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DIREITO 

 

A JUDICIALIZAÇÃO COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO DO DIREITO A SAÚDE 

 

Raíssa Adriane Costa Guimarães 

Dayane Ferreira Silva 

 

Objetivo: Analisar a efetivação do direito à saúde em razão dos limites orçamentários e a 

reserva do possível somada a busca da tutela judicial. Materiais e Métodos: Trata-se de um 

estudo de natureza qualitativa com característica exploratória, através da aplicação da 

pesquisa bibliográfica, realizou-se a análise de doutrinas, artigos científicos e legislações 

pertinentes ao tema. Resultados: A judicialização ocorre quando o cidadão recorre ao Poder 

Judiciário como forma de fazer com que o poder público cumpra sua obrigação de garantir ao 

cidadão o direito à saúde quando este não for efetivado. O direito à saúde é um direito que 

está assegurado na Constituição Federal/1988, diante da pesquisa percebe-se que houve 

crescimento na busca do judiciário para sua efetivação. A demanda em que há mais procura 

do judiciário para efetivação da saúde é a busca por medicamentos. Considerações finais: O 

Estado tem o dever de disponibilizar acesso à saúde de qualidade aos cidadãos, sendo 

necessário que este disponha financeiramente de recursos, ficando esse direito sujeito a 

reserva do possível, quando o estado alega falta de recursos econômicos. Porém, não constitui 

uma forma para o que estado deixe de cumprir e assegurar o direito a saúde dos cidadãos, pois 

este é um dos direitos mais básicos para garantir uma vida com o mínimo de dignidade 

humana. 

 

Palavras-chave: Judicialização. Direito à saúde. Direito Fundamental. Reserva do Possível.  

 

 

ABANDONO AFETIVO DOS PAIS IDOSOS: UMA ANÁLISE AO DIREITO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE HUMANA E NO ESTATUTO DO IDOSO  

 

Janária Batista Pereira 

Dayane Ferreira Silva 

 

Objetivo: Analisar a possibilidade de responsabilização civil por danos morais decorrente de 

abandono afetivo nas relações entre pais idosos e filhos. O abandono do Idoso é assunto que 

merece atenção no âmbito jurídico, uma vez que tem sido esta a solução para resolver os 

conflitos existentes entre os Idosos e seus entes queridos.  Materiais e Métodos: Trata-se de 

estudo de natureza qualitativa, com características exploratórias,  através da pesquisa 

bibliográfica. Foram realizadas análises de doutrinas, artigos científicos e legislações 

pertinentes ao tema. Resultados: A proteção ao idoso tem respaldo legal na própria 

Constituição Federal de 1988, que tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana e a 

regulamentação do cuidar, sendo este um dever dos membros familiares, decorrentes dos 

princípios da solidariedade e afetividade, bem como também encontra amparo legal na Lei nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), assim como, em entendimentos 

jurisprudenciais, o afeto como dever jurídico, a responsabilidade civil no âmbito familiar e os 

danos morais decorrentes disso. Considerações finais: Conclui-se, portanto, que é admissível 

responsabilizar civilmente o filho que abandona afetivamente o pai idoso, independentemente 

de legislação expressa, tendo em vista que a prática do abandono trás danos irreparáveis para 

vítima, caracterizando ato ilícito, tornando  concebível o dever de indenizar. 
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Palavras-chave: Abandono Afetivo. Dano Moral. Dignidade da Pessoa Humana. Idoso. 

Responsabilidade Civil. 

 

 

A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL E O SEU IMPACTO NA EFETIVAÇÃO 

DO DIREITO À SAÚDE PÚBLICA 

 

Rosângela Oliveira de Jesus 

Dayane Ferreira Silva 

 

Objetivo: Analisar as demandas judiciais pela promoção do direito social à saúde no âmbito 

da saúde pública. Materiais e Métodos: Foi utilizada predominantemente a metodologia 

qualitativa, o instrumento da pesquisa foi a revisão bibliográfica. Foram analisadas doutrinas, 

jurisprudências, dados divulgados por órgãos governamentais e a legislação pertinente ao 

tema. Resultados: A partir da Constituição Federal de 1988, a saúde passou a ser um direito 

social, inclusive oponível ao próprio Estado que também está submetido ao império da Lei. O 

poder público não tem promovido satisfatoriamente as políticas de saúde, o Judiciário tem 

sido bastante acionado pela população para requerer esse direito, fato que resultou no 

fenômeno denominado de Judicialização da Saúde. Na tentativa de justificar eventuais 

carências das políticas públicas, especialmente nas lides que envolvem questões sobre 

assistência à saúde, o Poder Executivo alega a Teoria da Reserva do Possível. Considerações 

Finais: A análise dos dados permitiu verificar a necessidade de se encontrar meios para 

atenuar as consequências da judicialização da saúde para o Estado e a sociedade. Os 

problemas envolvendo a saúde pública vão além das medidas curativas e ultrapassam a 

resolução dos conflitos na esfera judiciária, sendo necessário o comprometimento de várias 

áreas da sociedade para que seja consolidada uma conscientização social em prol do bem 

comum. 

 

Palavras-chave: Direito à Saúde. Judicialização. Reserva do Possível.  

 

 

A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA EM FAMÍLIAS HOMOAFETIVAS  

 

Líviny Marques Moreira Silva  

Tatiane Santos Neves  

 

Objetivo: Analisar a aplicação da Lei Maria da Penha no tocante a violência doméstica e 

familiar que ocorre entre casais homossexuais do gênero feminino. Materiais e Métodos: 

Este estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, a partir de um levantamento de 

referências teóricas publicadas entre 2010 e 2019. Após a coleta dos dados foi feita uma 

análise descritiva levando em conta a leitura prévia de todo material, compilação das 

informações principais e a subjetividade e experiências individuais. Resultados: Durante a 

construção deste trabalho foram encontradas opiniões diversas quanto a aplicabilidade da lei, 

se baseando em dois pontos fundamentais que são, o fato da lei criada para proteger as 

mulheres em algum momento ser utilizada para punir uma mulher e as novas configurações 

familiares e hierarquização de pessoas do mesmo sexo em uma unidade familiar homoafetiva. 

Conclusão: Ao analisar a aplicação da Lei Maria da Penha em casais homoafetivos 

verificamos que é legalmente possível e socialmente necessário, porém ainda existe um pouco 
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de preconceito com relação as novas configurações familiares e conservadorismo quanto a 

aplicabilidade da lei. 

 

Palavras-chave: Famílias homo afetivas. Lei Maria da Penha. Violência doméstica. 

 

 

ASSÉDIO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: APONTAMENTOS SOBRE OS 

ASPECTOS EMPIRICOS, NORMATIVOS E DOUTRINÁRIOS 

 

Bruna Ingrid Santos e Souza 

Cristiano Barbosa  

 

Objetivos: Estudar os institutos jurídicos do assédio e importunação sexual. Materiais e 

Métodos: A pesquisa proposta foi realizada através da pesquisa exploratória, descritiva, 

bibliográfica com revisão de literatura com levantamento bibliográfico envolvendo livros e 

artigos científicos publicados no formato físico e eletrônico, com vistas a melhor 

compreensão do tema proposto, assim como a elaboração de problema e objetivos. Também 

houve emprego do método historiográfico quando da utilização de reportagens midiáticas com 

reveladoras de fatos sociais. Resultados: O estudo aponta para o fato de que há aspectos 

controvertidos na forma como a visão empirista percebe os institutos comparativamente a 

doutrina e norma. Empiricamente entende-se ser possível a ocorrência dos institutos em 

qualquer local com qualquer pessoa. Normativamente e doutrinariamente os institutos se 

distinguem do que comumente é divulgado pela mídia (visão empirista). Conclusão: O 

tratamento normativo dos institutos de assédio e importunação sexual permite a distinção 

entre os mesmos. Contudo, na visão empirista há tendência de banalização da compreensão do 

que seja cada instituto. 

 

Palavras-chave: Assédio sexual. importunação sexual. Lei 13.718/2018 

 

 

ASPECTOS SOBRE RECONHECIMENTO DE PAI SOCIOAFETIVO: 

PROVIMENTO 63 DO CNJ 

 

Julia Daniele Santos de Oliveira 

Cristiano Barbosa 

 

Objetivos: Estudar a alteração do registro civil com base no provimento 63 do Conselho 

Nacional de Justiça relativo à paternidade socioafetiva. Materiais e Métodos: A pesquisa fez 

uso do levantamento bibliográfico, pesquisa exploratória e descritiva com revisão de literatura 

Resultados: O estudo é indicativo de reconhecimento de multiparentalidade em decorrência 

do provimento 63 do CNJ. Contudo, há controvérsias sobre mitigação de critérios de adoção, 

capacidade de o menor manifestar sobre a multiparenalidade e o direito do genitor biológico 

se mantido no registro e constitucionalidade do mesmo. Conclusão: Conclui-se que 

paternidade socioafetiva é uma forma de convivência harmoniosa entre as paternidades 

biológicas e afetivas em torno da figura dos menores, o que representa multiparentalidade, 

que se concretiza pelo provimento 63 do CNJ. Esse Provimento é suficiente para o 

reconhecimento da parternidade socioafetiva pelo mero lançamento do nome do pai/mãe 

afetivo no registro civil A partir do estudo realizado ficou entendido que reconhecimento da 

paternidade socioafetiva gera efeitos que visa o princípio de melhor interesse da criança, onde 

a criança gozará de todos os direitos como se filho biológico fosse. 
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Palavras-chave: Paternidade. Multiparentalidade. Provimento. Socioafetivo.  

