadas especiais. A atenção farmacêutica é o
conjunto de ações promovidas por um farmacêutico em colaboração com os demais
profissionais de saúde, promovendo o uso racional dos medicamentos para manter a
efetividade e segurança do tratamento.
Palavras-chave: Atenção Farmacêutica ao Idoso. Riscos da Polifarmácia. Melhoria nas
Condições de Vida.
___________________________________________________________________________
ATENÇÃO FARMACÊUTICA AOS PACIENTES TRANPLANTADOS RENAIS EM
TERAPIA IMUNODEPRIMIDA EM UM HOSPITAL DE MONTES CLAROS
Vanessa Cordeiro Ribeiro
Flavia Silva Soares
Maria Dolores Tiago Vaz
RESUMO
A atenção farmacêutica compreende em atitudes, valores éticos, habilidades e compromissos
na prevenção de doenças, visando promoção e recuperação da saúde, de forma integrada a
equipe multidisciplinar, que se responsabiliza por orientar pacientes com a aderência do
tratamento quanto aos imunossupressores, ressaltando a uma terapia adequada com
farmacoterapia intensa. O objetivo: deste estudo foi analisar o uso de medicamentos aos
pacientes imunodeprimidos de transplante Renal, sendo realizado um estudo de característica
retrospectiva de método qualitativa que visam descrever e interpretar o conjunto em
desenvolvimento supõe um corte temporal-espacial de determinado fenômeno por parte do
pesquisador. E quantitativa que visam identificar e investigar a pesquisa realizada para
finalização do projeto. Materiais e métodos: foram obtidos através de questionário
semiestruturado em prontuários e complementados através de uma entrevista, conforme
estabelece o método dader. Foi realizado o total de 57 amostras de prontuário e selecionado
desta amostra 20% pacientes para orientação farmacêutica, com idade 30 a 60 anos.
Resultados e discussão: dentre a amostra apenas 39 prontuários se enquadrava na pesquisa, 14
prontuários não analisado devido não cumprir os critérios de inclusão. 2 prontuários
encontravam-se em retorno ambulatorial e 2 prontuários, paciente veio ao óbito. Na entrevista
20% dos pacientes responderam ao questionário do método dader. Conclusão: A atenção
farmacêutica e de suma importância, pois é um conjunto de ações que envolve o uso racional
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dos medicamentos e a efetividade de segurança do tratamento por meio da detecção,
prevenção e resolução de Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM), de forma
sistemática, contínua e documentada, com o objetivo de alcançar resultados definidos,
buscando a melhoria da qualidade de vida do usuário.
Palavras-chave: Atenção Farmacêutica. Tranplante Renal. Imunodeprimida.

ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO PERÍODO GESTACIONAL ALERTANDO
SOBRE O RISCO DE PRÉ-ECLÂMPSIA EM CENTRO DE SAÚDE DE MONTES
CLAROS
Jéssica Soares De Oliveira
Aline Patrícia Oliveira Santos
Maria Dolores Tiago Vaz
RESUMO
Nos últimos anos a maioria das internações de mulheres de 15 a 59 anos de idade, esteve
relacionada direta ou indiretamente à reprodução, grande parte delas com o diagnóstico
principal, causas relacionadas ao aborto e transtornos hipertensivos associados a gravidez, ao
parto e ao puerpério, figurando as principais causas de mortalidade materna no país. A
ocorrência da Hipertensão Arterial na gestação apresenta um índice de 6 a 10% das gestantes
primíparas, sendo que a Hipertensão Arterial existente antes da gravidez pode se agravar no
decorrer da gestação, ou também induzi-la em mulheres normotensas, sendo ainda
considerada pré-eclâmpsia na ausência da proteinúria. Mulheres que apresentem tais
problemas necessitam dobrar a vigilância, acompanhamento médico, nutricional e
farmacêutico para atestar resultados positivos e menores complicações futuras. O objetivo do
estudo foi avaliar a importância da atenção farmacêutica alertando as gestantes sobre os riscos
de pré-eclâmpsia. A pesquisa utilizou-se de um questionário semi estruturado, prontuários e
cartão da gestante. Com a análise foi realizada uma entrevista com uma parcela do grupo de
estudo, tendo como objetivo obter informações sobre os hábitos de vida, conhecimento sobre
a patologia, medicamentos e aplicar a atenção farmacêutica à gestante de alto risco. Vários
estudos relatam que a pré-eclâmpsia é uma das complicações mais comuns e de maior
morbimortalidade materna e perinatal. Essa síndrome é responsável pela maioria dos partos
prematuros, por essa ser a opção de tratamento mais segura para a mãe e para o feto. A
influência dos hábitos de vida e a qualidade da assistência oferecida assim se apresentam
como um indicativo da pré-eclâmpsia.
Palavras-chave: Pré-Eclâmpsia. Atenção Farmacêutica. Gestação.
__________________________________________________________________________________

ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NA ORIENTAÇÃO DO
APRAZAMENTO MEDICAMENTOSO EM UM HOSPITAL DO NORTE DE MINAS
GERAIS
Marlúcia Beatriz Lopes Pereira
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Ariany Apararecida Soares Martins
Samara Lopes Fonseca Brito
Dayana Alencar Rodrigues
RESUMO
A associação de vários medicamentos é uma ferramenta terapêutica amplamente utilizada no
âmbito hospitalar em pacientes que requerem uma terapia com várias drogas, contudo, essa
prática eleva o índice de interações medicamentosas. A pesquisa teve como objetivo
demonstrar a atuação do farmacêutico clínico na orientação do aprazamento medicamentoso e
identificar as principais interações medicamentosas ocorridas em um hospital do Norte de
Minas Gerais. Quanto à metodologia trata-se de uma pesquisa de campo quantitativa e
retrospectiva, realizada através de consulta a formulários eletrônicos do serviço de farmácia
clínica no período de julho a dezembro de 2015. Como resultado foi identificado à realização
de 303 orientações de aprazamentos medicamentosos pelo farmacêutico clínico, prevenindo
desta forma, a ocorrência de interações medicamentosas indesejadas em 89% das
administrações.
Palavras-chave: Farmacêutico. Hospital. Medicamento.
__________________________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DA ADESÃO DO IDOSO HIPERTENSO AO TRATAMENTO COM
ANTI-HIPERTENSIVOS E POSSÍVEIS COMORBIDADES ENFRENTADAS
Roberta Delpídia Alves Silva
Paula Geovana Fernandes Adaskevicius
Patrícia Luciana Batista Domingos
RESUMO
No Brasil, a hipertensão arterial sistêmica é a doença cardiovascular mais dominante, sendo
considerado o principal fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças
cardiovasculares e cerebrovasculares. Alguns fatores podem influenciar na adesão ao
tratamento com anti-hipertensivos como, por exemplo, idade, escolaridade e estado civil.
Nesse contexto, esse estudo tem como objetivo avaliar a adesão do idoso hipertenso ao
tratamento com anti-hipertensivos e possíveis comorbidades relacionadas. Com isso, foi
desenvolvido um estudo descritivo, investigativo, avaliativo de análise quantitativa. Para isso,
foi aplicado um questionário estruturado e adaptado pelo método DÁDER em vinte (n = 20)
pacientes idosos hipertensos atendidos em um PSF da cidade Montes Claros - Minas Gerais.
Nesse estudo observamos que 60,0% dos idosos aderem ao tratamento farmacológico e 45,0%
relataram não apresentar qualquer comorbidade relacionada com a hipertensão arterial
sistêmica. Diante disso, conclui-se a importância da inserção do profissional farmacêutico
dentro da Unidade Básica de Saúde para promover o acompanhamento com a população idosa
hipertensa, auxiliando e informando a respeito da importância da adesão ao tratamento
farmacoterapêutico.
Palavras-chave: Hipertensão arterial. Idosos. Comorbidades. Adesão. Tratamento.
___________________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES DAS BULAS DE
MEDICAMENTOS UTILIZADOS PELOS IDOSOS ATENTIDOS POR UMA
FARMÁCIA DA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG
Karine Fabiane Arruda Andrade
Giulia Calado Magalhães
Marlúcia Beatriz Lopes Pereira
RESUMO
A bula é um dos meios de conhecimento para os usufrutuários de medicamento em adaptar as
informações, tornando-se capaz de assumir decisões baseadas e conscientes sobre o
medicamento e tratamento em curso. Objetivou-se avaliar a prática da leitura e o
conhecimento das bulas de medicamentos pelos idosos atendidos por uma farmácia da cidade
de Montes Claros-MG. A amostra foi constituída por 40 idosos com idade compreendida de
60 aos 80 anos durante o período de Março de 2016. Utilizou-se um questionário adaptado de
Dinonet. Os resultados encontrados foram: 30% dos pesquisados garantiram sempre ler a
bula, 12,5% responderam que leem às vezes e 57,5% não leem. Dentre os fatores para não
lerem a bula tem-se a orientação farmacêutica suficiente citada por 57,5% dos entrevistados, o
que leva a inferir que o esgotamento das informações realizada na orientação do profissional
farmacêutico influenciou de forma considerável a não leitura da bula. Os idosos relataram
procurar sempre a orientação de um médico ou farmacêutico para obter informações sobre os
medicamentos utilizados, por não considerarem os demais profissionais autossuficientes como
informantes.
Palavras-chave: Idoso. Bula. Medicamento. Leitura.

______________________________________________________________________________________________
AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE LEISHMANIOSE DOS
MORADORES DA CIDADE DE JANAÚBA ESTADO DE MINAS GERAIS
Cleder Gonçalves Ferreira
Dariosvaldo Mendes Da Costa Júnior
Fabrício Moreira Monteiro
RESUMO
O presente estudo objetivou em avaliar o nível de conhecimento sobre a leishmaniose visceral
dos moradores da cidade de Janaúba/MG. A área da foi pesquisa selecionada por se tratar de
uma região endêmica obtendo os bairros São Lucas e Residencial Clarita, situados na zona
urbana, e Vila Nova dos Porções, localizada na zona rural. Para realização do estudo, foi
elaborado um questionário com questões sobre as características socioeconômicas, doença,
vetor e medidas profiláticas. Os resultados obtidos demonstram que 84,3% dos pesquisados já
ouviram falar sobre a leishmaniose, tem conhecimento prévio sobre os sinais e sintomas,
sabem que a transmissão ocorre através da picada do inseto vetor. Porém, 73,9%
desconhecem qual é o agente transmissor da doença. A leishmaniose é uma doença que ao
longo do tempo vem se tornando um grande problema de saúde pública. A falta de informação
e de atitude preventivas são fatores determinantes para o crescimento dessa zoonose, o
conhecimento da epidemiologia e de medidas profiláticas das doenças endêmicas contribui de
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forma relevante para o seu controle. A educação em saúde é de fundamental importância, pois
as pessoas irão aplicar as medidas preventivas quando, tiverem o conhecimento necessário
acerca da leishmaniose e outras doenças desta natureza.
Palavras-chave: Leishmaniose. Diagnóstico. Prevenção.
___________________________________________________________________________
AVALIAÇÃO
DO
PERFIL
DOS
PACIENTES
ANTIBIOTICOTERAPIA EM UMA UNIDADE DE
CLAROS/MG