 

 

A INEFICÁCIA DO SISTEMA PENAL E A POSSÍVEL SOLUÇÃO ATRAVÉS DA 

CRIMINOLOGIA  

 

Maria Clara Martins Costa  

Tatiane Santos Neves  

 

Objetivo: Observar a aplicação efetiva da ciência criminológica na atual conjuntura dos 

fenômenos criminais. Materiais e Métodos: O estudo consiste em uma revisão bibliográfica 

de natureza aplicada, indutiva, descritiva e qualitativa. A pesquisa foi realizada a partir de 

materiais encontrados em doutrinas, periódicos, artigos científicos e documentos eletrônicos. 

Houve a divisão por capítulos, onde no primeiro foi desenvolvida a evolução histórica da 

Criminologia e do sistema prisional, no segundo sobre a importância científica e a influência 

da mídia, e, por fim, no terceiro capítulo foi abordado acerca da aplicabilidade da 

Criminologia. Resultados: Percebe-se que o crime e o criminoso surgiram da clara relação 

social que é etiquetada, contribuindo para a estigmatização da classe criminosa. A 

seletividade do sistema penal ocorre porque a sociedade é preconceituosa, além da enorme 

vulnerabilidade social. As mazelas humanas estão enraizadas na sociedade brasileira, em 

nosso cotidiano, desse modo, a Criminologia é uma ciência capaz de explicar tais fenômenos. 

Conclusão: A punição não deve ser considerada como única via de solucionar o problema da 

criminalidade, pois a sociedade e o Estado possuem grandes influências na formação do 

indivíduo, de modo que caso este venha futuramente a delinquir, o Sistema deve compreender 

que a seletividade e a desigualdade social são grandes influenciadoras. Portanto, um provável 

caminho para a solução da criminalidade é a implementação prevencionista fundada nas teses 

criminológicas, uma vez que ela é capaz de evitar e reduzir a delinquência.  

 

Palavras-chave: Ciências Criminais. Criminologia Crítica. Criminoso. Etiquetamento. 

 

 

ABANDONO AFETIVO: A RESPONSABILIDADE CIVIL FRUTO DA 

IRRESPONSABILIDADE PATERNA 

 

Maria Eduarda Camargo 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

Objetivo: Analisar o abandono afetivo e a responsabilidade envolvendo a distância afetiva 

entre genitor e filho. Materiais e Métodos: A pesquisa quanto aos objetivos gerais foi 

exploratória como forma de melhor assimilar o abandono afetivo. Em relação ao 

procedimento, fora adotado o bibliográfico por meio de pesquisas em sítios de revistas 

jurídicas, livros e jurisprudências. Sendo importante destacar que a abordagem da pesquisa 

fora qualitativa. Resultados: Baseado em muitos paradigmas que envolveram a evolução do 

Direito de Família, as entidades familiares contemporâneas passaram por sucessivas 

transformações sociais e legislativas ao longo dos séculos. A família moderna encontra-se em 

um estágio que apresenta como base a afetividade entre seus membros, deixando no passado a 

prioridade que se dava ao seu aspecto patrimonial. Nesse contexto, surge o questionamento 

acerca das funções e papéis que os pais exercem para com os filhos, inclusive quanto à 

relação de amor entre eles, fundamental para o pleno desenvolvimento da personalidade das 
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crianças e dos adolescentes. Sabe-se, que comumente o pai deixa sua prole em situação de 

completo desamparo moral. De forma que surge o questionamento sobre a possibilidade, ou 

não, de o filho abandonado ser indenizado por danos morais. Conclusão: O abandono afetivo 

é plenamente possível, embora com alguns fatores condicionantes. 

 

Palavras-chave: Família. Abandono Afetivo. Indenização. Danos Morais. 

 

 

A (DES)PROPORÇÃO DA PENA NA LAVAGEM DE CAPITAIS SOB O ENFOQUE 

DA LEI 12.863/12 

 

Lucas Aquino Rodrigues 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

  

Objetivo: Analisar a proporcionalidade na fixação da pena das infrações penais diante da Lei 

12.863/2012, que regula a “Lavagem de Capitais”. Materiais e Métodos: Para alcance do 

objetivo aplicou-se o método dedutivo e revisão de literatura, tendo como base a utilização de 

fontes como artigos, livros e jurisprudências. Resultados: A Lei 12.683/2012 veio a atender 

necessidade de reestruturação de dispositivos da Lei 9.613/1998. Alteração decorrente do 

comprometimento internacional assumido pelo Brasil com a Convenção de Palermo que trata 

sobre o crime organizado transnacional, e com a Convenção de Mérida, sobre corrupção, bem 

como atender recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). 

Conclusão: A nova legislação caracteriza a lavagem de dinheiro de modo abrangente, pois se 

fixa como critério relativo à origem Ilícita penal de bens ou valores, Assim, entendeu-se nítida 

a violação da proporcionalidade a despeito da inexpressiva lesividade da conduta ao bem 

jurídico tutelado no cometimento de algumas contravenções penais. Viu-se poder ocorrer 

desequilíbrio na aplicação do princípio da proporcionalidade, caso de inobservância do 

ponderamento na relação existente entre a gravidade do fato e a gravidade da pena. O que 

poderá afetar diretamente o respeito à dignidade da pessoa humana. 

 

Palavras-chaves: Lavagem de dinheiro. Lei 12.863/2012. Lavagem de capitais. 

 

 

A EFICÁCIA DA LEI MARIA DA PENHA NO COMBATE À VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG 

 

Ernani Spínola Costa. 

Thaís de Oliveira Faria Baldo. 

 

Objetivo: Avaliar a efetividade da lei Maria da Penha no combate a violência doméstica 

contra a mulher na cidade de Montes Claros - MG. Materiais e Métodos: Tratou de uma 

avaliação da estatística criminal da violência doméstica, que se valeu de uma pesquisa de 

natureza quantitativa com análise retrospectiva, para a qual foi realizada análise documental e 

de dados estatísticos obtidos do banco de dados da Polícia Militar. Foram analisadas as 

ocorrências entre 2014 e 2018. Para auxiliar a elaboração da estatística criminal os dados 

foram trabalhados na plataforma Microsoft Excel. Foram escolhidos como objeto da pesquisa 

os crimes e contravenções relativos à violência doméstica ocorridos na cidade de Montes 

Claros. Resultados: Foi observada redução nos números de registros de ocorrências de 2015 

a 2018. Contudo mesmo com esta redução percebeu-se elevado número de crimes ocorridos 
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na cidade de Montes Claros. Na avaliação do perfil de vitimas e autores foi concluído que as 

maiores partes das vítimas são do sexo feminino e que a faixa etária e o estado civil de 

vítimas e autores se assemelham. Na análise, também, pode-se aferir que as vítimas têm um 

maior grau de escolaridade em relação aos autores. Na análise da reincidência criminal 

observou-se uma alta taxa de reincidência. Conclusão: Na avaliação percebeu-se que a Lei 

Maria da Penha trouxe grandes avanços na que tange a proteção a vítima de violência 

doméstica, contudo é preciso melhorar, pois ainda é alto o índice de violência doméstica na 

cidade de Montes Claros – MG. 

 

Palavras-chave: Agressor. Prevenção. Violência Doméstica. Vítima.  

 

 

A RELEVÂNCIA DA PERÍCIA CRIMINAL PARA A INVESTIGAÇÃO NO 

PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

 

Wanyellen Fernanda Antunes Costa 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

Objetivo: Analisar a relevância da perícia criminal no processo penal brasileiro, para 

elucidação dos crimes, especificamente nos crimes de homicídio. Neste contexto, frisa-se que 

é possível observar que esta exerce um significativo papel para a condenação ou absolvição 

do suposto acusado. Materiais e Métodos: Foi utilizada como metodologia a pesquisa 

bibliográfica, através do método qualitativo, com consultas a livros de Direito Penal, Processo 

Penal e correlatos, além de legislações da área do direito sobre o assunto. Resultados: 

Identifica-se no contexto atual do processo penal brasileiro a relevância das provas, 

considerando que estas contribuem, sobremaneira, para a elucidação dos crimes que deixam 

vestígio. Assim, fez-se necessário investigar os meios de provas previstos no processo penal a 

fim de conhecer as possibilidades disponíveis para a realização da investigação criminal com 

foco no crime de homicídio. Observa-se, ainda, a modificação da legislação no que tange ao 

assunto, em específico a lei 12.030 de 2009, que dispõe acerca da perícia criminal. Neste 

contexto, compreendeu-se a necessidade de relacionar a perícia criminal e a possibilidade de 

elucidação de um crime de homicídio por meio desta, almejando encontrar a verdade real dos 

fatos. Considerações finais: A perícia é um meio de prova, sendo esta realizada por peritos 

formados, que utilizam dos seus conhecimentos para que possam chegar ao mais próximo 

possível da realidade dos fatos, sendo demonstrada a sua relevância no sistema jurídico penal 

brasileiro para elucidação dos crimes de homicídio. 