QUE
REALIZARAM
SAÚDE DE MONTES

Fernanda Nayara Dias Da Silva
Mônika Glenda Vieira Aguiar
Marlúcia Beatriz Lopes Pereira
RESUMO
Os antibióticos melhoram e minimizam as infecções bacterianas sendo utilizado por diversas
faixas etárias, mas oferecem riscos como efeitos adversos e resistência bacteriana. O objetivo
deste estudo foi analisar o uso dos antibióticos em uma unidade de saúde de Montes
Claros/MG, quantificar o número de pacientes que realizaram antibioticoterapia de forma
irracional, verificar a quantidade de pacientes que tiveram as orientações devidas sobre o uso
correto e se buscam orientação com o farmacêutico, averiguar o número de pacientes que
administram antibiótico sem prescrição médica, avaliando a relação do uso irracional com a
resistência bacteriana. Foram abordados 80 pacientes e aplicado um questionário com 17
perguntas pertinentes sobre a antibioticoterapia. Os resultados são exibidos por gráficos e
tabelas para identificação quantitativa da utilização dos antibióticos. Observa-se que grande
parte dos pacientes utilizaram a antibioticoterapia irracional, constatado assim que 81,20%
dos pacientes utilizam a medicação quando estão com garganta inflamada e/ou gripado. Com
isso á uma necessidade de formular estratégias para sensibilização dos usuários a respeito dos
riscos desta prática e da importância do uso racional de antibióticos.
Palavras-chave: Antibióticos. Prescrição. Atenção Primaria. Atenção Farmacêutica. Uso
Racional de Medicamentos.
___________________________________________________________________________
AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA ENTREGUE PELA A COMPANHIA
DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG ÀS REGIÕES DE MONTES
CLAROS
Isadora Alves Teixeira
Mávila Daniela Correa
Patrícia Luciana Batista Domingos
RESUMO
A contaminação da água nem sempre é perceptível a olho nu, sendo necessária uma análise
laboratorial para saber a qualidade da água dispensada pelas companhias de saneamento. Para
ser considerada adequada para consumo humano, a água deve estar isenta de microrganismos
patogênicos, pois a mesma pode promover o desenvolvimento de doenças caso seja
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consumida fora dos padrões permitidos pelo Ministério da Saúde. O principal agente causador
de doenças são os coliformes termotolerantes que estão presentes em fezes de humanos e
animais que chegam até a água por meio de resíduos de esgoto que não tiveram suas
instalações higiênico-sanitárias devidamente adequadas. Dessa forma, o objetivo desse estudo
foi avaliar amostras de água provenientes da COPASA recebidas em bairros da cidade de
Montes Claros – MG. Para isso, os ensaios foram realizados em cinco (n = 5) bairros
escolhidos de forma sistemática e aleatória de acordo com a fonte de captação que foi a
barragem Verde Grande. Foram coletadas 5 amostras obtidas da torneira tratada pela
companhia de saneamento de Minas Gerais – COPASA. A torneira do local de coleta foi
limpa com um pedaço de algodão embebido em álcool, em seguida, aberta e a água correu
durante, aproximadamente, 30 segundos antes de proceder a coleta. Foram coletados cerca de
500 ml de água. Após a coleta, os frascos foram lacrados e identificados. O resultado deste
trabalho demonstrou por meio de análise microbiológica, que as amostras de água tratada pela
COPASA estavam aptas para consumo humano, sem indício de contaminação fecal dentro do
padrão preconizado pela portaria Nº 2.914, de dezembro de 2011.
Palavras-chave: Amostra. Água. Contaminação.
___________________________________________________________________________
CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS AO USO DE ANTICONCEPCIONAIS EM
MULHERES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE MONTES CLAROS
– MG
Ana Eliza Campos
Roberta Cristina Azevedo
Marlúcia Beatriz Lopes
RESUMO
O anticoncepcional é um medicamento composto de hormônios sintéticos utilizados para
evitar uma indesejada gravidez ou até mesmo para regulação do ciclo menstrual. Além destes
benefícios, os contraceptivos podem acarretar várias alterações fisiológicas na saúde da
mulher.
O presente estudo objetivou a avaliação das reações adversas acometidas em mulheres e os
efeitos colaterais relacionados ao uso dos anticoncepcionais. Foi realizado um estudo
transversal, descritivo de análise quantitativa, em mulheres atendidas em uma unidade de
saúde de Montes Claros- MG, por meio da aplicação de questionário. Quanto à análise
configurou se como univariada, e os resultados foram dispostos em gráficos e tabelas. O
resultado mostrou alto índice de efeitos colaterais (53,75%), entre eles dor de cabeça, náuseas
e retenção de liquido. Não foram relatadas patologias secundárias ao uso dos
anticoncepcionais. Entre as mulheres pesquisadas, 75% relataram procurar um médico antes
de iniciarem o tratamento, 58,75% afirmaram ler a bula e 88,25% se descreveram como não
fumante o que indicou uma postura adequada da maioria das entrevistadas quanto ao uso dos
anticoncepcionais.
Palavras-chave: Anticoncepcionais. Patologias. Efeitos Colaterais. Mulheres.
___________________________________________________________________________
DETECÇÃO PARASITÁRIA EM RÚCULAS E ALFACESCOMERCIALIZADAS NA
CIDADE DE MONTES CLAROS-MG
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Kelly Rodrigues Diniz
Renata Antunes De Souza
Fabrício Moreira Monteiro
Patricia Luciana Batista Domingos
RESUMO
Esse estudo teve como objetivo avaliar a contaminação parasitária em amostras de alfaces e
rúculas comercializadas na cidade de Montes Claros - MG. Desta forma, as amostras foram
obtidas em supermercados e em feira livre e, em seguida foram analisadas pelo método de
sedimentação espontânea. Dentre as hortaliças analisadas, todas apresentaram contaminação
por trofozoítos e/ou cistos de parasitas. Dessa forma, a partir das análises foi detectada a má
qualidade das hortaliças disponíveis para consumo e conclui-se que adequadas condições
higiênico-sanitárias são indispensáveis para a obtenção de um produto de boa qualidade.
Palavras-chave: Parasitas. Hortaliças. Contaminação.
___________________________________________________________________________
DISPENSAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS EM UMA FARMÁCIA-ESCOLA DE MONTES
CLAROS/MG
Fabiana de Fátima Dias
Fharley Danilo dos Santos Silva
Marcos Vinícius Macedo de Oliveira
RESUMO
O objetivo desse artigo foi avaliar a dispensação de antibióticos em uma farmácia-escola em
Montes Claros/MG nos anos de 2014 e 2015, ressaltando as classes de antibióticos mais
utilizadas e menos utilizadas e comparando a dispensação das classes de um ano para outro.
Foi um estudo transversal, retrospectivo, documental, analítico e quantitativo. Os dados
utilizados na pesquisa foram obtidos no primeiro semestre de 2016 através de receituários
fornecidos pela instituição referente ao período de 2014 a 2015. As classes dispensadas de
antibióticos foram então avaliadas comparando-se os dois anos investigados. Dentre as classes
analisadas observou-se uma maior utilização da classe das penicilinas e uma menor utilização
da classe dos nitrofuranos entre 2014 e 2015. A classe de antibiótico que houve queda
acentuada no percentual de dispensação foi a Cefalosporina. Observou-se que a dispensação
de antibióticos não segue um padrão rígido, fixo e unidimensional no que se refere ao
percentual de classes dispensadas por ano. É possível que este fato se deve também ao perfil
de tratamento diversificado dos pacientes, uma vez que a farmácia-escola atende a usuários
advindos de diversas especialidades médicas.
Palavras-chave: Antibioticoterapia. Antimicrobianos. Penicilina.
___________________________________________________________________________
FARMACÊUTICO CLÍNICO: IMPACTO NO TRATAMENTO DO PACIENTE
RENAL CRÔNICO
Delzilia De Oliveira Santos Aguiar
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Wanessa Susyelle Souza Carvalho
Maronne Quadros Antunes
RESUMO
Objetivo: Avaliar o tratamento farmacoterapêutico dos pacientes renais crônicos em terapia
renal substitutiva, analisando a ocorrência de não adesão ao tratamento, interações
medicamentosas e problemas relacionados aos medicamentos.Métodos: O trabalho tem uma
abordagem quantitativa de delineamento descritivo, transversal e prospectivo. Realizado em
um Hospital do Norte de Minas Gerais, especificamente no setor destinado ao tratamento
hemodialítico no período de agosto de 2015 até abril de 2016. Resultados: Foram estudados
72 pacientes com a aplicação de um questionário nos dias 15,16,19 de abril. Através dessa
ferramenta foi possível traçar as características dos pacientes em terapia renal, analisando sua
adesão ao tratamento, medicamentos prescritos e sua utilização.Conclusão: Conclui-se que
11% dos pacientes faltam às sessões de hemodiálise e não utilizam os fármacos
adequadamente e 8% apresentaram Interações Medicamentosas nos medicamentos prescritos,
quanto aos Problemas Relacionados aos Medicamentos, os dados são alarmantes
representando 57% do total de pacientes. São preocupantes essas ocorrências, pois podem
ocasionar sérios prejuízos à saúde dos pacientes. Ao integrar a profissão farmacêutica com a
equipe multidisciplinar envolvida no atendimento destes pacientes, os riscos que ocorrem com
a utilização indevida e uso irracional de medicamentos será diminuída. É, portanto,
fundamental a implantação da Atenção Farmacêutica, a fim de abordar as questões e melhor
ajudar esses pacientes, promovendo o uso consciente e racional da farmacoterapia necessário.
Palavras-chave: Atenção Farmacêutica. Clínica de Hemodiálise. Insuficiência Renal.
___________________________________________________________________________
FARMÁCIA CLÍNICA APLICADA NA ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA
HOSPITALAR
Maronne Quadros Antunes
Poliana Lafetá de Souza
Camila Mayara Prates
Renata Lidyane Soares Silva
RESUMO
A utilização de drogas é uma prática que pode apresentar riscos e consequências negativas aos
pacientes. O serviço de análise de prescrição é de grande importância para eliminar e/ou
reduzir esses riscos e suas possíveis consequências. Neste trabalho objetivou-se quantificar as
prescrições analisadas, erros encontrados, intervenções realizadas e aceitas, com posterior
classificação dos erros encontrados através dos indicadores e do formulário online
desenvolvido pela instituição. O estudo é de caráter retrospectivo, descritivo, exploratório e
documental. A análise foi desenvolvida a partir das informações disponibilizadas do período
de julho de 2015 a dezembro de 2015, em que foram analisadas 30.525 prescrições e
encontrados erros em 0,49%. Os principais tipos de erros encontrados foram dose divergente
da recomendada (30,2%), duplicidade terapêutica (24,16%), ausência de formulário não
padronizado (20,13%), frequência de administração errada (7,38%), erro de posologia (6,7%),
erro de preparo (6,04%). Foram realizadas intervenções para todos os erros encontrados
excluindo as altas e óbitos, totalizando 77,27% intervenções aceitas. Pode-se concluir que em
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todos os erros encontrados o farmacêutico pode intervir, contribuindo para a segurança
terapêutica, representando uma barreira para que o erro chegue ao paciente, trazendo uma
maior segurança e eficácia ao tratamento medicamentoso.
Palavras-chave: Intervenções. Serviço de Farmácia Hospitalar. Prescrições Médicas. Erros
Médicos.
___________________________________________________________________________
FLAVONÓIDES E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE AGRIÃO DE JARDIM
(LEPIDUM SATIVUM L.)
Reivony Jossié Gonçalves Diniz
Lucas Vieira Argôlo
Janini Tatiane Souza Maia
RESUMO
As hortaliças não-convencionais possuem caráter regional, assim o conhecimento a cerca da
composição química e valores nutricionais são pouco conhecidos pelos consumidores. Uma
gama de alimentos e componentes alimentícios, cuja ação depende do tipo de suprimento e
vitaminas essenciais componentes, trazem benefícios à saúde, com ação variando desde a
simples nutrição quanto à proteção contra várias doenças infecciosas. De acordo com essa
vertente, o objetivo do presente projeto é avaliar o teor de flavonóides e atividade antioxidante
do agrião de jardim (Lepidum sativum L.), de amostras comercializadas em Montes ClarosMG. A obtenção destas foi realizada em agosto de 2015 e os testes realizados em abril de
2016. Dessa forma, o delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro
repetições, totalizando 20 parcelas. As amostras foram acondicionadas em sacos e levadas ao
Laboratório de Química das Faculdades Integradas do Norte de Minas (FUNORTE) onde se
realizou a pesagem, sendo em seguida submetidas à secagem. Posteriormente, as amostras
foram trituradas e levadas ao Laboratório de Plantas Medicinais do Instituto de Ciências
Agrárias da UFMG, foi obtido o extrato etanóico e realização do teste de flavonóides e
antioxidantes. Foi determinado o teor de flavonoides, após resultado demonstrou diferença
estatística em todos os ensaios. Por fim através do teste de DPPH notou semelhança estatística
em todas as amostras. Dessa forma comprovando ação farmacológica.
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Farmacognosia. Suplementos Nutricionais.
_________________________________________________________________________
LEVANTAMENTO
ETNOFARMACOLÓGICO
NA
COMUNIDADE
QUILOMBOLA DE BURITI DO MEIO, VILA DO MORRO, SÃO FRANCISCO, MG
Fernanda Nunes de Oliveira
Jéssica dos Reis Xavier
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
Grande parte das espécies vegetais possuem propriedades farmacoterapêuticas, sendo a
medicina popular detentora de saberes acerca do uso de vasta diversidade etnobotânica.
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Objetivou-se coletar dados sobre o conhecimento etnofarmacológico de membros de um
quilombola situado em Buriti do Meio, Distrito de Vila do Morro, São Francisco, MG. Esta
pesquisa fundamentou-se na forma de utilização e no conhecimento de plantas medicinais
pela comunidade, tais como indicações e citações. Foram participantes da pesquisa 37
membros da comunidade com idade entre 18 e 70 anos. As entrevistas buscaram
conhecimento referente à indicação de cada planta, forma de preparo, qual parte são utilizadas
e sua posologia. Durante a coleta de dados sobre as plantas mais utilizadas pelos quilombolas
foram citadas 54 espécies diferentes para tratamento de diversas doenças. De acordo com
usuários as plantas são coletadas em sua maioria nos quintais e 64,87% aprenderam a usá-las
para fins medicinais com seus familiares. Dos participantes da pesquisa 43,24% utilizam
plantas medicinais para tratamento de doenças; 37,84% utilizam o medicamento alopático;
2,70% fazem uso da terapia holística e apenas 13,52% utilizam todas as alternativas citadas
como tratamento de doenças. Este estudo reforça a importância de estreitar laços entre o
conhecimento científico e o conhecimento popular, sendo relevante explorar esta aréa para a
preservação e conservação desses recursos vegetais.
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Etnofarmacologia. Medicina Popular.
_________________________________________________________________________
O CONHECIMENTO E INDICAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E
FITOTERÁPICAS EM UMA ASSOCIAÇÃO NA CIDADE DE PORTEIRINHA-MG
Fabrício de Souza Ribeiro Dias
Jessica Dayana Sepúlveda Dias
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
O presente estudo teve como objetivo levantar informações sobre o conhecimento e o
emprego de plantas medicinal e fitoterápica enquanto prática terapêutica pela fundadora da
Associação Casa de Ervas Barranco da Esperança e Vida (ACEBEV). Para a feitura deste
trabalho, foi realizada uma pesquisa de campo transversal, qualitativa e quantitativa. A
pesquisa teve como ponto inicial os conhecimentos advindos da fundadora da Associação
Casa de Ervas Barranco da Esperança e Vida (ACEBEV) em Porteirinha – MG, que há
muitos anos já utiliza a técnica de manipulação de medicamentos a partir de plantas típicas
da vegetação local, sendo feito um levantamento das principais plantas utilizadas na
associação, sua indicação terapêutica e parte utilizada. O material botânico foi identificado
e classificado por técnicos e especialistas botânicos e incorporado ao Herbário de Montes
Claros. As famílias com maior número de espécies citadas foram Lamiaceae e Asteraceae,
utilizadas no tratamento do sistema digestório, sanguíneo e respiratório. O conhecimento
sobre o uso tradicional de plantas medicinais pode assessorar na descoberta de novos
princípios ativos e assim contribuir para que surjam novos medicamentos que auxiliarão no
combate às enfermidades. É de suma importância que se tenha total conhecimento sobre as
substancias extraídas das plantas medicinais e como efetivamente agem no organismo
humano.
Palavras-chave: Fitoterápicos. Etnobotânica. Planta Medicinal.
_________________________________________________________________________
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O ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE A CORRETA FORMA DE DESCARTE DE
MEDICAMENTOS
Weder Vinicius Pereira Ramos
Leandro Barbosa Almeida Maciel
Paulo José Da Mota Júnior
RESUMO
Este artigo apresenta o estudo bibliográfico sobre a correta forma de descarte de
medicamentos, de forma farmacêutica de preposição importante, para a saúde pública, de
acordo às diferentes propriedades farmacológicas dos medicamentos que sempre se
tornarão resíduos. Dessa forma, não poderão mais ser utilizados e deverão receber um
tratamento especial. O correto descarte dos resíduos sólidos de origem farmacêutica é
padronizado tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo do Meio Ambiente, que devem
fornecer instrumentos para os atores envolvidos em atividades cujo resíduo é gerado e
dessa natureza possam dar-lhes a disposição final adequada. No entanto, existem
dificuldades que apenas poderão ser superadas com a integração de todos os envolvidos
nessa questão. Esse trabalho tem como objetivo estudar, através de revisão bibliográfica
descritiva, através de artigos, teses, dissertações, normas e legislações vigentes, a forma
correta de descarte de medicamentos vencidos.
Palavras-chave: Resíduo. Medicamento. Descarte.
_________________________________________________________________________
UMA ABORDAGEM LITERÁRIA SOBRE A AVALIAÇÃO DO USO DE
RADIOFÁRMACOS NA MEDICINA NUCLEAR PARA TERAPIA E
DIAGNÓSTICO
Jeniffer Rejane Gonçalves De Souza
Thaizy Cordeiro Tormes
Janini Tatiani Lima Souza Maia
RESUMO
Radiofármacos são preparações farmacêuticas sem ação farmacológica, conjugadas com
um elemento radioativo onde descrevem processos fisiológicos e anatômicos de
determinados órgãos e tecidos de forma não invasiva para fins terapêuticos e/ou
diagnóstico de patologias e seu uso está em ascensão devido a sua segurança e eficácia nas
suas aplicabilidades. Porém, a utilização encontra entraves, a falta de profissionais
farmacêuticos preparados e qualificados para o exercício da especialidade e para a
produção de novos radiofármacos, embora esteja tentando ser superados por cursos de
especialização oferecidos pelo Conselho Federal de Farmácia e Comissão Nacional de
Energia Nuclear, além de problemas de transporte e produção de radiofármacos. Esse
trabalho tem como objetivo estudar, através de revisão bibliográfica descritiva, através de
artigos, teses, dissertações, normas e legislações vigentes, a aplicabilidade na medicina
nuclear, seus parâmetros de fabricação, radioproteção envolvida no processo e os
principais problemas para adesão dessa especialidade.
Palavras-chave: Radiofármacos. Radiofarmácia. Medicina Nuclear.
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_________________________________________________________________________
USO DE ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS POR ACADÊMICOS DO
CURSO DE FARMÁCIA DE UMA FACULDADE DE MONTES CLAROS – MG
Pâmela Karine Figueiredo
João Paulo Ferreira Pereira
Marlúcia Beatriz Lopes Pereira
RESUMO
Os anti-inflamatórios não esteroidais estão entre os medicamentos mais dispensados em
farmácias e drogarias, e em sua grande maioria sem prescrição médica. São bastante
eficazes no tratamento da dor associada à inflamações e lesão tecidual. Os acadêmicos de
farmácia por possuírem um maior conhecimento sobre os fármacos e conhecerem sua
indicação, podem estar propensos a automedicação. O estudo trata-se de uma pesquisa
exploratória do tipo descritiva e quantitativa e teve como objetivo geral, avaliar o uso de
AINEs por acadêmicos do curso de Farmácia de uma faculdade em Montes Claros. A
população estudada foi composta por acadêmicos do curso de Farmácia. O instrumento
utilizado no estudo foi um questionário aplicado durante o mês de Março de 2016, em sala
de aula. Os dados foram analisados através de planilha e apresentados por meio de
gráficos. Observou-se que os fármacos mais utilizados foram a dipirona, ibuprofeno e
paracetamol, respectivamente. A maioria dos estudantes utilizavam anti-inflamatórios sem
orientação de um profissional da saúde e tinham consciência que o uso pode trazer riscos.
Palavras-chave: Anti-Inflamatórios. Farmácia. Automedicação.
_________________________________________________________________________
USO IRRACIONAL
EXCESSO?