 

Palavras-chave: Direito Processual Penal.  Perícia. Investigação Criminal. 

 

 

ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI DO FEMINICÍDIO A 

VÍTIMA TRANSEXUAL FEMININA 

 

Bárbara Paraíso Nunes 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

Objetivo: Analisar a possibilidade de a mulher transexual figurar como sujeito passivo do 

crime de Feminicídio, se tratando de tema contemporâneo e em razão das mudanças na 

sociedade, o tema ainda possui lacunas legislativas. Materiais e Métodos: Para 

desenvolvimento do trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica, através do método 
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qualitativo, com seleção de doutrinas, livros, publicações científicas e legislações sobre o 

tema. Resultados: No Brasil, tanto a Lei 11.340/06, conhecida como a Lei Maria da Penha, 

quanto a Lei 13.104/15, que passou a prever o Feminicídio como circunstância qualificadora 

do crime de homicídio, são dispositivos legais criados para coibir e punir com maior rigor a 

violência contra a mulher, que são cometidos em razão do gênero, pela condição ou 

discriminação do sexo feminino. Ocorre que as supracitadas leis não dispõem expressamente 

sobre as mulheres transexuais, deste modo, por muito tempo permaneceram à margem da 

sociedade e invisíveis à lei, sendo de suma importância discussões pertinentes ao 

reconhecimento de sua identidade de gênero como mulher e dos seus reflexos no âmbito 

jurídico, visando garantir a plenitude de direitos e, tendo em vista o propósito deste artigo, de 

proteção em relação aos crimes motivados por questões de gênero. Considerações finais: 

Embora ainda exista a lacuna legislativa, alguns tribunais já reconhecem a transexual 

feminina como mulher para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, embora o mesmo ainda 

não se estenda a Lei do Feminicídio. O maior entrave percebido ocorre devido ao 

conservadorismo da sociedade e dos legisladores, que ainda encontram resistência em 

reconhecer a identidade de gênero, dissociando do sexo genital. 

 

Palavras-chave: Feminicídio. Violência de Gênero. Transexuais. 

 

 

A INFLUÊNCIA MIDIÁTICA E SUA POSSÍVEL REPERCUSSÃO NO TRIBUNAL 

DO JÚRI  

 

Lenice Souza Sá 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

Objetivo: Verificar a possível influência que as mídias exercem nas decisões proferidas pelo 

Conselho de Sentença. Ante o condicionamento da opinião pública e consequentemente a 

decisão do Tribunal. Pretende-se ainda conhecer sobre a origem do Tribunal do Júri e sua 

composição, seus princípios constitucionais, e demonstrar o tema proposto. Materiais e 

Métodos: Com o objetivo de análise na busca de informações o estudo da literatura jurídica 

em livros e periódicos, artigos científicos, letra da lei. O problema de pesquisa: Questiona-se: 

a mídia pode de fato exercer influência nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri? 

Resultados: Nos julgamentos do Tribunal do Júri a mídia supostamente pode exercer poder 

de influência da opinião pública com especial atenção à competência do Júri com a análise do 

processo histórico dos meios de comunicação, e o seu surgimento no Brasil, visando 

averiguar a função social da mídia na atualidade. Conclusão: As supostas interferências 

midiáticas e o interesse da imprensa com relação os crime de grande repercussão e seus 

reflexos nos julgamentos podem gerar a colisão entre os direitos fundamentais garantidos aos 

cidadãos através da Constituição Federal de 1988. A existência do conflito entre os direitos à 

Liberdade de Expressão, o Direito à Privacidade e também ao julgamento criminal com todas 

as garantias fundamentais. 

   

Palavras-chaves: Direitos Fundamentais. Influência. Mídia. Tribunal do Júri. 

 

 

A INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL E 

DIVERGÊNCIAS 

 

Camila Câmara Pimenta 
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Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

Objetivo: Investigar as divergências jurisprudenciais oriundas dos tribunais brasileiros acerca 

do deferimento da indenização aos casos de abandono afetivo. Materiais e Métodos: Para o 

desenvolvimento do artigo foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica com 

análise qualitativa. Resultados: Foi possível observar que a legislação brasileira se modificou 

ao longo do tempo. As questões relativas à família e às crianças e adolescentes passaram a ser 

compreendidas de forma diferente, emergindo um novo direito das famílias, norteado por 

princípios. É através dessa mudança que se possibilitou a discussão acerca da relevância da 

afetividade nas relações familiares, sendo viável se pensar acerca da responsabilidade civil e 

deferimento de indenização aos casos de abandono afetivo. Contudo, em que pese a 

transformação da legislação não há previsão legal expressa sobre o tema. Considerações 

finais: A pesquisa verificou que existem divergências quando à possibilidade de deferimento 

de indenização por abandono afetivo tanto nos Tribunais Brasileiros quanto na doutrina. 

Foram demonstradas decisões judiciais que deferiram e indeferiram a indenização, 

observando as provas e a configuração da responsabilidade civil em cada caso concreto. 

Diante da ausência de regulamentação legal para os casos de abandono afetivo, cabe aos que 

vivenciam essa situação buscar o poder judiciário e aguardar uma decisão deste, sendo 

possível concluir que, a respeito do tema, há nítida insegurança jurídica, em razão das 

divergências das decisões jurisprudenciais apresentadas. 

 

Palavras-chave: Família. Abandono afetivo. Indenização. 

 

 

A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUA 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PRÍNCIPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA 

 

Stefânia Maria Tolentino Cerqueira 

Janaína Silveira Castro Bickel 

 

Objetivo: Analisar o entendimento vigente do Supremo Tribunal Federal a respeito da 

execução da pena antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória e sua 

aplicação. Materiais e Métodos: Para realização dessa pesquisa foi adotada a metodologia 

qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica. Essa técnica metodológica possibilitou coletar 

uma quantidade relevante de informações em relação ao objeto de estudo, respondendo assim 

os objetivos propostos. A pesquisa bibliográfica utilizou como fontes: livros, artigos 

científicos, legislação e jurisprudências. Resultados: A execução provisória da pena não 

ofende o princípio da presunção de inocência, segundo a redação constitucional, ao qual 

demanda o “trânsito em julgado” da decisão condenatória, uma vez que, refere-se, 

evidentemente, à sentença transitada em julgado, ou seja, ao caso julgado. Assim sendo, para 

que acha efetividade das instâncias ordinárias são necessários que o julgador possa determinar 

o imediato cumprimento da sentença condenatória. Conclusão: Com base no estudo 

realizado, conclui-se que é constitucional e importante para o funcionamento da lei, a 

possibilidade de o julgador determinar o imediato início do cumprimento da pena, com 

restrição da liberdade do acusado, depois de firmada a responsabilidade criminal pelas 

instâncias ordinárias, haja vista que foi respeitado dos os meios de defesa do acusado. 

 

Palavras-chaves: Execução Antecipada da Pena. HC 126.292. Presunção de Inocência. 
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A EXCEPCIONALIDADE DA ADOÇÃO INTERNACIONAL FRENTE AO TRÁFICO 

INTERNACIONAL DE MENORES 

 

Yandra Félix Cavalcante Rodrigues 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

Objetivo: Analisar o instituto da adoção na modalidade internacional apresentando os 

procedimentos legais adotados para o combate ao tráfico internacional de menores, 

contrapondo com a função social e a humanitária, relacionadas à adoção realizada por 

estrangeiros. Materiais e Métodos: A pesquisa proposta foi realizada através do 

levantamento bibliográfico envolvendo livros e artigos científicos mediante o método 

qualitativo de abordagem, devido a essa modalidade possibilitar a reunião de informações e 

discussões sobre o assunto em tela. Resultados: Identifica-se que o Estado brasileiro 

efetivamente dispõe e regulamenta acerca da adoção internacional, contudo, considerando-a 

como modalidade excepcional destina a esta cuidados legislativos especiais no intuito de 

prevenir o tráfico internacional de menores, pois ao dificultar essa modalidade de adoção 

unicamente em prol ao combate ao tráfico internacional configura-se um obstáculo para a 

formação de novas famílias. Considerações finais: A Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 reconhece a relevância da família para o desenvolvimento das crianças e 

adolescentes, estimulando a possibilidade de que todos possam ter a oportunidade de crescer e 

se desenvolver em um lar. Assim sendo, deve-se ponderar e refletir acerca do estímulo à 

adoção internacional relacionando-a de forma clara e inequívoca, com as medidas de proteção 

às crianças e adolescentes frente ao tráfico internacional, não podendo deixar de se considerar 

a relevância da função social e humanitária da adoção. 

 

Palavras-chave: Adoção Internacional. Tráfico Internacional de Menores. Família. Criança e 

Adolescente. Excepcionalidade. 

 

 

A INCONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

 

Vicente Ribeiro de Castro 

Janaína Silveira Castro Bickel 

 

Objetivo: Discutir à possibilidade/viabilidade da redução da maioridade penal no Brasil. 

Parte da percepção do aumento exagerado de crimes violentos nos últimos anos praticados, 

com a autoria ou participação de menores. Materiais e Métodos: Para realização dessa 

pesquisa foi adotada a metodologia qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica. Essa 

técnica metodológica possibilitou coletar uma quantidade relevante de informações em 

relação ao objeto de estudo, respondendo assim os objetivos propostos. A pesquisa 

bibliográfica utilizou como fontes: livros, artigos científicos, legislação e jurisprudências. 

Resultados: Os adeptos da posição desfavorável à redução da maioridade penal têm como 

fundamento o entendimento de a norma constitucional (CFRB/1988, art. 228) que fixa a 

inimputabilidade aos menores de 18 anos possui natureza de garantia individual, configurando 

norma imutável. A posição contrária discorda deste enquadramento, sob a alegação de que a 

dita norma não é garantia individual imutável, como as normas presentes no artigo 5º da 

Constituição Federal. Subjacente à questão jurídica há o envolvimento de interesses sociais e 

políticos que serão detalhados. Conclusão: Destarte, analisou a possível inconstitucionalidade 

da redução da maioridade penal.  
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Palavras-chaves: Maioridade Penal. Redução. Adolescentes. 

 

 

ASSÉDIO MORAL TRABALHISTA SEGUNDO AS NOVAS REGRAS DA CLT 

 

Sandra Paula Barbosa Mota 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

Objetivo: Avaliar o assédio moral no âmbito do trabalho, a partir das alterações 

implementadas na Consolidação das Leis do Trabalho. Materiais e Métodos: Para a 

formulação do arcabouço teórico prévio, realizou-se revisão de literatura, consultando-se a 

produção científica. Para o levantamento de dados foi consultada a jurisprudência do Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região, no ano de 2018 e nos meses de janeiro a abril de 2019. 

Resultados: Foram encontrados cinquenta e um acórdãos que mencionavam o termo assédio 

moral, sendo que desses em apenas dois foi expressamente reconhecida a ocorrência do 

fenômeno. Não foram utilizados os parâmetros da CLT reformada pela Lei 13467 na fixação 

das indenizações. Conclusão: O assédio moral permanece sendo um fato grave nas relações 

trabalhistas que deve ser duramente reprimido pelo Judiciário especializado, mas ainda não se 

pode dizer, pela análise da jurisprudência selecionada se a reforma da CLT influiu na forma 

de reconhecimento e enfrentamento desse fato social. 

 

Palavras-chave: Assédio Moral. Justiça do Trabalho. CLT reformada. 

 

 

A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO DELEGADO DE 

POLÍCIA 

 

Mirian Teixeira Santos 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

Objetivo: Avaliar a possibilidade do delegado de polícia, ainda em sede de investigação, ao 

receber a demanda de uma possível prática delituosa, realizar a aplicação do princípio da 

insignificância e não instaurar um inquérito ou ratificar uma prisão em flagrante. Materiais e 

Métodos: Com intuito de alcançar o objetivo proposto, foi utilizada revisão de literatura, 

tendo como base a utilização de fontes como livros, artigos científicos, bem como análise 

documental por meio de jurisprudências e legislações. Foi realizado estudo de natureza 

qualitativa à luz da Lei 12.830/2013. Resultados: A pesquisa jurisprudencial confirmou a 

utilização do princípio da insignificância no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, geralmente em sede de Habeas Corpus. Situação correlata a de outros 

tribunais. Quanto ao delegado de polícia, a maior parte da doutrina entende não ser possível, o 

entendimento doutrinário minoritário vê na possibilidade de aplicação o reconhecimento de 

falta de justa causa para a deflagração da investigação criminal. Conclusão: Entendendo o 

Direito Penal como o garantidor da Justiça, eleva-se seu aspecto àquelas condutas que 

realmente mereçam sua tutela. Sendo o delegado de polícia o agente que primeiro irá se 

deparar com o fato e ali irá realizar a análise e classificação da conduta, profissional graduado 

em Direito e que ingressa no cargo através de rigoroso concurso, possui ele a competência 

para analisar se será um caso em que não houve a tipicidade material, considerar então o fato 

como insignificante e aplicar o princípio da insignificância. 

 

Palavras-chave: Princípio da Insignificância. Delegado de Polícia. Inquérito Policial.  
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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: APLICABILIDADE EFICAZ À LUZ DOS DIREITOS 

HUMANOS? 

 

Mickaelle Thawane Montalvão Aguiar 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

Objetivo: Compreender a Audiência de Custódia prevista na Convenção Americana de 

Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ratificados pelo 

Brasil e integrados ao ordenamento jurídico interno por meio dos Decretos 678/92 e 592/92, 

respectivamente. Materiais e Métodos: Utilizou-se o método de revisão de literatura. Usou-

se a abordagem do tema, doutrinas, jurisprudências e artigos científicos. Também se 

pesquisou virtualmente na base de dados de diversos sites, assim como jurisprudências 

apresentando suas análises. Resultados: A pesquisa pensou a Audiência de Custódia e sua 

aplicabilidade. O problema nesse estudo consistiu em refletir acerca da sua eficácia e 

eficiência. A norma estabeleceu a garantia de que, todas as pessoas ao serem presas, possam 

ser conduzidas, sem demora, à autoridade competente. Tal instrumento teve importante papel 

na prevalência dos direitos humanos, já que visou promover o direito à ampla defesa, à 

integridade psicofísica e verificou a ilegalidade ou necessidade da decretação da prisão 

provisória. A inércia do Estado em cumpri-la, além das violações aos direitos humanos, que 

acarretou encarceramento desnecessário e superlotação do sistema prisional. Conclusão: O 

estudo buscou esclarecer a Audiência de Custódia que, apesar de muito antigo no 

ordenamento jurídico internacional por meio da Convenção Americana de Direitos Humanos 

e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ainda não foram colocados em prática 

em todos os estados brasileiros. Demonstrou-se a necessidade de concretização de tal instituto 

como forma de evitar prisões ilegais e arbitrárias, bem como evidenciar casos de tortura e 

maus tratos quando da prisão captura.  

 

Palavras-chaves: Audiência de Custódia. Processo Penal. Direitos Humanos. Tratados 

Internacionais. Integridade Física. 

 

 

A POSSIBILIDADE DA ADOÇÃO HOMOAFETIVA NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Illa Juliana Mota Rodrigues 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

Objetivo: Analisar a possiblidade da adoção por casais homoafetivos, através do 

reconhecimento de sua união pelo ordenamento jurídico brasileiro vigente, pois se já existe 

permissão legislativa e habilitação clara para ocorrer a adoção, em tese, não há motivos para 

seu indeferimento. Materiais e Métodos: Para desenvolvimento do artigo foi utilizada como 

metodologia a pesquisa bibliográfica com análise qualitativa. Resultados: Foi possível 

identificar a transformação das famílias na sociedade com o transcurso do tempo, 

anteriormente se compreendia como família apenas a relação matrimonial e heterossexual, 

atualmente, novas uniões emergiram e, inclusive, já foram reconhecidas e regulamentadas 

pelo ordenamento jurídico brasileiro, como é o caso das uniões homoafetivas, contudo, ainda 

há uma luta, por parte destes casais, para terem seus direitos efetivados em sua plenitude. No 

caso da adoção, não há previsão legal expressa que autorize ou negue as adoções por parte 
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destes casais, verifica-se um número alto de casais querendo adotar e, do mesmo modo, 

muitas crianças e adolescentes disponíveis para a adoção, todavia, não se pode afirmar que os 

casais homoafetivos têm seus pedidos de adoção deferidos, o que demanda pesquisa e debate. 

Considerações finais: A pesquisa indica que há uma necessidade de se regulamentar de 

forma específica, clara e expressa a possibilidade de adoção por casais homoafetivos na 

legislação brasileira, de modo que a decisão quanto à possibilidade de adoção não fique a 

mercê apenas do poder Judiciário, evitando eventuais discriminações e irregularidades através 

de normatização própria. 

 

Palavras-chave: Família. União Estável. União Homoafetiva. Adoção Homoafetiva. 