DE MEDICAMENTOS EM IDOSOS: ACESSO OU

Cristiane Melo dos Santos
Ramone Jordana Morais Teixeira
Paulo José da Mota Junior
RESUMO
A presente monografia foi elaborada a partir de uma revisão bibliográfica, sobre uso
irracional de medicamentos em idosos, onde foi traçado um percurso metodológico, para
construção do projeto. O objetivo principal desta é, avaliar a prevalência da automedicação
em idosos no Brasil. Sendo este, um assunto extremamente importante, pois pode trazer
muitos danos à saúde ao invés de benefícios. O ritmo de crescimento da população idosa
no Brasil tem sido sistemático e consistente, infelizmente, traz consequências ao país,
devido maior gastos na previdência, na saúde, aumentam internações pelas disfunções
acarretadas levando maior ocupação dos leitos nos hospitais. No Brasil, têm ocorrido
vários problemas relacionados à automedicação como: intoxicação, interação
medicamentosa por causa da polifarmácia, onde um fármaco pode potencializar ou anular o
efeito do outro. A automedicação pode esconder e retardar o tratamento da determinada
doença, já que os fármacos não estão sendo indicado pelos médicos. Os profissionais da
área da saúde, como os médicos e farmacêuticos devem prestar uma atenção maior ao
idoso, devido principalmente ao uso de medicamentos. Foram analisados 56 artigos e
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publicações literárias, destas 37 foram selecionadas como resultados do projeto. Os dados
obtidos foram observados, descritos, interpretados, analisados e tabelados. A ética do
projeto foi considerada adotada, pois todos os artigos e conteúdos tiveram seus autores
mencionados.
Palavras-chave: Saúde do Idoso. Uso Irracional de Medicamentos. Polifarmácia.
_________________________________________________________________________
MEDICINA VETERINÁRIA
AÇÃO CICATRIZANTE
E
ANTIMICROBIANA DO
BARBATIMÃO
(STRYPHNODENDRON BARBATIMAN): UMA REVISÃO DE LITERATURA
Ingrid Harianne Da Silva Lopes
Paula Jessica Souza Bastos
Patrícia Natalícia Mendes Almeida
RESUMO
As plantas medicinais são aquelas que possuem uma história de uso tradicional como
agente terapêutico e, o fato de possuir um precursor químico em sua composição, não
necessariamente a classifica como uma planta fitoterápica. Para que seja reconhecida como
uma planta fitoterápica, seus componentes terapêuticos ativos não podem ser isolados, mas
devem estar presentes tanto na planta propriamente dita como em seus compostos
derivados, como: extratos, sucos, óleos, dentre outros. O barbatimão encontra-se em
posição de destaque na Medicina Veterinária e é amplamente usado para afecções como
gonorréia, hérnias e feridas hemorrágicas; tem poder cicatrizante, adstringente, hemostático
e é paralisante das hemoptises e hemorragias uterinas. Sabe-se ainda que a casca cozida é
antisséptica e atua no combate a gastrites e dores de garganta. A casca do barbatimão é
muito utilizada pela população por possuir elevada concentração de taninos, de 20 a 30%.
Os taninos possuem propriedades antimicrobianas populares e bem documentadas, mas os
resultados ainda são controversos, e são poucos os trabalhos que fazem a diferenciação do
tipo de tanino que contém o extrato, o que poderia elucidar as dúvidas quanto aos efeitos
notados. O objetivo desse trabalho é relatar a ação cicatrizante e antimicrobiana do
barbatimão, mostrando sua importância como medicamento fitoterápico.
Palavras-chave: Stryphnodendron barbatiman. Barbatimão. Fitoterapia. Tanino. Plantas
Medicinais.
_________________________________________________________________________
ADAPTAÇÕES EVOLUTIVAS: DIAPAUSA EMBRIONÁRIA
Marcello Oliva Brito
Maria Fernanda Moraes Barbosa
Raul Felipe Dornas
RESUMO
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Este artigo apresenta estudos bibliográficos sobre a diapausa embrionária (DE), sendo esta
uma habilidade que muitos mamíferos possuem, onde são capazes de suspender, durante
semanas ou meses, o desenvolvimento embrionário durante o estágio de blastocisto.
Aproximadamente 94 espécies de animais placentários e 38 espécies de marsupiais
possuem tal habilidade. O marsupial, Tammar Wallaby que é uma espécie de canguru e até
mesmo outras da mesma espécie tem em sua genética a DE, que nada mais é que uma
suspensão da gestação ocorrida por outro concepto já existente na bolsa externa materna. O
Wallaby é o animal mais estudado em relação à diapausa, entretanto outras espécies
possuem tal habilidade, onde tal fenômeno possui funções semelhantes e\ou diferentes dos
marsupiais. A diapausa pode ser divida com base nos mecanismos que determinam seu
início, conhecida como diapausa propriamente dita, sua manutenção e sua reativação. Nos
marsupiais tanto o estímulo de sucção quanto a diminuição de melatonina associado a
maiores períodos de incidência de luz diária, aumentam a secreção de prolactina, fazendo o
início e a manutenção da diapausa. Os eventos que determinam a manutenção podem ser
resumidos em uma ação da prolactina, liberada pela estimulação mamária induzida pelo ato
de sucção por parte do filhote. Além disso, a falta do estrógeno determina a redução da
implantação embrionária, ocasionando a manutenção da diapausa. Para a reativação e
avanço no desenvolvimento do blastocisto são necessários eventos endócrinos envolvendo
a queda da prostaglandina e prolactina, relacionados ao aumento da produção de
melatonina. Tal aumento determina elevação nos níveis da progesterona, estimulando o
útero a reativar o embrião. Compreender o seu controle tem contribuído muito para a
compreensão da reprodução a nível endócrino e o crescimento embrionário precoce em
mamíferos. Apesar de vários hormônios estarem presentes, estrogênio e progesterona
desempenham um papel fundamental na diapausa da maioria dos mamíferos, sendo estes
responsáveis pela manutenção e terminação da diapausa.
Palavras-chave: Marsupiais. Reprodução. Adaptabilidade.
_________________________________________________________________________
AVALIAÇÃO in vitro E COMPARAÇÃO DA SENSIBILIDADE BACTERIANA
FRENTE A RIFAMICINA, AÇÚCAR, EXTRATO DE PRÓPOLIS E EXTRATO DE
BABOSA SOBRE A MICROBIOTA DA PELE DOS CÃES
Jaynne Aquino Pinto
Maísa Graziela Sanches
Raul Felipe Dornas
RESUMO
Este estudo utilizou testes in vitro para avaliação e comparação da sensibilidade bacteriana
da Aloe vera (babosa), Rifamicina, extratos alcoólico e aquoso de própolis, e açúcar, sobre
algumas bactérias encontradas na flora bacteriana da pele íntegra dos cães. Os testes foram
realizados, no Laboratório de Análises Bacteriológicas de Medicina Veterinária da Funorte.
As bactérias escolhidas para análise no presente estudo fazem parte dos gêneros
Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Pseudomonas sp., e da família Enterobacteriaceae,
por pertencerem a microbiota da pele íntegra dos cães. O material desta pesquisa foi
processado em laboratório, primeiro fazendo repicagem em placas de petri, em meios Ágar
específicos para cada bactéria alvo deste estudo. Após o crescimento das colônias
bacterianas, o material obtido foi diluído em solução salina (0,9%), de acordo com a escala
de McFarland, e estriadas em meio Agar Muller Hinton. As soluções testes deste estudo
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foram embebidas em discos estéreis, e estes foram colocados nas placas processadas
anteriormente, discos teste e controle, concluindo assim a etapa de teste antibiograma.
Estas placas foram encubadas por 48 horas a 37ºC. Observando cada antibiograma testado
foram feitas as medidas dos halos de inibição em torno do crescimento bacteriano. Foram
feitas as médias dos halos de inibição de cada substância, analisando-as individualmente e
comparando-as entre si. Conclui-se que, a Rifamicina apresentou inibição em relação a
todas as substâncias do estudo, tendo maior ação sobre as bactérias do gênero
Staphylococcus sp..O extrato de própolis aquoso apresentou inibição as Staphylococcus sp.
e Streptococcus sp.. O extrato de própolis alcoólico apresentou resultados inferiores em
todos os grupos bacterianos. A solução supersaturada de açúcar, e a babosa não
apresentaram efeitos de sensibilidade importantes nas amostras testadas.
Palavras-chave: Flora Bacteriana. Tratamento Alternativo. Caninos. Pele Íntegra.
_________________________________________________________________________
AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE CARNE DE SOL
IN NATURA
COMERCIALIZADA NO MERCADO MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, MG
Larissa Moraes De Siqueira
Tiago Américo Alves Aguiar
Patrícia Natalicia Mendes De Almeida
Paulo Pedro Costa Neto

RESUMO
A carne de sol é um produto muito consumido na alimentação principalmente nas regiões
do nordeste, sudeste e sul do país. Apresenta características de fabricação regional e não
possui regulamentação técnica, critérios e padrões físico-químico ou microbiológico nem
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA)
específicos. Esse produto quando mal acondicionado, pode ter um ambiente propício para
proliferação de microrganismos patogênicos, principalmente quando este alimento é
manipulado de forma inadequada. Os surtos alimentares vêm crescendo cada vez mais no
Brasil e os alimentos que levam a essas toxinfecção ainda são pouco estudados, o país
apresenta poucas estatísticas que trazem essas informações e o mais agravante é que nem
todos os surtos são diagnosticados e notificados. Entre as principais doenças transmitidas
por alimentos (DTA´s) destacam-se a salmonelose, causada pela bactéria Salmonela spp e
toxinfecção causada pela Escherichia coli. São responsáveis não só por problemas de
ordem alimentar, mas também por abortos, meningite e endocardite. O estudo apresenta
análises qualitativas de amostras de carne in natura coletadas no mercado Municipal de
Montes Claros, Foram adquiridas seis amostras de 0,3 kg do músculo semi-membranoso
(chã-de-dentro ou coxão-mole, sendo uma amostra para cada estabelecimento. As analises
foram realizadas em laboratório comercial no município de Montes Claros-MG, sendo
específicas para identificação e quantificação de coliformes totais e fecais, Salmonella spp.,
Staphylococcus sp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., fungos e
leveduras. De acordo com os resultados apresentados foi observada presença de Salmonela
em duas amostras (Amostra1 e 3). Em relação ao microrganismo E. coli todas as amostras
apresentaram analises positivas, tendo resultado >100,000 UFC/ml. E outro microrganismo
que foi observado nas amostras (Amostra 4, 5 e 6) foi o Proteus. As amostras analisadas da
carne de sol, encontravam fora dos padrões de qualidade exigido pelos órgãos de vigilância
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sanitária, pois houve presença de contaminação por Salmonella ssp. em duas das amostras
e em todas as seis amostras apresentaram coliformes totais e termotolerantes.
Palavras-chave: Saúde Pública. Alimentos. Salmonella ssp.. Escherichia coli.
_________________________________________________________________________
BARBATIMÃO
(Stryphnodendron
barbatiman)
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EM CÃES

NO

PROCESSO

DE

Jéssica Leite Reis
Marcela Pereira Da Silva Brito
Patrícia Natalicia Mendes Almeida
RESUMO
As plantas medicinais são bastante utilizadas com fins terapêuticos em enfermidades
humanas, sendo esta uma antiga terapia conhecida popularmente. Porém com as inovações
dos medicamentos alopáticos este método vem perdendo espaço para fármacos sintéticos,
tendo eles praticidade e facilidade de acesso. No entanto, o custo elevado, os efeitos
colaterais ou mesmo a diminuição gradativa de seus efeitos começaram a inviabilizar o seu
uso facilitando, então, o ressurgimento da utilização dos fitoterápicos. O Stryphnodendron
barbatiman, conhecido popularmente como barbatimão é uma leguminosa cuja casca
espessa apresenta, como principal principio ativo, o tanino em sua constituição,
apresentando assim efeito adstringente e cicatrizante. Seu uso é indicado como cicatrizante,
antisséptico, antidiarreico, adstringente, antidiabético, diurético, antibacteriano, antiinflamatório e anti-hemorrágico, além de sua aplicação no tratamento de hemorragias
vaginais e gonorreias. Já a bacitracina é um antibiótico com ampla atividade contra
bactérias gram-positivas, tendo como mecanismo de ação, a inibição da síntese da parede
celular pela diminuição da fosforilação do veiculo lipídico. Nesse experimento, objetivouse comparar a eficiência no processo cicatricial da solução aquosa do barbatimão frente à
bacitracina associada a neomicina e à solução fisiológica em feridas cutâneas induzidas em
cães. Foram utilizados cinco cães SRD, com idades entre quatro e oito meses de idade,
apresentando bom estado nutricional, sanitário e de hidratação. Os animais eram de médio
porte (2,5 a 12,5 kg), machos, de pele branca, pelo curto a médio. Clinicamente o uso da
solução aquosa do barbatimão no tratamento de feridas cutâneas em cães, utilizado uma
vez ao dia após a limpeza, durante 14 dias, obteve resultados favoráveis em relação à
cicatrização no que diz respeito ao processo inflamatório, proporcionando menor resposta
inflamatória, grande quantidade de fibrina e menor quantidade de exsudato nos primeiros
dias. Quando comparado à pomada comercial de bacitracina associada a neomicina, o
barbatimão não apresentou diferenças significativas no processos cicatricial, embora as
características da ferida tenham apresentado aspecto melhor nas lesões tratadas com a
infusão da planta.
Palavras-chave: Fitoterápicos. Proliferação Tecidual. Plantas Medicinais.
_________________________________________________________________________
BIOTÉCNICAS DA REPRODUÇÃO CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS DE
LITERATURA