 

 

UMA ANÁLISE ACERCA DOS LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 

NO ATUAL CENÁRIO POLÍTICO BRASILEIRO 

 

Vinícius Gusmão Souza 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira  

 

Objetivo: Analisar os limites de atuação do Poder Judiciário e sua relação aos demais 

Poderes, tanto em relação ao que se estabelece na Constituição Federal de 1988, quanto às 

atribuições que o Judiciário avocou a fim de garantir os direitos constitucional e legalmente 

previstos.  Materiais e Métodos: A pesquisa é de natureza qualitativa. Foram analisadas 

doutrinas, artigos científicos, jurisprudências, legislações relacionadas ao tema e outros 

materiais conexos. Trata-se de revisão de literatura, já que este método permite agregar várias 

informações e discussões sobre o tema. As fontes utilizadas foram selecionadas 

exclusivamente pelo autor deste artigo, não se utilizando de um modelo sistemático, rígido de 

pesquisa. Resultados: Foram analisadas as atribuições dos três Poderes da República, de 

acordo com a Constituição Federal de 1988 e jurisprudências que corroboraram que o 

contexto político-jurídico atual permitiu que o Judiciário se tornasse protagonista das ações e 

extrapolasse tais competências. Considerações finais: Não cabe ao Poder Judiciário avocação 

de competência dos demais poderes em crise, sob pena de enfraquecimento dos Poderes 

avocados e extrapolação de poderes no âmbito de um único Poder, o Poder Judiciário. A 

Separação dos Poderes tem justamente essa finalidade: impedir que a concentração de poder 

se transforme em arbítrio. A política, como instrumento da concepção do que seja o bem 

comum, deve renovar-se e legitimar-se por si mesma, com a periodização dos eleitos pela 

coletividade. 

 

Palavras-chave: Limites de atuação. Poder Judiciário. Política. Proatividade. Separação dos 

Poderes. 

 

 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUA EFICÁCIA NO SISTEMA PRISIONAL 

 

Flávia Francielly Lopes da Silva 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

Objetivo: Analisar a eficácia da audiência de custódia como um importante instrumento para 

a possível diminuição da superlotação nas unidades prisionais Materiais e Métodos: O 

trabalhou desenvolveu pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e também 

quantitativa através de análise dos dados secundários obtidos pelos gráficos extraídos do CJN, 
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livros, doutrinas, artigos jurídicos, legislação específica sobre o tema Resultados: Foi 

possível vislumbrar uma redução no índice das prisões provisórias, de acordo com os dados 

disponibilizados pelo CNJ. Considerações Finais: O trabalho deixa claro o amparo que a 

audiência de custódia trouxe em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana do 

preso, a celeridade no processual e a uma possível diminuição da superlotação nas unidades 

prisionais, sem dúvidas é um instrumento inovador que com o tempo e as devidas melhorias 

trará inúmeros benefícios ao ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Palavras-chave: Audiência de custódia. Prisões Provisórias. Superlotação. 

 

 

ANÁLISE DAS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE NO BRASIL 

 

Ellen Karoline Santos Veloso 

Thaís de Oliveira Faria Baldo 

 

Objetivo: Discutir o ato de proporcionar o direito de morrer com dignidade frente às diretivas 

antecipadas de vontade. Materiais e Métodos: Trata-se de estudo de revisão bibliográfica de 

materiais já publicados que fazem menção ao tema das diretivas antecipadas de vontade, 

dentre eles artigos científicos e livros. Resultado: A partir deste trabalho, foi possível analisar 

a aplicabilidade da Eutanásia no Brasil, sendo tal proibida, surgindo então o Testamento Vital 

para garantia dos direitos dos pacientes terminais que desejam acabar com o sofrimento. 

Conclusão: Conclui-se que a prática da eutanásia não é permitida no Brasil, mas visando a 

garantia dos direitos dos pacientes/cidadãos enfermos, que necessitam e expressam sua 

vontade de forma adequada em relação ao fim do sofrimento advindo de doenças terminais ou 

que progridem rapidamente, existe o testamento vital fazendo-se assim a efetivação do direito 

de liberdade de escolha. 

 

Palavras-chave: Diretivas Antecipadas de Vontade. Eutanásia. Testamento Vital. 

 

 

A POSSÍVEL INFLUÊNCIA QUE A MÍDIA PODE EXERCER NOS JULGAMENTOS 

DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

Gilles Henrique Pimenta Rodrigues 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

Objetivo: Analisar a possível influência da mídia sobre as decisões do Tribunal do Júri, uma 

vez que este pode iniciar o julgamento com a decisão já preestabelecida. Materiais e 

Métodos: A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, através de abordagem de 

método qualitativo, de artigos científicos, revistas, doutrinas, portais como Google 

Acadêmico, além de texto da legislação referente ao tema e a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, com a finalidade de compreender melhor o tema proposto. 

Resultados: Nos casos que ganharam repercussão nacional, princípios fundamentais do 

direito podem ter sido feridos, na medida do embate entre eles, acontece a hierarquização e 

falta a ponderação. Considerações finais: A mídia pode exercer grande influência na 

sociedade, os programas de TV fazem parte do cotidiano do cidadão. A TV estimula a 

vontade de consumir, da mesma forma o faz com as notícias. Casos de homicídios que 

ganham a mídia atraem a atenção do público, e os membros do júri são pessoas comuns do 

povo, logicamente também podem sofrer esta influência. Esse fenômeno pode interferir 
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diretamente nas decisões do Tribunal do Júri, prejudicando a segurança jurídica e indo contra 

princípios importantes como a presunção de inocência e a paridade de armas. Tornando assim 

o trabalho da defesa algo mais difícil e desleal. 

 

Palavras-chave: Influência da mídia. Princípios. Tribunal do Júri. 

 

 

A MITIGAÇÃO DA INQUISITORIEDADE DO INQUÉRITO POLICIAL 

 

Sandro Lúcio Antunes Nobre 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

Objetivo: Analisar a possível transformação do caráter inquisitivo do inquérito policial em 

acusatório. Materiais e Métodos: Para elaboração do trabalho foi realizada uma revisão de 

literatura de natureza qualitativa, sendo analisadas doutrinas, legislações, jurisprudências e 

artigos científicos que fazem referência a temática desenvolvida. Resultados: Efetuado um 

estudo doutrinário e jurisprudencial sobre a natureza do inquérito policial, constatou-se que a 

maioria da doutrina entende que tal procedimento ainda continua inquisitivo, seguindo 

também esse pensamento os Tribunais e a Suprema Corte, embora haja doutrinadores que 

divergem sobre o assunto. Considerações finais: O inquérito policial, como procedimento 

administrativo, é um instrumento antecedente e preparatório da ação penal, embora seja 

dispensável. Verificou-se que sua natureza inquisitiva não é suficiente para afastar uma 

participação da defesa em seu desenvolvimento, de modo que o investigado deixou de ser 

visto como mero objeto e passou a ser considerado pessoa detentora de direitos e garantias. 

 

Palavras-chave: Ampla Defesa. Contraditório. Inquérito Policial. Inquisitivo. 

 

 

ABANDONO AFETIVO INVERSO À LUZ DA REPARAÇÃO CIVIL 

 

Adriana Lúcia Silva de Mendonça. 

Dayane Ferreira Silva. 

 

Objetivo: Analisar a reparação civil decorrente do abandono afetivo inverso no ordenamento 

jurídico brasileiro. Materiais e Métodos: Este estudo se pauta no uso da metodologia 

qualitativa, através do método de pesquisa bibliográfica. Essa técnica metodológica 

possibilitou coletar uma amplitude de informações, bem como discussões teóricas, 

doutrinárias e legais, o que garantiu êxito nos objetivos gerais e específicos propostos neste 

trabalho. Foram utilizados como fontes para a pesquisa bibliográfica: livros, artigos 

científicos, legislações e jurisprudências. Resultados: Este estudo analisou o abandono 

afetivo inverso, que se caracteriza pelo abandono dos pais idosos pelos filhos, demonstrando o 

dano que o mesmo causa aos idosos e, desta maneira, a viabilidade de reparação civil em 

decorrência deste dano. Considerações finais: Os tribunais pátrios admitem a 

responsabilização civil em razão do dano causado pelo abandono afetivo, entretanto, o 

abandono afetivo inverso ainda não foi alvo de decisão judicial. A doutrina brasileira, no 

entanto, entende pela possibilidade de reparação civil em razão do abandono afetivo inverso 

analogamente ao abandono afetivo tradicional de criança/adolescente. 

 

Palavras-chave: Abandono afetivo inverso. Idosos. Reparação civil. 
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A IMPLEMENTAÇÃO DAS DISCIPLINAS DO DIREITO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO  

 

Clarck Gabriel Santos Pereira 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

Objetivo: Analisar a possibilidade de implementação de matérias do direito no ensino 

fundamental e médio como mecanismo efetivo do acesso ao conhecimento das leis e garantias 

aos cidadãos. Materiais e Métodos: O seguinte estudo compõe uma revisão bibliográfica de 

natureza aplicada, pois tem como objetivo produzir conhecimentos e identificar soluções para 

os problemas específicos, qual seja o desconhecimento pelas massas populares sobre os seus 

direitos e garantias resguardados na Constituição Federal de 1988. Resultados: Foram 

analisados projetos de lei propostos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados e de 

programas elaborados por órgãos públicos, em parceria com advogados, que promovem o 

lecionar de noções de matéria do direito no ensino fundamental e médio. Conclusão: Houve a 

apreciação da possibilidade da implementação de matérias do direito nas instituições de 

ensino através da observação dos projetos de lei e da análise dos projetos organizados por 

órgãos públicos em parceria com advogados, tornou-se cognoscível os benefícios 

provenientes das matérias do direito que poderão vir a ser lecionadas aos estudantes do ensino 

fundamental e médio, ensejando cidadãos mais esclarecidos e instruídos ao exercício da 

cidadania plena.  