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E
TOUROS. UMA REVISÃO DE
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Cássio Augusto Oliveira
João Paulo Ribeiro
Álvaro Luís de Carvalho Veloso
Guilherme Moreira de Souza
RESUMO
Objetivou-se com esse estudo, avaliar a importância dos avanços científicos da
inseminação artificial (IA) e a classificação andrológica por pontos (CAP) de touros e sua
influência nos aspectos reprodutivos e produtivos na pecuária. O estudo foi desenvolvido
por meio de pesquisa bibliográfica, e um estudo de caso, a qual consistiu na analise de
literatura sobre IA e das avaliações de touro com realização de exame andrológico. Foram
utilizados trabalhos científicos datados entre os anos de 2001 a 2015, com o intuito de
utilizar estudos que possuam dados recentes e atualizados, para uma discussão clara e
objetiva sobre o assunto em questão. O uso da IA objetiva o melhoramento genético animal
e aumento da sua produção, é um avanço tecnológico do tradicional método seletivo de
reprodução, sendo a forma convencional realizada após a identificação do cio e a avaliação
do sêmen. O uso da IA proporciona um aumento do potencial genético, além de possibilitar
aumento da produção com melhores resultados econômicos. Porém as biotécnicas não
devem ser empregadas sem antes analisar sua viabilidade e de se ter garantias que sejam
realizadas com segurança e bom senso. O exame andrológico de touros é um instrumento
necessário para avaliar o potencial de fertilidade e a qualidade do sêmen dos touros
utilizados para uma maior segurança na fertilização das matrizes do rebanho.
Biotecnologias da reprodução, como a inseminação artificial e a seleção de touros pela
CAP, têm contribuído e deverão continuar contribuindo de maneira significativa para o
melhoramento genético do rebanho e o aumento da produtividade.
Palavras-chave: Fertilidade. Sêmen. Carne.
_________________________________________________________________________
EFICÁCIA DE ANTIBIÓTICOS EM MICRO-ORGANISMOS ISOLADOS DO
SISTEMA
RESPIRATÓRIO
DE
CAES
DIAGNOSTICADOS
COM
LEISHMANIOSE
Francis Francisco Freire
Wesley Fernandes Araújo
Núbia da Silva Ferreira Fernandes
Patrícia Natalícia Mendes de Almeida
RESUMO
A leishmaniose é uma doença infectocontagiosa causada pela multiplicação de
protozoários do gênero Leishmania no organismo humano e animal. Os parasitas irão se
multiplicar no interior das células responsáveis pela imunidade do organismo, os
macrófagos, causando a destruição dos mesmos. Existem dois tipos, a leishmaniose
tegumentar ou cutânea e a leishmaniose visceral, alvo desta pesquisa. A tegumentar será
responsável pela formação de feridas ao longo da derme, posteriormente estas feridas
poderão se formar nas regiões da boca, focinho. A LVC é uma doença sistêmica, ou seja,
ira afetar uma série de órgãos, atingindo em sua grande maioria o baço, fígado e medula
óssea. Tendo em vista a grande importância no cenário global, o presente estudo tem por
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objetivo verificar a eficiência dos presentes antibióticos utilizados no tratamento, bem
como analisar e, se necessário, sugerir alterações nos protocolos antibioticoterápicos
adotados atualmente na terapia de suporte para animais positivos para LVC, desta forma
ampliando o conhecimento a respeito do tratamento da doença, visando a prevenção e
combate á transmissão.
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral. Antibióticos. Sistema Respiratório.
Microrganismos. Isolados.
________________________________________________________________________
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO EM VACAS PRIMÍPARAS:
REVISÃO DE LITERATURA
Diego De Oliveira Souza
Félix Ribeiro Dos Santos
Leidy Darmony De Almeida Rufino
RESUMO
A pecuária de corte é uma das atividades mais importantes para o agronegócio nacional.
Busca-se nesta atividade a máxima produtividade, para que se tenha o máximo lucro. A
Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) é uma técnica que permite aumentar a
produtividade e melhorar a qualidade genética do rebanho. No entanto, sabe-se que a
categoria de vacas primíparas apresenta maiores dificuldades para retornar a ciclicidade
ovariana pós-parto, pois essas vacas ainda precisam de reservas energéticas para o seu
crescimento corporal, além dos requerimentos de mantença e lactação. A realização da
IATF em vacas em anestro é uma das alternativas para reduzir os índices de intervalo de
partos e aumentar as taxas de prenhes em primíparas. Dessa forma, objetivou-se com essa
revisão de literatura apresentar informações sobre estratégias de manejo reprodutivo em
vacas primíparas, dando ênfase ao uso da IATF. Verificou-se que a nutrição adequada
favorece a reprodução e que os melhores protocolos de IATF a serem usados em vacas de
primeira cria são os que deixam o animal por mais tempo em contato com a progesterona.
Palavras-chave: Intervalo Entre Partos. Protocolos de Sincronização. Reprodução.
_______________________________________________________________________
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO NA BOVINOCULTURA DE
CORTE - UMA REVISÃO DE LITERATURA
Ludmilla Aparecida Rocha Lana
Ronivon Belém De Azevedo
Álvaro Luís de Carvalho Veloso
Everton Tadeu Negrão Pereira
RESUMO
Objetivou-se com esse estudo demonstrar a importância dos avanços científicos na área de
produção e reprodução animal, tendo como finalidade explorar a técnica da Inseminação
Artificial em Tempo Fixo (IATF) e sua influência sobre aspectos reprodutivos e produtivos
na pecuária corte. O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, a qual
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consistiu na análise de literatura sobre a influência da IATF na bovinocultura de corte.
Foram utilizados trabalhos científicos datados entre os anos de 2004 a 2015, com o intuito
de utilizar estudos que possuam dados recentes e atualizados, para uma discussão clara e
objetiva sobre o assunto em questão. A IATF é uma biotecnia que objetiva facilitar o
manejo da inseminação artificial, fazendo com que a observação do cio ao final do
protocolo seja dispensável. Os protocolos de sincronização têm como objetivo a indução de
ondas foliculares, controle do crescimento folicular até o período de pré-ovulação,
sincronizar a inseminação e induzir a ovulação sincronizada em todos os animais
simultaneamente. Conclui-se que o uso da IATF proporciona um aumento do potencial de
fêmeas de alto valor genético, além de possibilitar a utilização de animais que
anteriormente apresentavam-se inviáveis à reprodução e estavam condenados ao abate por
incapacidade de produzir descendentes. Porém a técnica não deve ser empregada sem antes
analisar sua viabilidade e de se ter garantias que a biotecnologia seja realizada com
segurança e bom senso.
Palavras-chave: Pecuária de Corte. IATF. Reprodução.
________________________________________________________________________
PERFIL ACADÊMICO DOS ESTUDANTES E AVALIAÇÃO DO CENTRO
ACADÊMICO TEMPLE GRANDIN DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA –
FUNORTE
Caio Otávio Leão Soares
Raymundo Chaves Neto
Patricia Natalicia Mendes De Almeida
RESUMO
Com a reforma do ensino superior de 1968, os cursos de pós-graduação no Brasil
receberam enorme impulso, expandindo-se quantitativamente e consolidando-se como
sistema básico de formação de quadros de alto nível. O Curso de Medicina Veterinária das
Faculdades Integradas do Norte de Minas – FUNORTE apresenta avanços significativos na
forma de construção do saber e fazer da Medicina Veterinária. A graduação é desenvolvida
em cinco anos, ou dez semestres e possui carga horária de 4.830 horas, o que totaliza a
somatória das disciplinas, além do estágio curricular, trabalho final de curso e as atividades
complementares. Nas etapas evolutivas, como auxiliar, se encontra o centro acadêmico,
órgão de representatividade estudantil, formado e mantido pelos estudantes do curso. Um
Centro Acadêmico é a entidade que reúne os alunos de um determinado curso ou
departamento da universidade, para representar os direitos dos estudantes. O Centro
Acadêmico de Medicina Veterinária Temple Grandin foi fundado em setembro de 2012 e
recebe este nome em homenagem á Médica Veterinária norte-americana Temple Grandin.
Definir o perfil acadêmico dos estudantes de medicina veterinária da FUNORTE se faz
necessário para estabelecer referências que possam auxiliar em processos de
desenvolvimento institucional e profissional. Neste sentido, objetivou-se, com esta
pesquisa, definir o perfil acadêmico do curso de graduação em Medicina Veterinária da
FUNORTE e avaliar o centro acadêmico Temple Grandin. Os entrevistados foram
acadêmicos do curso de medicina veterinária da FUNORTE que, em maio de 2015,
estavam cursando entre o primeiro e nono períodos. Concluiu-se que o perfil acadêmico
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dos estudantes do curso de Medicina Veterinária da FUNORTE, no primeiro semestre de
2015, é definido por maioria discreta de mulheres, com naturalidade em Montes
Claros/MG, tendo maior interesse de atuação nas áreas de Clínica (Grandes e Pequenos
Animais) e Reprodução Animal. As disciplinas de maior predileção durante a graduação
foram Clínica (Grandes e Pequenos Animais) e Anatomia Animal. Já as atividades
envolvendo pesquisa, extensão e monitoria foram classificadas como as atividades
acadêmicas de maior relevância na sua formação e que sempre é importante participar,
apesar de considerar o estímulo recebido pela instituição pouco adequado. A respeito do
Centro Acadêmico Temple Grandin os acadêmicos se mostraram satisfeitos com o trabalho
realizado e sentem-se representados pelo mesmo.
Palavras-chave: Perfil Acadêmico. Centro Acadêmico. Medicina Veterinária. Temple
Grandin.
_________________________________________________________________________
PERFIL DOS CÃES SOROLOGICAMENTE INDETERMINADOS PARA
LEISHMANIOSE VISCERAL EM MONTES CLAROS - MG, NO ANO DE 2015.
Amanda Katianne Azevedo Santos
Érika Ferreira Pires
Bárbara Kellen Antunes Borges
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o perfil dos cães sorologicamente indeterminados
para Leishmaniose Visceral, no ano de 2015. A amostra do estudo foi constituída por meio
de técnica de amostragem por conveniência com realização de entrevistas e análises
subjetivas. O estudo teve como população total avaliada 10 proprietários de cães
classificados como sorologicamente indeterminados para LV examinados pelo Centro de
Controle de Zoonoses de Montes Claros - MG, no ano de 2015, sendo cinco proprietários
que apresentaram demanda espontânea para realizar os testes em seus animais e cinco
proprietários residentes de área de risco moderada para LV. A amostra canina foi composta
em sua totalidade por seis machos e quatro fêmeas distribuídos entre os dois grupos.
Posteriormente, ocorreram entrevistas domiciliares com os respectivos proprietários dos
cães, por meio de questionário semi-estrurado. O estudo abrangeu seis bairros da cidade,
sendo a população entrevistada caracterizada como adulta, com discreto predomínio do
sexo feminino. Os proprietários que tiveram demanda espontânea em realizar os testes em
seus cães apresentaram melhores índices de escolaridade e melhor condição financeira em
comparação com o grupo dos proprietários de animais residentes da área moderada da
doença. No tocante a raça, houve predomínio de animais SRD (sem raça definida), sendo
que a prevalência desses cães já era esperado pelo fato destes serem de mais fácil acesso
para a comunidade “carente”, que é uma parcela expressiva desta população. O tempo
médio em que os donos possuíam os seus cães foi de 2,7 anos no grupo dos oriundos da
demanda espontânea. Já no grupo da área moderada a média foi de 2,6 anos. No que se
refere ao calendário vacinal da categoria dos animais originários da demanda espontânea
40% deles possuíam a o mesmo atualizado, outros 40% eram vacinados com a vacina
polivalente e anti-rábica, porém sem reforço anual e os restantes 20% só receberam vacina
anti-rábica. Já no grupo da área moderada 40% dos animais possuíam o mesmo atualizado,
40% possuíam atualizada apenas a vacina anti-rábica e 20% não tinham calendário vacinal.
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Acerca do acesso a serviços veterinários, 100% dos animais pertencentes da demanda
espontânea tinham acesso aos serviços quando adoeciam, ou quando iam tomar vacinas.
No grupo dos cães habitantes da área moderada 60% dos animais não detinham acesso aos
mesmos, 40 % desses animais tinham acesso a tais serviços de seis em seis meses. Quando
questionados sobre qual atitude tomariam se os seus respectivos animais estivessem com
LV, 60% dos proprietários da demanda espontânea alegaram que fariam o tratamento de
seus animais, e, os outros 40% deles, afirmaram que entregariam o animal aos agentes do
CCZ para realizar a eutanásia. No grupo dos residentes da área moderada, 60% dos
entrevistados responderam que entregariam o animal aos agentes do CCZ para realizar a
eutanásia, 20% faria o tratamento do animal, e, outros 20% não souberam responder a
pergunta. Outros estudos devem ser conduzidos, a fim de construir um perfil mais
detalhado sobre essa parcela da população canina para que possam ser direcionadas
políticas públicas de saúde mais eficazes tanto para os animais como para os proprietários,
uma vez que esses animais possuem um alto potencial de soroconversão.
Palavras-chave: Perfil. Cães. Indeterminados. Leishmaniose Visceral. Epidemiologia.
_________________________________________________________________________
PERFIL ESPERMÁTICO DE GARANHÕES DA RAÇA QUARTO DE MILHA
LUCÉLIA KAROLINE GONÇALVES BARBOSA
Murilo Santos Melo Júnior
Silene Maria Prates Barreto
RESUMO
Pressupõe-se, com base em estudos que as características seminais assumem papel na
determinação da fertilidade do garanhão e na sua eficiência reprodutiva. Por esse motivo o
exame andrológico tem sido utilizado em todas as espécies de animais domésticas como
indicador do potencial da capacidade reprodutiva do macho. O objetivo desse trabalho foi
descrever o perfil espermático de garanhões da raça Quarto de Milha em um haras na
cidade de Capitão Enéas, no Norte de Minas Gerais. Foram avaliados 8 animais machos
com idade superior a 48 meses, criados em sistema intensivo e estabulados, previamente
identificados, os quais foram submetidos ao exame andrológico por meio da coleta de
sêmen utilizando a vagina artificial. A análise da amostra do ejaculado de cada animal foi
dividida em três etapas. A primeira onde uma amostra do ejaculado foi submetida a
microscopia óptica para o exame físico, observando-se a motilidade ,vigor espermático e o
volume do ejaculado, obtendo-se uma média de 45% para motilidade, 2,12 para vigor e
45mL para volume. Na segunda etapa, avaliou-se a concentração espermática com o uso da
câmara de Neubauer, obtendo-se valores de 31 a 138x106, com destaque para o animal 7
que apresentou somente 0,3x106 (300,000) espermatozoides. E na terceira foi realizada a
avaliação morfológica sendo classificada em defeitos maiores e defeitos menores,
encontrando-se uma média percentual total de defeitos de 19,5%, onde a média de defeitos
maiores dos animais foi de 7,68% e de defeitos menores 11,75%.
Palavras-chave: Andrologia. Equinos. Patologia Espermática. Quarto de Milha.
_________________________________________________________________________
PERFIL SANITÁRIO DA GLÂNDULA MAMÁRIA EM REBANHO LEITEIRO
NO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA-MG
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Higor Salgado de Souza
Ronaldo Mendes Almeida Junior
Álvaro Luís de Carvalho Veloso
Anna Christina de Almeida
Danillo Velloso Ferreira Murta
Flávio Parrela Maia
RESUMO
Objetivou-se com esse trabalho avaliar a incidência de mastite clínica e subclínica através
dos parâmetros: caneca do fundo escuro, CaliforniaMastitis Test (CMT) e Contagem de
Células Somáticas (cs/ml). Foram avaliadas 255 vacas leiteiras, oriundas de 11
propriedades na região de Bocaiúva – MG. Os dados de caneca de fundo escuro e CMT
foram obtidos de forma individual em cada animal. Os dados de CCS foram obtidos
através de teste de laboratório feitos do leite do tanque de resfriamento de cada
propriedade. O resultado dos testes foi comparado através da frequência absoluta e relativa
dos quartos mamários positivos ao teste. Houve uma alta incidência de mastite subclinica
(49%) e baixa incidência de mastite clínica (1.2%). Foi ainda observado uma elevada
contagem de células somáticas (638.244cs/ml)no leite analisado. As fazendas avaliadas
possuem alta percentagem de mastite subclínica, baixa de mastite clínica e alta contagem
de células somáticas.
Palavras-chave: Mastitesubclinica. Mastite Clínica. CCS. CMT.
_________________________________________________________________________
RESISTÊNCIA DOS CARRAPATOS E OUTROS ECTOPARASITAS AOS
PRODUTOS CARRAPATICIDAS DISPONÍVEIS NO MERCADO UMA REVISÃO
DE LITERATURA
Filipe Câmara Silqueira
Thamirys Cristinne Rabelo Correa
Patrícia Natalicia Mendes De Almeida
RESUMO
Os carrapatos são divididos entre carrapatos moles (não possuem escudos dorsal) e
carrapatos duros (possuem escudos dorsal). Os ixodídeos são importantes vetores de
patógenos para animais e, em alguns casos, para seres humanos, pois são responsáveis por
transmitir as zoonoses. A solução para o combate aos carrapatos é uma medida que vem
sendo tomada desde o ano 1895, tendo sido realizadas tentativas com diversos produtos.
No mercado existem diferentes famílias ou classes de carrapaticidas, sendo que, para um
melhor resultado, torna-se necessário o conhecimento deste grupo e a sua forma de ação,
existindo, na atualidade, os carrapaticidas de usos tópico e sistêmico. Nas últimas décadas,
o uso excessivo do carrapaticida, sem o entendimento do ciclo biológico dos carrapatos,
fisiologia e a anatomia, junto por profissionais despreparados para a forma de aplicação,
levou a resistência de boa parte das drogas disponíveis no mercado. Na prática, o que
podemos notar são relatos e experiências de proprietários, que antes utilizavam o
carrapaticidas e tinham uma boa eficácia e com o tempo, mesmo com o uso de forma
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correta, fora percebido que a eficácia foi diminuindo ou sendo nula ao combate do
carrapato. É importante ressaltar que uma vez criada a resistência de uma população de
carrapatos a uma determinado produto químico da mesma família ou classe, esta família
estará fadada a ineficácia mediante a utilização de produtos no controle de carrapatos.
Palavras-chave: Carrapaticidas. Carrapatos. Ixodídeos. Zoonoses. Rhipicephalus
sanguineus.
_________________________________________________________________________
TRANSMISSÃO
DE
LEISHMANIOSE
VISCERAL
ECTOPARASITAS- UMA REVISÃO DE LITERATURA

CANINA

POR

João Carlos Gomes Pimenta
Osmarina Aparecida Souza Santos
Patrícia Natalícia Mendes De Almeida
RESUMO
A leishmaniose é uma doença endêmica, zoonótica e, por isso, um problema de saúde
pública, uma doença que acomete quase todos os estados, ficando de fora estados do sul.
No Brasil, o protozoário responsável por causar a leishmaniose é a Leishmania infantum
chagasi. Diante disso, objetiva-se com este estudo traçar possível presença do protozoário
da leishmaniose na glândula salivar do carrapato Rhipicephalus sanguineus e da pulga
Ctenocephalides felis, propondo provável correlação entre a transmissão do agente
etiológico da leishmaniose com esses parasitos. Foi utilizado site de busca, além de livros e
revistas on-line e físicos, sendo esses últimos depositados na Biblioteca da FUNORTE,
campus JK. A LV, clinicamente, é uma enfermidade generalizada,crônica, cujos principais
sintomas são de cunho geral. Habitualmente, as alterações que se observam em cães são as
de pele. A disseminação do vetor Lutzomia se deve à intervenção humana modificando o
ambiente, permitindo, assim, sua adaptação às novas regiões e criando novas formas e
estratégias de sobrevivência em outros locais. Coutinho e Linardi (2007 afirmam que a
leishmaniose possui outros vetores, como o carrapato Rhipicephalussanguineus e a pulga
Ctenocephalides felis. Em seus estudos, Paz et al. (2010) observaram uma alta prevalência
da leishmaniose em cães com a presença de ambos os parasitos, mostrando que é alta a
possibilidade de serem potenciais vetores da Leishmania. A leishmaniose é uma patologia
grave, de distribuição mundial, que requer cuidados severos. Em humanos, indivíduos
imunossuprimidos são afetados mais gravemente, sendo essa patologia considerada uma
das mais graves. Devido a sua ampla variedade de sintomas, o diagnóstico é difícil, tanto
em humanos quanto em animais, especialmente pelo fato de haver uma negligência nos
exames específicos. A legislação específica que trata da leishmaniose recomenda,
expressamente, a eutanásia de animais positivos, mesmo aqueles com valor afetivo para
seus proprietários.
Palavras-chave: Leishmaniose. Rhipicephalus sanguineus. Ctenocephalides felis.
Parasitologia.
_________________________________________________________________________
USO DE PLANTAS MEDICINAIS NO CONTROLE DA MASTITE BOVINA:
REVISÃO DE LITERATURA
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Narielle Mendes Andrade
Rubens Pereira Dos Santos
Leidy Darmony De Almeida Rufino
RESUMO
A mastite é uma doença da glândula mamária de alto risco, que causa grandes prejuízos às
indústrias de laticínios e ao produtor. A bactéria do gênero Staphylococcus é uma das
principais causadoras da mastite. Para o seu controle, tem-se usado uma grande variedade
de antibióticos comerciais que, com o passar dos anos, vêm selecionando cepas dessa
bactéria com mais resistência a esses antibióticos, dificultando assim o seu tratamento.
Nesse sentido, o controle da mastite por meio de plantas medicinais pode ser uma
alternativa de baixo custo e menor tempo de metabolização no organismo animal. As
propriedades terapêuticas dos princípios e medicamentos fitoterápicos, desde os
primórdios, são usadas para a manutenção da saúde humana e, recentemente, no tratamento
veterinário. O objetivo com este trabalho foi realizar um levantamento, por meio de revisão
literária, do uso de plantas medicinais no controle da mastite bovina, tais como o
barbatimão, a jurema-preta, o angico, a cagaiteira e o jatobá. Verificou-se que o uso do
barbatimão inibe a multiplicação de alguns micro-organismos, como Staphylococcus
aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans; o estudo
da atividade antimicrobiana do extrato de jurema-preta demostrou maior eficácia sobre o
Staphylococus aureus; o angico apresentou atividade antimicrobiana, embora não haja
muitos estudos sobre seus constituintes químicos; os extratos da planta da cagaita, obtidos
a partir de diferentes partes da raiz da planta não demonstraram inibição na multiplicação
do agente Staphylococcus aureus nas concentrações testadas e, o jatobá possui atividade
antibacteriana ou bactericida contra cepas de Staphylococcus aureus.
Palavras-chave: Doença. Fitoterápicos. Tratamento.
_________________________________________________________________________
USO DO GEL DE Aloe vera COMPARADO AO USO DA ASSOCIAÇÃO DE
BACITRACINA + NEOMICINA NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EM CÃES
Bianca Alves Ferreira
Lilian Santana Souza
Patrícia Natalicia Mendes Almeida
RESUMO
As plantas medicinais constituem uma boa alternativa para manutenção da saúde,
especialmente pelo baixo custo, prática de manipulação e facilidade quanto ao acesso. A
Aloe vera é utilizada empiricamente para o tratamento de feridas. A planta possui
propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes que induzem o crescimento dos fibroblastos
e acelera a cicatrização. O objetivo é avaliar a ação cicatricial do uso do gel Aloe vera em
relação à ação do antibiótico de uso tópico bacitracina + neomicina no processo de
cicatrização. Diante da comprovação de seus efeitos terapêuticos, espera-se incluir uma
nova opção de tratamento de feridas cirúrgicas em cães. Para o experimento, foram
utilizados seis cães SRD, sendo estes com idades entre quatro e seis meses, três machos e
três fêmeas, de porte médio, em bom estado nutricional, sanitário e de hidratação. Os
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animais objeto do experimento foram tricotomizados em seu dorso numa área de 20 x 26
cm (largura x comprimento). Dentro dos conceitos de ética e bem estar animal, os cães
foram sedados com uso de xilazina, cetamina e diazepam e do seu dorso foi retirado tecido
cutâneo com uso de punch de cinco milimetros de diâmetro, obtendo-se seis feridas
afastadas entre si em cinco centímetros. As lesões 1 e 2 foram tratadas com bacitracina +
neomicina, as lesões 3 e 4 foram lavadas diariamente com solução fisiológica e as lesões 5
e 6 foram tratadas com o gel Aloe vera. As lesões foram fotografadas e mensuradas
diariamente com auxílio do paquímetro e as anotações estão dispostas em tabela. Concluiuse que o gel da Aloe vera pode ser recomendado como uma alternativa eficaz na
cicatrização de feridas cirúrgicas em cães, com ação anti-inflamatória e umectante.

Palavras-chave: Cicatrização. Babosa. Aloe vera. Ferida. Fitoterapia.
_________________________________________________________________________
PSICOLOGIA
A INFLUÊNCIA
ACADÊMICA

DA

SUBJETIVIDADE

HUMANA

NA

FORMAÇÃO

Ariana Teixeira Costa
Julliana Karoline Veloso Costa
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
O presente trabalho objetiva a apresentação das múltiplas influências da subjetividade
humana no processo de formação do psicólogo da FUNORTE, abordando propostas
referentes ao envolvimento das influências pessoais do individuo e seu impacto no
desenvolvimento do conhecimento científico na formação acadêmica do curso de
psicologia da FUNORTE. Neste trabalho apresentamos um perfil do estudante de
psicologia da FUNORTE que se formaram em 2016, as principais influências externas
desses acadêmicos e as produções desses acadêmicos, em correlação com as influências.
Palavras-chave: Subjetividade. Psicologia. Formação Acadêmica.
________________________________________________________________________
A SUPERFICIALIDADE DAS RELAÇÕES NA CONTEMPORANEIDADE
Elen Lelis Leite
Núria Hortência Barbosa Santos
Leila Lúcia Gusmão Abreu
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
As relações sociais promovem grandes discussões na contemporaneidade. Reconhece-se
que elas expõem a fragilidade do humano, isso porque a globalização gerou impactos
quanto à forma de se relacionar. Buscou-se reconhecer como são estabelecidas as relações
sociais na contemporaneidade. Mediante à revisão integrativa da literatura, de publicações
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entre 2005 a 2015. Encontrou-se 4.380 artigos, sendo 1.246 relevantes, que foram triados.
Restaram 100 artigos específicos, dos quais 15 foram selecionados, por sorteio, para a
análise. Como resultados, verificou-se que a internet atua como novo imperativo, porém é
tomada por interesses comerciais e gera ilusões sobre o ideal humano. Tem-se a sociedade
dominada pelo capitalismo em que o foco são: o ter e não o ser; a influência midiática; e a
cultura da imagem, que passam a ser supervalorizadas. Torna-se muito fácil interagir sem
precisar sair de casa, sujeitos que adotam de um avatar/perfil alegam ter mais facilidade de
se expressar quando estão em rede do que presencialmente. Conclui-se que a cibercultura
tem a capacidade de modificar comportamentos; tradições; e influenciar a economia
mundial. Perde-se o bom senso quanto ao momento de conectar-se e de desconectar-se,
apesar de, no campo da educação, haver reflexões que dificultam a instalação desses
sintomas contemporâneos.
Palavras-chaves: Era Tecnológica. Fragilidade. Pós-Modernidade. Relações Sociais.
Tecnologias de Informação e Comunicação.
_________________________________________________________________________
ABORTO: UM ESTUDO SOBRE SUAS PERCEPÇÕES DENTRO E FORA DA
INSTIUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) – REDE SOEBRAS
Bárbara Nathielly Pinto Silva
Maria Cecília Durães Custódio Jorge
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
O objetivo do presente estudo é compreender as múltiplas percepções sobre o aborto dentro
das instituições da rede SOEBRAS e fora dela, na cidade de Montes Claros. Trata-se de um
estudo de caráter analítico descritivo, com tipologia quali-quantitativa e corte transversal.
Para avaliar a produção científica, foram examinados dois conjuntos de dados: Acadêmicos
(Enfermagem, Engenharia Mecânica-Elétrica, Psicologia) e não acadêmicos. A pesquisa
foi composta por sujeitos de ambos os sexos e maiores de 18 anos. A escolha dos cursos se
deu por conveniência partindo do princípio que são de diferentes áreas do conhecimento:
ciências exatas, ciências humanas e ciências da saúde. A amostra colhida fora da
Instituição foi feita observando a proporcionalidade para garantir uma visão dentro e fora
da academia. O instrumento utilizado para coleta de dados foi um Questionário de
Avaliação desenvolvido pelos autores da pesquisa, contendo perguntas estruturadas e semiestruturadas, o tratamento dos dados foi realizada através do programa Microsoft Office
Excel 2007. Sendo que na coleta de dados foram aplicados 60 questionários, obtidas 30
amostras dentro da instituição e 30 fora dela. Das percepções: a favor ou contra a
legalização do aborto, 72% do grupo amostral posicionaram contra a legalização do aborto,
quanto a crença religiosa influenciar na decisão de ser a favor ou contra 40% dos grupos
amostrais são influenciados. Conclui-se que maior parte dos participantes se posicionou
contra a legalização do aborto e tal posicionamento é influenciado pela crença religiosa.
Palavras-chave: Aborto. Legalização. Percepção.
_________________________________________________________________________
ANSIEDADE ENTRE ACADÊMICOS DOS CURSOS INTEGRAL E NOTURNO
DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA
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Amanda Julia Brito Andrade Mendes
Amanda Silveira Dias
Laura Tatiany Mineiro Coutinho
RESUMO
Objetivo: Investigar os fatores associados à ansiedade em estudantes dos cursos de
graduação em Psicologia e Fisioterapia. Levando em consideração o nível de qualidade de
vida entre estes estudantes do nível superior, trabalhadores e não trabalhadores.
Metodologia:Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e amostral. O estudo foi
constituído por estudantes de uma instituição de ensino superior da cidade de Montes
Claros-MG. Para a coleta de dados utilizou-se IDATE (Inventário de Ansiedade TraçoEstado), CCEB (Critério de Classificação Econômica Brasil)estes são estruturados,
autoaplicável e validado para a língua e cultura nacional, cujo objetivo é medir aspectos
específicos de ansiedade presentes em várias situações e o questionário estruturado, auto
aplicado e elaborado pelos autores do estudo com o intuito de caracterizar os sujeitos
quanto às variáveis demográficas, socioeconômicas dos discentes. Resultados:
Participaram do estudo 681 estudantes, de ambos os cursos, com idade igual ou menor que
23 anos. Comprovou-se que o estudo encontrou um escore de 89,6% (n= 472)
apresentaram de médio a alto o nível de ansiedade estado e 90,7% (n= 478) apresentaram
um índice médio a alto nível de ansiedade traço. Identificou-se significamente que quando
comparados por curso prevaleceu em índice maior o grau de ansiedade em graduandos em
Fisioterapia com 93,2% (n= 207) mesmo que o curso de Psicologia apresente um numero
considerado como alto 88,9% (n= 305). Conclusão: Portanto, quanto ao transtorno de
ansiedade o estudo foi comprovado em maioria o alto índice em estudantes do curso de
Fisioterapia.
Palavras-chave: Psicologia. Fisioterapia. Ansiedade.
_________________________________________________________________________
ASPECTOS BIOLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS NA MANUTENÇÃO E
TRATAMENTO DA ANSIEDADE
Josiane Martins Soares
Lorena Ely Ruas
Álvaro Parrela Pires
Júnio Vieira de Rezende
RESUMO
A ansiedade é um transtorno de adaptação cada vez mais recorrente. O seu estudo em
modelos animais possibilitou a compreensão de seu caráter de preservação orgânica, e do
desenvolvimento de estratégias externas para sua evitação e tratamento, além de repertórios
comportamentais desenvolvidos pelo organismo para lidar com ameaças iminentes. A
ansiedade teve importância evolutiva no sentido de que predispunha um organismo a lidar
de modo responsivo com a ecologia que se apresentava. Todavia, na atual configuração
ambiental as respostas extremadas que antes poderiam garantir a sobrevivência ganham
valor de disfuncionalidade, uma vez que os comportamentos de análise e estratégia
proporcional ao evento garantem uma maior integração e adaptação ao ambiente. Neste
aspecto, pode-se inferir que a resposta saudável deve ser proporcional ao perigo, mas há
desdobramentos que tornam o contrário explicável. Disto se trata a abordagem psicológica
apresentada para o tratamento da ansiedade neste trabalho: A Análise do Comportamento.
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Para além de uma dimensão comportamental, a ansiedade possui caráter neurobiológico, e
como solução a essa dimensão apresenta-se as terapias farmacológicas: psicotrópicos. O
presente artigo pretende responder como ambas as prescrições, biológica e analítico
comportamental, podem convergir de modo a beneficiar o indivíduo de comportamento
ansioso.
Palavras-chave: Ansiedade. Análise do Comportamento. Ansiolíticos.
_________________________________________________________________________
ESTIGMATIZAÇÃO SOCIAL EM
AGLOMERADOS SUBNORMAIS