 

Palavras-chave: Educação e Direito. Educação e cidadania. Implementação do Direito. 

Direito nas Escolas. Direito e Cidadania. 

 

 

ASPECTOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICIPIO DE 

MONTES CLAROS 

 

Alécio Gonçalves de Jesus 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

Objetivo: Analisar os requisitos que deverão ser observados pelo empreendedor no município 

de Montes Claros para regularizar uma empresa. Materiais e Métodos: Utilizou-se pesquisa 

bibliográfica mediante revisão de literaturas. Resultados: Foi constatado que a burocracia era 

o principal entrave para formalização de empresas, no entanto, esta dificuldade está 

diminuindo gradualmente em razão das políticas públicas de incentivo e também através de 

ferramentas que facilitam a legalização. Verificou-se ainda que a formalização é um meio de 

garantir os benefícios previdenciários para o empresário bem como para sua família. Além 

disso, foi elaborada uma cartilha contendo um passo a passo para formalização de empresas 

no município de Montes Claros, MG. Conclusão: O objetivo geral do trabalho foi alcançado, 

pois foi disponibilizado junto à comunidade um material educativo sobre formalização 

(cartilha) que contém os requisitos para abertura de empresas (passo a passo) contendo 

informações suficientes para abertura de uma empresa na cidade de Montes Claros, MG. 

 

Palavras-chave: Legalização. Empreendedor. Burocracia. Benefícios.  
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A (IM) POSSIILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA GESTAÇÃO POR 

SUSTITUIÇÃO – BARRIGA DE ALUGUEL – POR CASAIS INFÉRTEIS NO 

ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO 

 

Ariessa Pinheiro Avelar Alves 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

Objetivo: Analisar a (im) possibilidade dos casais inférteis que não possuem vínculo genético 

com pessoa do sexo feminino utilizar da gestação por substituição, conhecida popularmente 

como, barriga de aluguel, como meio para satisfazerem o projeto parental no ordenamento 

jurídico brasileiro. Materiais e Métodos: A pesquisa se configurou no método descritivo 

onde se utilizará a revisão bibliográfica para alcançar os objetivos propostos, na qual serão 

discutidas questões acerca da possibilidade de realização e regulamentação das técnicas de 

gestação por substituição, bem como as resoluções que regulamentam o procedimento. 

Resultado: Foram analisados os regulamentos do Conselho Federal de Medicina que tratam 

das técnicas de gestação por substituição, suas possibilidades e impossibilidades associado à 

legislação Constitucional e Civilista vigente no Brasil. Conclusão: Neste contexto, conclui-se 

que, devido à ausência legislativa, essas técnicas são tão somente regulamentadas por 

resoluções do Conselho Federal de Medicina, que não tem força de lei, entretanto, não são 

suficientes, ensejando a necessidade de regulamentação de lei específica.   

 

Palavras-chave: Gestação por substituição. Técnicas de reprodução humana assistida. 

Regulamentação específica.  

 

 

A FISCALIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PELA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS E A REDUÇÃO DA REINCIDÊNCIA 

CRIMINAL 

 

Diego Vinícius Ribeiro Veloso 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

Objetivo: Avaliar se as fiscalizações realizadas pela Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG 

das condições impostas aos condenados em liberdade, beneficiários da execução penal, na 

cidade de Montes Claros, contribuíram para a redução da reincidência criminal destes 

apenados. Objetivou-se, ainda, analisar a legalidade e viabilidade da participação da Polícia 

Militar na fiscalização dos condenados em liberdade. Materiais e Métodos: A pesquisa foi 

realizada através da pesquisa bibliográfica e documental, bem como da análise qualitativa dos 

bancos de dados dos sistemas de Registro de Eventos de Defesa Social - REDS e o Sistema de 

Gerenciamento de Benefício de Execução Penal-SIGBEP no período de outubro de 2014 até 

outubro de 2018. Resultados: Comprovou-se, neste estudo, a legalidade e viabilidade das 

fiscalizações in loco dos condenados em liberdade pela PMMG e a contribuição dessas 

fiscalizações no controle da reincidência criminal destes condenados. Conclusão: Constatou-

se a necessidade de o governo institucionalizar cargos públicos de agentes de fiscalização do 

cumprimento da pena e que as ações no combate à criminalidade são mais eficientes quando 

os órgãos do Estado as executam de forma articulada e integrada. 

 

Palavras-chave: Execução Penal. Ressocialização. Fiscalização Policial. Reincidência 

Criminal. 
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A (IN) IMPUTABILIDADE DO PSICOPATA A LUZ DO CÓDIGO PENAL 

BRASILEIRO 

 

Franciarley do Nascimento Versiani 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

Objetivo: Avaliar se a psicopatia é uma hipótese de imputabilidade, semi-imputabilidade ou 

de inimputabilidade do agente. Materiais e Métodos: O caminho metodológico adotado na 

confecção desse estudo se sustentou na pesquisa bibliográfica mediante revisão de literaturas. 

Este é um método de investigação baseado em análises textuais que possibilitou a produção 

de conhecimento a partir de estudos produzidos por juristas e pesquisadores. Resultado: O 

conceito de psicopatia é controverso, existindo posicionamentos que a classifica como 

doença, transtorno mental ou mesmo nenhum dos dois; a principal característica do psicopata 

é a total falta de empatia, e quando cometem ações delituosas são fruto de escolhas 

conscientes, de forma que os psicopatas geralmente são tratados como criminosos comuns. 

Conclusão: O mais adequado seria o psicopata ser considerado imputável, pela plena 

consciência do caráter ilícitos de suas ações e pela capacidade de posicionar-se de acordo com 

esse entendimento, mas não basta simplesmente mandá-los para o cárcere, uma vez que 

constitui risco para os demais detentos.  

 

Palavras-chave: Psicopatia. Imputabilidade. Inimputabilidade. Direito Penal. 

 

 

A COMPARÊNCIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO: UMA DISCUSSÃO TEÓRICA E DOUTRINÁRIA 

 

José Rodrigo Gomes Oliveira. 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquete. 

 

Objetivo: Analisar os reflexos da Teoria do Direito Penal do Inimigo no ordenamento 

jurídico brasileiro e as suas incidências. Materiais e Métodos: Trata-se de pesquisa 

bibliográfica com base em doutrinas e legislação que aborda a teoria do Direito Penal do 

Inimigo, desenvolvida por Günter Jakobs, e as suas manifestações no ordenamento jurídico 

brasileiro onde foram analisadas as leis nº 10.792/2003, n° 10.792/2003, nº 12.654/2012, nº 

8.072/1990. Resultados: Apesar da impossibilidade de aplicação da referida teoria no Estado 

Democrático brasileiro, uma vez que ele consagra a dignidade da pessoa humana como um de 

seus fundamentos (art. 1°, III, CRFB/88) são evidentes as manifestações do Direito Penal do 

Inimigo no ordenamento jurídico brasileiro. Foi identificada a presença do Direito Penal do 

Inimigo no ordenamento jurídico brasileiro, manifestado na Lei nº 10.792/2003 que cria o 

RDD – Regime Disciplinar Diferenciado; Lei n° 10.792/2003, lei do crime organizado; Lei nº 

12.654/2012, que regula a coleta involuntária de material para banco de material genético; a 

lei n° 8.072/1990, Lei de Crimes Hediondos. Conclusão: Conclui-se que a teoria apresentada 

por Jakobs se mostra totalmente inviável, no que se refere à sua aplicação prática, devendo ser 

repugnada, visto que é incompatível perante às garantias e direitos individuais e coletivos 

conquistados ao longo dos tempos e defendida pelo Estado brasileiro.  

 

Palavras-chave: Direito Penal do Inimigo. Estado Democrático de Direito. Expansionismos 

Penal. Punição.  
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A INSERÇÃO DAS DISCIPLINAS DE DIREITO NO ENSINO MÉDIO DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS E A SUA IMPORTÂNCIA NA CONSTRUÇÃO DA 

CIDADANIA 

 

Lucas Malveira Gonçalves Souto 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

Objetivo: Analisar a relevância da inserção das disciplinas de direito no ensino médio das 

escolas públicas e identificar a sua importância na construção da cidadania dos alunos. 

Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura científica, qualitativa, com 

método dedutivo. Para atingir os objetivos traçados na pesquisa, serão utilizados instrumentos 

jurídicos como leis específicas, como, por exemplo, a Lei 9.394/96 (LDB), Constituição 

Federal de 1988, sites jurídicos, bem como artigos de revistas online e físicos, livros em pdf e 

físicos, sites de busca entre outros materiais. Conclusão: A educação, em todas as formas, é 

um direito fundamental e uma garantia social de todos os brasileiros. A presente pesquisa 

afirma e demonstra a possibilidade da inserção das disciplinas jurídicas através de 

instrumentos legais, dispostos no ordenamento jurídico brasileiro. Logo, percebe-se, a grande 

relevância que tem a aplicação das disciplinas de direito nas escolas públicas de ensino médio 

na vida dos estudantes, pois, durante e após e conclusão da fase escolar, o jovem fica mais 

preparados para os obstáculos da vida, como, nas relações de consumo, de trabalho e 

contratuais. Ademais, o jovem adquire o conhecimento das instituições a qual recorrer, 

quando o direito a ele inerente for lesionado e ainda, qual profissional irá ajudar na busca 

desses direitos, como, por exemplo, o profissional da advocacia. Por esse motivo, percebe-se 

a importância de tal implementação, visto que, a educação e o direito fazem parte da vida de 

todos os cidadãos, sendo essas imprescindíveis para o desenvolvimento pessoal dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Educação. Disciplinas de Direito. Ensino médio. Cidadania. 

 

 

A INCONGRUÊNCIA JURÍDICA NA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO NO 

CÓDIGO PENAL MILITAR 

 

Erasmo Jamir Soares Silva 

Dayane Ferreira Silva 

 

Objetivo: Analisar a tipificação do crime de estupro no Código Penal Militar de 1969 em 

relação ao Código Penal Comum de 1940, após a Lei N.º 12.015/09. Materiais e Métodos: 

Para o alcance dos objetivos propostos no presente estudo, optou-se pela metodologia 

qualitativa, através do método da pesquisa bibliográfica, essa modalidade possibilitou levantar 

um grande número de informações acerca do crime de estupro, especialmente quanto a sua 

tipificação e a divergência desta no Código Penal Comum e no Código Penal Militar. 

Resultados: Foi possível verificar que a tipificação do crime de estupro no Código Penal 

Militar encontra-se incongruente jurídico e socialmente, estando assimetricamente discrepante 

com Código Penal e com os preceitos modernos de garantia da dignidade sexual inerente a 

todos os seres humanos como fundamento de direito humano, bem como aos autores do crime 

de estupro em âmbito penal militar a pena e às regras de progressão de regime e inicio de 

cumprimento são evidentemente mais brandas. Considerações finais: Pode-se concluir que, a 

tipificação do crime de estupro no Código Penal Militar necessita ser alterada para adequar-se 

ao atual contexto jurídico, histórico e social, devendo, portanto, ser aprovado o Projeto de Lei 
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9432/2017 que promove às alterações necessárias na tipificação do crime de estupro no 

Código Penal Militar. 

 

Palavras-chave: Atentado violento ao pudor. Direito Penal Militar. Estupro. Lei 

12.015/2009. 

 

 

ALIENAÇÃO PARENTAL: UMA LEITURA DOS SEUS ASPECTOS JURÍDICOS 

 

Ana Carolina Gomes Santos 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

Objetivos: Compreender em que consiste a alienação parental, verificando sua reverberação 

em relação à criança envolvida nessa relação conflituosa entre pais separados. Materiais e 

Métodos: A pesquisa se configurou numa abordagem qualitativa. A revisão bibliográfica foi 

necessária e imprescindível. O estudo em documentos de domínio público consistiu em 

material importante para conhecer a aplicação da lei em alguns casos concretos por meio da 

jurisprudência. O Direito Comparado também foi um dos procedimentos com o objetivo de 

verificar como ocorre em outros países às normas e legislações acerca desse assunto. 

Resultados: Compreende-se a família como o marco principal de uma civilização. A ideia de 

família foi surgindo, quando os seres humanos perceberam a necessidade de viver em 

harmonia e de iniciar a procriação das espécies. Na Antiguidade, a família era organizada, 

tendo o homem como provedor e a mulher cuidadora do lar. O tempo e as relações que 

homem e mulher estabeleceram com os outros e o mundo a sua volta os transformaram.  Entre 

essas modificações, é significativo o papel da mulher no âmbito familiar e social, pois, 

sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, ela saiu do lar para trabalhar e assumiu, muitas 

vezes, a liderança desse núcleo. Nota-se que, até mesmo o número de filhos foi reduzido na 

sociedade hodierna. Conclusão: A guarda de filhos apresenta alguns problemas, que a 

legislação prevê penalidades. A alienação parental está inserida nesse contexto, trazendo 

muitos prejuízos para as crianças e adolescentes. 

 

Palavras-Chaves: Alienação Parental. Direito da Família. Guarda de Filhos.  

 

 

CASO ISABELLA NARDONI: INTERFERÊNCIA DA MÍDIA 

 

Lanna Lourenço de Carvalho 

Janaína Silveira Castro Bickel 

 

Objetivo: demonstrar como a mídia pode ter influenciado no Caso Isabella Nardoni no 

decorrer das investigações criminais, bem como nos atos processuais, além de mostrar as 

consequências de tal conduta no ordenamento jurídico brasileiro. Materiais e Métodos: Para 

o alcance do objetivo determinado será realizado o método de revisão de literatura, pois essa 

modalidade possibilita a reunião de informações e discussões sobre o assunto escolhido. 

Resultados: Em crimes onde há comoção pública os órgão competentes devem ter cuidado 

com a exposição exagerada, para que não haja uma contaminação nos atos processuais 

desempenhados, mantendo assim uma estabilidade jurídica. Conclusão: O caso Isabella foi 

amplamente divulgado pela mídia, não sendo respeitados princípios e direitos inerentes a 

pessoa do acusado. 
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Palavras-chave: Interferência da Mídia. Isabella Nardoni. Processo Penal. 

 

 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL  

 

Victor Willy Bandeira Miranda  

Tatiane Santos Neves  

 

Objetivos: Analisar a presença de crianças e adolescentes na prática de ato infracional, os 

tipos de atos praticados e ainda á atuação do Estatuto da Criança e do Adolescente frente aos 

jovens infratores. Materiais e Métodos: A presente pesquisa se tratou de uma revisão 

bibliográfica, utilizando se de doutrinas relacionadas ao tema proposto, legislações nacionais 

e matérias de revistas de grande circulação, e ainda conta com coleta de dados quantitativa. 

Resultados: Foi observada a diferenciação entre a criança e o adolescente presente na 

legislação, sendo ainda analisadas todas as características dos modelos adotados pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente no intuito de reeducar o menor infrator, as formas de apoio às 

famílias responsáveis e as atribuições do Conselho Tutelar, além dos tipos penais mais 

praticados pelos jovens, o modelo socioeducativo mais aplicado e a reincidência do infrator. 

Conclusão: Após analise de todo o exposto, percebe-se que a legislação responsável pelo 

jovem é suficiente para se chegar ao fim proposto, o que falta é uma maior atuação e 

investimento do poder Executivo para possibilitar o alcance dos objetivos almejados.  

 

Palavras-chave: Ato infracional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Menor infrator. 

Reincidência. 

 

 

CRIMES ELEITORAIS: UMA ANÁLISE À LUZ DO DIREITO 

 

Wesley Maurício Rodrigues De Souza 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

Objetivos: Compreender a prática do crime eleitoral, em particular contra a honra dos 

candidatos a cargos políticos, analisando a eficácia das penalidades. Materiais e Métodos: 

Para alcançar o propósito desse estudo abordou-se o que constitui o crime eleitoral e os 

mecanismos para identificá-lo por meio de uma revisão bibliográfica e das legislações. 

Analisou-se a repercussão destes crimes na sociedade por meio da jurisprudência, entendendo 

o crime eleitoral contra a honra dos candidatos, além de examinar as suas consequências no 

aspecto político, expondo quais as penalidades para quem o pratica. O método qualitativo 

compôs o formato dessa pesquisa. A revisão bibliográfica efetuou-se por meio de artigos 

científicos, legislações, doutrinas e jurisprudências. Trata-se de uma pesquisa descritiva em 

que os dados foram examinados por meio da técnica de análise de conteúdo. Por fim, fez-se  

uma revisão sistemática de artigos científicos em revistas, em locais de acesso como Scielo, 

Google Acadêmico e Portal CAPES. Resultados: O Direito Eleitoral afeta, de forma direta e 

indireta, a vida de todo cidadão, pois é através dele, que o país se desenvolve em vários 

aspectos, entre eles, político, econômico, cultural e social. A pesquisa em questão teve como 

tema os crimes eleitorais, cuja análise realizou-se á luz do Direito. Conclusão: A corrupção 

eleitoral, especificadamente, só pode ser combatida em uma democracia em que o exercício 

do poder mostra-se visível e transparente à opinião pública, repleta esta, de valores éticos com 

os quais acareou-se o exercício do poder político.  
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Palavras-chave: Crimes Eleitorais. Eficácia das Penalidades. Cargos Políticos. 