MORADORES

QUE

RESIDEM

EM

José Marcos Pereira Dos Santos
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
Esse trabalho teve por objetivo verificar o impacto social, reconhecido por moradores de
aglomerados subnormais, pelo simples fato de habitarem ali. Teve como amostra 103
sujeitos moradores do bairro Vila Castelo Branco. O grupo de participantes foi definido a
partir de cálculo amostral probabilístico, considerando uma reposição, a partir da não
voluntariedade do possível respondente em participar da pesquisa. O grupo amostral
proposto foi de 164 respondentes. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário
estruturado, elaborado pelos próprios pesquisadores. Ao final da coleta, os dados foram
tabulados e analisados à luz de referencial teórico específico sobre o tema.
Palavras-chave: Segregação. Impacto Social. Infraestrutura. Subjetividade.
_________________________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE TRANSTORNO DA ANSIEDADE
ENTRE MILITARES
Thamirys Cristina Andrade De Barbosa
Mônica Martenilda Soares Santos
Laura Mineiro Coutinho
RESUMO
O trabalho é uma atividade inerente ao ser humano, além de contribuir fortemente para a
sobrevivência material dos indivíduos, organiza e estrutura a vida das pessoas. O trabalho
pode se tornar algo prazeroso e gratificante quando exercido por aqueles que buscam
trabalhar naquilo que gostam, e isso é perceptível na classe militar; porém, as
contingências a cerca do trabalho dos militares proporcionam a estes um quadro
considerável de ansiedade. O presente estudo tem como objetivo indentificar a prevalência
do transtorno da ansiedade entre militares visto que a ansiedade se caracteriza como
quesito de sobrevivência necessária para o trabalho destes profissionais. No entanto,
percebe-se que a ansiedade na classe de militares ultrapassa a naturalidade esperada e que a
classificação geral do quadro de ansiedade é unânime entre os trabalhadores militares neste
estudo. A ansiedade trata-se de um transtorno que engloba contingências variadas. Dos 116
profissionais participantes do estudo,100% (n=116) são do gênero masculino; 73,9% (n=
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85) possuem idade inferior ou igual a 21 anos; 69,0% (n=80) se autodeclararam como
pardos ou negros; 63,8% (n=74) possuem ensino básico ou médio; 95,7% (n=111) são
soldados, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento; 59,1% (n=68)
exercem atividades administrativas; 84,5% (n=98) possuem companheiro; 79,3% (n= 92)
não possuem filhos; 65,5% (n= 76) pertencem alta segmentação econômica.Quanto ao
transtorno de ansiedade, 100% dos sujeitos (n=116) apresentaram de moderado a grave.Os
instrumentos utilizados foram o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). As
variáveis independentes foram classificadas em variáveis individuais (condições
demográficas, socioeconômicas, de saúde, hábitos de vida/atitudes/comportamentos e
ocupacionais). Para análise estatística utilizou-se o software Statistical Package for the
Social Sciences– SPSS v.17.0.
Palavras-chave: Transtorno de Ansiedade. Militares. Ansiedade. Trabalho.
_________________________________________________________________________
IMPACTOS
PSICOLÓGICOS
AGLOMERADOS SUBNORMAIS

E

SOCIAIS

DE

MORADORES

DE

Larissa Marques Rodrigues
Rosiney Matias Oliveira
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
Partindo do princípio de que os aglomerados subnormais interferem diretamente na
qualidade de vida do indivíduo, e que no Brasil estes aglomerados são representados
pela presença de favelas, invasões, grotas, baixadas, vilas, comunidades, mocambos e
palafitas, o objetivo deste trabalho consiste em analisar os impactos sociais e psicológicos
que estas moradias ou aglomerados subnormais causam aos seus residentes. Este trabalho
se justifica, sobretudo, pela necessidade de desenvolver possíveis modificações na
realidade do ambiente de habitações subnormais, a partir da disponibilidade de
referências sobre o assunto. Como metodologia, será empregada a revisão de literatura a
partir do estudo bibliográfico acerca do tema e dos dados obtidos, seguindo uma
abordagem exploratória, de caráter qualitativo/quantitativo e corte transversal.
Palavras-chave: Aglomerados Subnormais. Impactos Psicológicos e Sociais. Favelas.
Habitações Saudáveis.
________________________________________________________________________
LUTO NA FAMÍLIA
Fábio Pereira Dos Santos
Mireille Maciel De Almeida Durães
Leila Lúcia Gusmão Abreu
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
Falar da morte é um assunto que desafia o ser humano pelo fato dos atravessamentos
internos causadores de mal estar. A finitude é algo que se presencia cotidianamente em
vários aspectos, quer seja de ordem material ou psíquica. Entretanto, entre as perdas, a
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morte de uma pessoa significativa na família provoca um impacto podendo resultar em
sofrimentos emocionais. O período de vivenciar o luto é necessário para que se possa
trabalhar com os sentimentos oriundos desse momento. Com o passar do tempo, as pessoas
que vivenciam essa fase passam a recuperar o interesse pela vida, tendo o luto como um
processo de superação. Este estudo objetiva investigar os elementos que envolvem os
familiares quanto à elaboração do luto, assim como também compreender os sentimentos
da família após a informação sobre o óbito de um dado ente querido, propondo demonstrar
quais são os recursos utilizados pelos familiares na aceitação da morte no cotidiano
familiar. Desse modo, este estudo está baseado em pesquisas de levantamento literário em
artigos e dados que abordam a temática do luto, como o Scielo e revistas eletrônicas, a fim
de fundamentar a pesquisa para contribuir na produção de conhecimento na Psicologia,
especialmente nas especialidades que lidam com o fenômeno da morte.
Palavras-chave: Morte. Perda. Luto. Família.
_________________________________________________________________________
NÍVEL DE SATISFAÇÃO/REALIZAÇÃO PESSOAL DOS PSICÓLOGOS QUE
ATUAM EM CLÍNICA NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG
Érica Cristiane Dutra Costa
Fernanda Pereira De Souza
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
Neste estudo avaliamos o nível de satisfação/realização pessoal dos psicólogos que atuam
sentem com relação a atividade laboral. Os resultados indicam que se sentem felizes com o
seu trabalho e consequentemente realizados pessoal e profissionalmente, o que justifica o
fato de não se sentirem cansados e nunca terem adoecido por motivos relacionados a
atividade, apesar de alegarem que não estão realizados financeiramente demonstram
grande prazer em poder na área da psicologia clínica na cidade de Montes Claros-MG, a
pesquisa foi realizada no primeiro semestre do ano de 2016. Os participantes responderam
a um questionário de investigação contendo perguntas que buscaram investigar como esses
profissionais se contribuir com a mudança na vida das pessoas através da psicologia
clínica.
Palavras-chave: Realização Pessoal. Satisfação Profissional. Trabalho. Psicologia.
_________________________________________________________________________
O ÁLCOOL COMO
ENGENHARIA CIVIL

MEDIADOR

SOCIAL

ENTRE

ACADÊMICOS

DE

Déborah Eliana Oliveira Souza
Pedro Guilherme Barroso Xavier
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
O presente estudo tem como objetivo identificar a prevalência do consumo de álcool entre
os acadêmicos do curso de Engenharia Civil de uma instituição de ensino superior na

135

cidade de Montes Claros – MG. Pesquisa quantitativa de corte transversal e descritiva. A
população pesquisada foi constituída de 112 acadêmicos devidamente matriculados e
distribuídos entre o 6° e o 10° período. Para a coleta de dados foram utilizados Teste para
Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool – AUDIT, o Teste para triagem
do envolvimento com o álcool - ASSIST, o Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais
sobre o Álcool – IECPA e a Escala de Satisfação com o Suporte Social – ESSS. A amostra
apresentou predominância do sexo feminino. Relacionado à análise de resultados do
AUDIT, verificou-se que 71,23%, apresenta baixo risco, sendo classificados como nível 1.
Para o ASSIST, o nível 1 classificado como uso ocasional, representou 71,23%. No
IECPA, 73,97% dos indivíduos possui baixa expectativa – baixa vulnerabilidade acerca do
álcool. E no ESSS, os resultados mostram que a maior parte dos colaboradores, 68,49%,
considera ter alto suporte social. Conclui-se que o uso de álcool apresenta baixo risco e
demonstrou baixa vulnerabilidade ao seu consumo.
Palavras-chave: Acadêmicos. Consumo de Bebidas Alcoólicas. Álcool. Aporte Social.
Formação.
_________________________________________________________________________
O ESTIGMA ENTRE OS JOVENS MORADORES DA VILA CASTELO BRANCO
Darllane Ferreira Silva
Tamara Lima de Almeida
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
Existem favelas em todos os estados brasileiros, inclusive no município de Montes ClarosMG. Moradores dessas localidades são segregados da sociedade, e estigmatizados, em
função do desemprego, baixa renda, e marginalização das regiões onde vivem. Tal
identificação negativa gera o estigma social, que consiste em marginalização velada de
diferentes grupos sociais. Objetivou-se, neste estudo, investigar o reconhecimento do
estigma social dos jovens moradores da Vila Castelo Branco, por meio de pesquisa de
campo, com aplicação de questionário, à jovens que estudavam em 15 turmas de 6º ano
fundamental ao 3º ano médio. Desses 17, com idades entre 11 e 19 anos (M=14,8), e 11 do
sexo feminino participaram da pesquisa. Apenas 3 trabalham e recebem menos de um
salário mínimo. Sobre a localidade, 14 gostam de onde moram e interagem com os
vizinhos, mas apenas 2 reconhecem local de lazer/praça. Quanto à percepção do estigma
social, 7 se sentem excluídos, assim como reconhecem prejuízos em sua vida social, e 4
destes apresentam inferioridade aos outros jovens. Dessa maneira, percebe-se que a
comunidade não lhes oferece oportunidades para o crescimento social ou econômico.
Conclui-se que a estigmatização está presente, e opera de forma imperceptível,
naturalizando, e afetando os diretamente ou indiretamente, no decorrer da vida cotidiana.
Palavras-chave: Adolescentes. Assentamentos Subnormais. Estigma Social. Favela.
_________________________________________________________________________
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E TRANSTORNOS MENTAIS: UM ESTUDO
SOBRE A CIDADE DE MONTES CLAROS- MG

Bruna Emanuelle Barbosa Sampaio

136

Jessica Fabiane de Jesus Santos
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
O trabalho teve como objetivo analisar os fatores associados a quem são e como vivem a
População em Situação de Rua com transtornos mentais, a partir de dados obtidos no
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) da
cidade de Montes Claros – MG. O tema justifica-se devido aos problemas sociais
ocasionados na cidade, buscando alternativas para a inclusão das Pessoas em Situação de
Rua com transtornos mentais nas políticas socioassistenciais e saúde mental, fortalecendo o
trabalho intersetorial. A metodologia utilizada foi qualitativa. Os dados foram coletados
através da aplicação de questionários a profissionais e usuários do Centro POP, no período
de dois meses, sendo gerados os gráficos a partir do Excel. Os resultados obtidos puderam
fornecer os tópicos sobre a visão da população em situação de rua, no qual expuseram
informações dos principais motivos de estarem na rua, e o tópico visão dos Profissionais da
Assistência Social / Saúde Mental, em que esclarecem sobre o trabalho intersetorial.
Verificou-se que diversos fatores contribuem para a situação de rua, sendo o desemprego
mais proeminente para esta condição, sendo evidenciado também uma precariedade do
serviço intersetorial, havendo falhas nas políticas públicas, o que dificulta a inserção social
dos indivíduos.
Palavras-chave: População em Situação de Rua. Centro POP. Trabalho Intersetorial.
_________________________________________________________________________
PROSTITUIÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS
NA SAÚDE MENTAL DAS PROFISSIONAIS DE SEXO
Camila Ferreira de Souza
Maryanna jacqueline Ferreira Miranda
RESUMO
O presente artigo trata-se de um enfoque no comportamento de um grupo específico da
nossa sociedade: as profissionais do sexo no ensino superior. Onde, investigou-se os
impactos psicológicos eventualmente sofridos por essas profissionais, bem como seus
desdobramentos. Propusemos um trabalho de caráter essencialmente qualitativo focado na
análise do discurso. A pesquisa foi realizada na cidade de Montes Claros/MG, composta
por pessoas que foram reunidas através da metodologia snowball. Foram entrevistadas
cinco jovens do sexo feminino. Os questionários foram analisados a partir do discurso das
profissionais focado nas questões do bem-estar físico e mental, poder econômico e
profissão exercida, prejuízo emocional, aspectos pessoais e sociais que interferem na vida
destas profissionais.
Palavras-chave: Prostituição. Discriminação. Saúde Mental. Psicologia Social.
_________________________________________________________________________
RECONHECIMENTO DAS EXPRESSÕES FACIAIS DAS EMOÇÕES POR
CRIANÇAS COM IDADE PRÉ-ESCOLAR
Rosane Queiroz Duarte
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Ana Cecília Fernandes Mendes
Wellington Danilo Soares
Lídia Prata Cruz
RESUMO
O presente estudo buscou identificar como um grupo de crianças se comportam na tarefa
de reconhecimento das expressões faciais das emoções (que são a estados mental afetivos
internos que são externalizados em forma não verbal), conceito este, que não é consensual
entre todos estudiosos do tema pelo caráter multidimensional. Organizamos de forma
sequenciadas para a pesquisa o seguinte critério: a) níveis de complexidade, iniciando das
mais simples para mais complexas, como: alegria, tristeza, nojo e raiva para angústia,
contentamento, arrogância e etc.(...), b) relevância que a maturidade exerce sobre cada
faixa etária na nomeação das expressões de estados mentais. A avaliação desses fatores
ocorreu por meio do Faces Test, constituído de 20 fotografias de rostos inteiros, que são
apresentadas, com alternativas entre dois termos que expressão as emoções, padronizando
pelo tempo de três segundos cada slide. A amostra foi constituída de 24 crianças, ambos os
sexos, com a faixa etária entre 3 a 5 anos devidamente matriculados em um CEMEI da
cidade de Montes Claros – MG. Os resultados demonstraram que o número de respostas
obtidas foi superior para emoções consideradas mais simples em relação as emoções mais
complexas, demonstrando que as crianças avaliadas possuem uma boa iniciativa de
comunicação verbal, como também o fator maturidade contribui para o reconhecimento das
expressões faciais das emoções, sendo que as crianças com maior número de acertos eram
as do segundo período superado assim as do maternal e primeiro período. Pode-se observar
que, os estímulos percebidos pelas crianças maiores de 3 anos têm aspectos mais
elaborados, fator este que contribuiu para considerar a maturidade uma variável que
influencia no reconhecimento de estados emocionais para cada etapa do desenvolvimento
infantil.
Palavras-chave: Emoções. Crianças. Desenvolvimento.
________________________________________________________________________
REDE DE APOIO A LACTANTES E SUA INFLUÊNCIA NA AMAMENTAÇÃO
Evelyn Juliane Cavalcante De Araújo
Thelma Pereira Dos Santos
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
O objetivo da pesquisa foi conhecer como funciona a rede de apoio as lactantes após a alta
hospitalar e sua influência na amamentação. Bem como sua importância na percepção das
puerperas. As entrevistadas foram 10 lactantes, amostra escolhida por conveniência, uma
vez que esta pesquisa é essencialmente qualitativa e descritiva sem caráter probabilístico,
estas são usuárias do SUS, sendo algumas transeuntes. Para esta avaliação usamos um
questionário semi-estruturado elaborado pelas pesquisadoras, o mesmo com oito perguntas
sendo três abertas e cinco fechadas. Os resultados salientou que, o apoio recebido pelas
lactantes provém da rede social que é composta principalmente pela família sendo a mãe da
puérpera a presença mais marcante desta rede. Mostrando que a família sai na frente no
apoio à amamentação. Faz parte desta rede também os amigos e vizinhança. Sendo que
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este serviço deveria ser oferecido pelos hospitais amigos da criança, que segundo o
ministério da saúde são os principais responsáveis pela promoção e manutenção do
aleitamento materno com um agravante de ser uma das prerrogativas de receberem o titulo
do HAC (Hospital Amigo da Criança). Conclui-se que existe uma falha no trabalho de
promoção do aleitamento materno e na prevenção de desmame precoce. E que estas
clientes deveriam ser acompanhadas pelo PSF onde encontrariam apoio multidisciplinar e
treinada que poderia trabalhar com uma boa parceria entre hospitais, família e comunidade
promovendo e protegendo a amamentação, além do bem-estar e equilíbrio mental da mãe e
filho e consequentemente da família.
Palavras-chave: Amamentação. Lactação. Desmame Precoce. Redes de Apoio.
____________________________________________________________________
SERVIÇO SOCIAL
A AGENDA POLÍTICA NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER
Elen Rayane Ramos
Nagila Fernandes Reis
Janikelle Bessa Oliveira
RESUMO
A violência contra a mulher representa ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte,
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na
esfera privada (OEA, 1994). O Gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado
nas diferenças percebidas entre os sexos, apresentando-se também como uma forma
primordial de dar significado às relações de poder (SCOTT; 1995). Dessa forma, o artigo
propõe um levantamento dos fatores que levaram o ingresso da questão da mulher na agenda
governamental e qual o caminho percorrido ate os dias atuais, através de uma pesquisa
analítica descritiva com uma abordagem qualitativa e bibliográfica, pois se reitera a relevância
deste estudo, uma vez que ao lidar com essas questões que envolvem a violência, o Estado
tem o dever de proporcionar seus direitos regidos.
Palavras-chave: Gênero. Políticas Pública. Feminicidio. Movimento Feminista.
___________________________________________________________________________
A INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO: UM OLHAR SOBRE
A DESIGUALDADE DE GÊNERO
Sonally Alves de Moura
Tatiana de Jesus Freitas
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
O artigo tem como finalidade analisar a inserção e evolução da mulher no mercado de
trabalho, descrever como a mulher era vista nos primórdios e nos dias atuais, buscando
compreender os múltiplos papeis da mulher na sociedade, tendo em vista o processo sóciohistórico e econômico. Objetiva, ainda, analisar e identificar as múltiplas jornadas do trabalho
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feminino e seus reflexos nos âmbitos familiar e social, apresentando as discriminações
existentes e os preconceitos em relação a mulher no mercado de trabalho. O artigo foi
desenvolvido através da pesquisa bibliográfica que tem como objetivo proporcionar uma
maior familiaridade com o problema. Identificando que, apesar das mulheres serem maioria
numérica no mundo, permanece o preconceito, e os desafios são inúmeros, a considerar que as
mulheres têm capacidades iguais às dos homens e ganham salários menores.
Palavras-chave: Inserção da Mulher no Mercado De Trabalho. Capitalismo. Desigualdade de
Gênero.
_________________________________________________________________________
ADOÇÃO POR HOMOAFETIVOS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Maria José Generosa dos Santos
Simone Alves da Silva
Fabíola Francielle de Jesus
RESUMO
O presente artigo tem como finalidade analisar a homoafetividade e os desafios postos no
processo de adoção, uma vez que essa temática vem conquistando espaços importantes e
ganhando cada vez mais visibilidade no mundo contemporâneo. Ressaltou-se os direitos da
criança e do adolescente presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei
n°8069 de 3/06/1990 que não faz restrições a homoafetivos serem adotantes inclusive enfatiza
a importância da família substituta para acolher e oferecer ambiente familiar favorável ao
pleno desenvolvimento do adotando. Esta pesquisa analisar o contexto sócio- histórico da
homoafetividade e da adoção tendo como base os estudos já realizados sobre o assunto, além
de abordar os desafios postos aos homoafetivos no processo de adoção bem como as
perspectivas que envolvem essa temática. Sendo assim, justifica-se que é relevante discutir
esse tema por se tratar de um fenômeno carregado de preconceitos. Além disso é necessário
que haja uma maior divulgação deste assunto uma vez que o preconceito e a discriminaçao
ainda é muito presente na sociedade. Este artigo trata-se se uma revisão de literatura, com
caráter retrospectivo e análise qualitativa, compreendeu o segundo (2o) semestre de 2015 e o
primeiro (1o) semestre de 2016, as informações para concretização do estudo foi coletada em
materiais já elaborados, o custeio do mesmo foi financiado pelas próprias autoras.
Palavras-chave: Homoafetividade. Adoção. Criança e Adolescente.
_______________________________________________________________________
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE
SOCIAL NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
Carla Monique Gomes Santos
Jessica Oliveira Ferreira
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
O presente artigo tem como escopo analisar o contexto histórico da criança e do adolescente,
destacando os adolescentes em conflito com a lei e a aplicabilidade das medidas
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socioeducativas em meio aberto, bem como apresentar a atuação do assistente social nesse
contexto. Para tanto, utilizaremos o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal
n.8069/1990) no intuito de conhecer os meios de defesa e preservação dos direitos das
crianças e dos adolescentes, assim como os tipos de medidas socioeducativas e sua
aplicabilidade para os adolescentes em conflito com a lei. O artigo se recorrerá a um estudo
bibliográfico acerca do assunto supracitado, uma vez que o estudo dessa lei possibilitará
analisar a sua aplicabilidade. Assim, este artigo tem como pressuposto realizar uma
abordagem sobre a responsabilização do adolescente em conflito com a lei, tendo como base o
Estatuto da Criança e Adolescente, destacando, ainda, a atuação do assistente social no
acompanhamento das medidas, assim como a importância da intervenção desse profissional, e
ao final, apresentar os mitos e verdades sobre a redução da maioridade penal.
Palavras-chave: Medidas Socioeducativas. Assistente Social. Maioridade Penal.
_____________________________________________________________________
EMPREENDIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO: UM ESTUDO SOBRE AS
MULHERES DA ÁREA RURAL DE MONTES CLAROS - MINAS GERAIS
Domingas Sofia Pereira Santos
Marcelo Soares de Figueiredo
Viviane Bernadeth Gandra Brandão
RESUMO
O presente artigo aborda a problemática atual, acerca da inserção social da mulher no mundo
do trabalho no sistema capitalista contemporâneo, na comunidade rural Olhos d’Água no
município de Montes Claros-MG, propondo problematizar essa questão. Diante da realidade
do trabalho das referidas mulheres, busca-se por meio dessa pesquisa, analisar o processo de
inserção das mesmas no mundo do trabalho, identificando o perfil socioeconômico, as causas
que as levaram a se inserirem no empreendimento econômico solidário. Esse estudo objetiva
verificar a percepção das mulheres, já vulnerabilizadas pelas dificuldades próprias do meio
rural, a possível percepção sobre os impactos da tecnologia social na vida pessoal e
comunitária. Essa pesquisa justifica-se por ampliar o debate dessa problemática social,
procurando entender as causas da prática de uma outra economia em meio ao capitalismo,
com vistas a acrescentar dados e informações à própria comunidade, pesquisadores e
professores interessados nessa temática. O estudo caracteriza-se como exploratório descritivo
de revisão sistemática e pesquisa de campo desenvolvida no empreendimento econômico
solidário “pão da vida” na comunidade Olhos d’água. Utilizou-se três (3) entrevistas
semiestruturadas com as mulheres do empreendimento econômico solidário da comunidade
Olhos d`Água do município de Montes Claros-MG. Este poderá propiciar uma reflexão à
sociedade, num momento em que milhões de trabalhadores são afastados dos postos de
trabalho e que há uma ampliação da precarização e diminuição dos direitos conquistados, a
economia popular solidária amplia-se ao receber um grande contingente de excluídos.
Palavras-chave: Economia Popular Solidaria. Empreendimento Econômico Solidário.
Cooperativismo. Capitalismo. Trabalho.
_________________________________________________________________________
O ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS
PERMANÊNCIA E O SERVIÇO SOCIAL

EM

INSTITUIÇÕES

DE

LONGA
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Greyce Kelly Silva Souza
Paola Amanda Veloso Braga
Maria Fernanda Soares Fonseca
RESUMO
O envelhecimento no Brasil tem apresentado altos índices de crescimento, sendo que a
previsão, até o ano de 2025, é de que a população idosa crescerá 16 vezes, classificando o país
como a sexta população do mundo em idosos. Diante disso, este estudo analisa os direitos dos
idosos previstos na legislação brasileira, em especial na Lei 10.741/2003 para apresentar os
direitos e garantias dos mesmos nas Instituições de Longa Permanência, com foco no papel
dos assistentes sociais no acompanhamento dos idosos e das famílias. Para tanto, foi realizada
pesquisa de revisão bibliográfica em livros e artigos científicos, com um referencial teórico
baseado em pesquisa qualitativa, buscando valores e atitudes que correspondam à atuação dos
profissionais de Serviço Social no que diz respeito à sua conduta profissional em instituições
de longa permanência.
Palavras-chave: Idosos. Instituições de Longa Permanência. Serviço Social.
________________________________________________________________________
POLÍTICA DE COTAS RACIAIS NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO
Carla Daniele Gonçalves
Hérica Aparecida Fonseca
Daniela Mendes Queiroz
RESUMO
O presente artigo tem como escopo levantar questões relacionadas ao sistema de integração
que garante aos afro-brasileiros, egressos de escolas públicas, uma porcentagem de vagas
destinadas a inserção nas Universidades estaduais e federais. O Sistema de Cotas Raciais
garante a inclusão destes estudantes ao ensino superior, por meio das bolsas direcionadas,
proporcionando-lhes uma concorrência justa com alunos egressos de escolas particulares nas
quais o ensino é diferenciado das instituições públicas. Percebe-se que durante muito tempo
os negros foram discriminados, julgados pela sua cor, raça, cultura e posição social. Hoje,
após mais de um século de abolição os negros ainda sofrem por este processo marcado por
lutas e sofrimentos. A abordagem central deste artigo é baseada em materiais já elaborados e,
busca por meio destes entender e explicar quais são os maiores entraves sofridos pelos afrobrasileiros, pois não se trata apenas de inclusão, trata-se de uma superação de preconceito que
também permeia nas Universidades Públicas. Para se alcançar os objetivos pretendidos optouse pela pesquisa do tipo descritiva, com abordagem qualitativa, por meio de resgate
bibliográfico a partir materiais elaborados sobre o assunto.
Palavras-chave: Sistema de Contas Raciais. Inclusão. Universidades Públicas.
_________________________________________________________________________
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: ANÁLISE DOS ASPECTOS
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RESUMO
Este artigo aborda a Violência Doméstica, e enfoca a condição de gênero, numa análise
central, busca a compreensão destas denúncias, e das formas mais variadas da violência que
começa mais branda até se personificar na física e partindo ao extremo, e persiste como
relevância de um fenômeno atual na sociedade. A violência de gênero é um conflito
procedente das relações entre homem e mulher, e um dos piores que acomete o gênero
feminino. A relação de gênero também pode ser avaliada conforme a cultura, classes sociais,
raça, etnia relacionadas às mulheres que sofrem Violência Doméstica. Quanto ao perfil das
mulheres vítimas da violência doméstica percebe-se não existir um perfil específico, que tal
ato atinge mulheres de várias camadas sociais. Em prol da defesa dos direitos humanos das
mulheres e em consonância ao que foi assumido pelo Brasil perante a ordem internacional,
elaborou-se a Lei Maria da Penha (no11. 340 de 7 de agosto de 2006) vem para transformar o
cenário dessa realidade atual, proporcionando proteção, e amparo com efetividade, e destaca a
Delegacia da Mulher como um importante equipamento para atender as vítimas da violência
doméstica. Metodologicamente fundamentou-se em dados bibliográficos com a contribuição
de vários autores que abordam a temática. Mediante as muitas notícias da mídia fomentou o
interesse em descobrir o perfil das mulheres e buscar caracterizar as diversas formas de
violência doméstica sofrida pelas mulheres.
Palavras-chave: Violência Doméstica. Gênero. Lei Maria da Penha.
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