 

 

DIREITO À SAÚDE: UM ESTUDO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL E A SUA 

BUSCA JUDICIAL 

 

Guilherme Barbosa dos Santos. 

Dayane Ferreira Silva. 

 

Objetivo: Analisar como a judicialização ao direito à saúde encontra-se cada vez mais 

frequente e sua correlação com a reserva do possível. Materiais e Métodos: O estudo é de 

natureza qualitativa, com característica exploratória, através do método de pesquisa 

bibliográfica. Foram analisadas doutrinas, jurisprudências e legislações pertinentes ao tema. 

Resultados: O poder judiciário tem assumido um papel importante quando se trata de 

efetivação do direito à saúde. Porém, é necessária uma ponderação por parte desse poder na 

tomada de decisões para não ferir o direito da coletividade. Com a não efetivação do direito a 

saúde não tem como se falar em dignidade da pessoa humana. Princípio esse que está 

intimamente associado ao direito à saúde. Considerações finais: A judicialização tornou-se 

um fenômeno em ascensão devido à falta de prestações positivas por parte dos poderes 

públicos, principalmente no que tange ao direito à saúde. O poder judiciário é visto pelo 

indivíduo como o único meio capaz de atender as suas demandas e impor ao poder público o 

dever de efetivar esse direito. A reserva do possível surge em meio a essas excessivas 

demandas como uma cláusula que pode ser alegada pelo poder público para a não efetivação 

do direito à saúde. Não bastando a simples alegação da cláusula para se esquivar dessas 

prestações, sendo necessária à sua efetiva comprovação.  

 

Palavras-chave: Dignidade da Pessoa humana. Judicialização da saúde. Reserva do possível.  

 

 

DIREITO E INCLUSÃO SOCIAL: PROFESSORES DE APOIO E CRIANÇAS 

ESPECIAIS EM ESCOLAS PÚBLICAS DE MONTES CLAROS, MINAS GERAIS 

 

Bruna Caroline Mendes Ribeiro 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

Objetivo: Estudar as leis do Direito acerca da inclusão social de crianças deficientes e o papel 

dos profissionais, professores de apoio escolar, no contexto do processo de ensino e 

aprendizagem. Materiais e Métodos: Caracterizou-se quanto à abordagem como uma 

pesquisa qualitativa. No que concerne aos objetivos, esse estudo se apresentou como uma 

pesquisa descritiva e explicativa. Para os procedimentos, a pesquisa bibliográfica e das 

legislações foram necessárias, visando analisar o papel do professor de apoio na inclusão 

como agente responsável no desenvolvimento de aprendizagem do aluno com deficiência. 

Para isto, consultaram-se livros específicos e legislações da área de Direito e Educação sobre 

o assunto. Resultados: O estudo comprovou, a partir da metodologia proposta, que os alunos 

com necessidades especiais, matriculados no ensino regular, têm amparo dos professores de 

apoio durante o processo de ensino e aprendizagem, apesar de apresentar muitas lacunas. 

Também verificou o papel das legislações, enquanto políticas públicas necessárias nesse 

processo. Conclusão: Analisou por meio do campo do saber do Direito e da Educação, 

atentando para a inclusão social, a inserção de crianças especiais em escolas públicas de 

Montes Claros, Minas Gerais. O foco dessa pesquisa compreendeu em verificar o papel e a 
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importância dos profissionais, professor de apoio escolar, no contexto do processo ensino e 

aprendizagem em relação ao atendimento das crianças com deficiência, constatando que, as 

leis como políticas públicas pensam estratégias que, muitas vezes e muitas delas, não são 

cumpridas. 

 

Palavras-chave: Direito Constitucional. Inclusão Social. Educação. Crianças Especiais. 

 

 

DIREITO À PRIVACIDADE: A CIBERNÉTICA COMO INSTRUMENTO DE 

VIOLAÇÃO 

 

Felipe Gonzaga Bastos 

Edmilson Araújo Rodrigues 

  

Objetivo: Analisar os crimes virtuais e sua relação com a violação ao direito à privacidade. A 

violação da privacidade por meio da cibernética ou mundo virtual é um grave e recorrente 

problema inserido no mundo atual. Materiais e Métodos: Utilizou-se uma pesquisa por meio 

de um procedimento bibliográfico por intermédio de sítios eletrônicos, doutrinas sobre a 

temática. Quanto aos objetivos gerais da pesquisa, utilizou-se a pesquisa de natureza 

exploratória buscando-se materiais com caráter científico cuja finalidade é abordar as 

invasões de privacidade decorrentes da cibernética. Sendo a abordagem de cunho qualitativo. 

Resultados: Após analise da prática dos crimes virtuais relacionados ao direito à privacidade 

bem como os prejuízos causados às vítimas. Nota-se a existência decorrente de casos de 

crimes virtuais nas repartições de empresas vinculadas ao local de trabalho e violações de 

direitos pessoais por intermédio à internet. Configurando-se uma situação cada vez mais 

comum nos dias atuais. Conclusão: Os crimes virtuais fruto da violação da privacidade por 

meio da cibernética ou mundo virtual. Esse fenômeno retratado pela evolução da cibernética 

mostra que existem fatos novos e suficientemente poderosos para elencar uma mudança 

profunda em hábitos e práticas individuais, sendo papel do Direito brasileiro regular suas 

inadequações em âmbito nacional como forma de resguardar o direito à privacidade e 

possíveis violações por meio de crimes cibernéticos. 

 

Palavras-chave: Internet. Violação à privacidade. Crimes cibernéticos. 

 

 

ESTATUTO DO DESARMAMENTO É A SOLUÇÃO PARA A SEGURANÇA 

PÚBLICA? 

 

João Lucas Veloso de Almeida 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

Objetivo: Analisar o estatuto do desarmamento e as implicações à segurança pública. A 

presente pesquisa traz uma discussão sobre o Estatuto do Desarmamento que veio como um 

grande passo do Estado para conter a criminalidade no Brasil. Materiais e Métodos: Quanto 

à metodologia proposta, trata-se de um trabalho que contempla uma pesquisa bibliográfica por 

meio informações extraídas de sítios eletrônicos, livros e revistas científicas. O trabalho terá 

um cunho exploratório buscando maior familiaridade com o tema e será de natureza 

qualitativa. Resultados: Percebe-se que a segurança pública no país está comprometida, 

conforme os índices de homicídios no Brasil são extremamente altos comparado à um âmbito 

internacional. Portanto, uma análise dos fatos é indispensável para que seja possível uma 
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melhor compreensão do tema abordado, visto que, por vezes, somente restará ao indivíduo o 

emprego das únicas ferramentas aptas a equalizar o desequilíbrio entre a vítima e o agressor. 

Conclusão: O Estatuto do Desarmamento não foi capaz de trazer medidas impactantes para a 

redução da violência no país, tornando-se o Estado cúmplice da criminalidade, uma vez que 

retirou o principal meio de defesa dos cidadãos, tornando necessária uma alteração no 

Estatuto do Desarmamento para criar possibilidades de novos meios para garantir a segurança 

pública. 

 

Palavras-chave: Segurança Pública. Estatuto do Desarmamento. Redução da Criminalidade. 

 

 

ESTUDO DA VIOLÊNCIA CONTRA EDUCADORES: PERCEPÇÃO DOS 

EDUCADORES DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO CANELA - MG 

  

Rosevânia Correia Nunes Da Mata 

Thaís De Oliveira Faria Baldo 

 

Objetivo: Verificar o conhecimento dos educadores em relação às leis e procedimentos nos 

casos de violência, quando ocorridas contra eles no ambiente escolar, na percepção dos 

educadores da Escola Estadual Antônio Canela, situada em Montes Claros, Minas Gerais. 

Materiais e Métodos: A metodologia utilizada recorre de forma tangencial às abordagens de 

levantamento analítico e descritivo, ou seja, análise qualitativa e quantitativa dos fatos, para o 

alcance satisfatório dos objetivos propostos. Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Funorte para aprovação e efetivo desenvolvimento. O presente estudo foi 

estruturado em duas fases. A primeira fase consistiu em revisão bibliográfica e na segunda 

fase ocorreram coleta e análise de dados. Foram utilizadas entrevistas por aplicação de 

questionário na Escola Estadual Antônio Canela. Resultados: Participaram 35 educadores, 

sendo 71,4% do gênero feminino e 28,6% do masculino. A maioria dos educadores possui 

idade entre 41 e 50 anos. 31,5% dos participantes responderam que já haviam sido vítima de 

violência na escola. Apenas 34% relataram conhecer alguma lei federal ou estadual que trata 

da violência contra o educador dentro da escola. Conclusão: Que há necessidade de uma 

maior divulgação das leis apresentadas neste estudo, bem como a capacitações dos 

educadores, gestores e demais agentes responsáveis pela execução dos procedimentos e 

medidas previstos, proporcionando aplicação efetiva das mesmas. 

 

Palavras-chave: Educadores. Lei. Proteção. Violência. 

 

 

EXAMES PREVENTIVOS NO TRÂNSITO E A POSSÍVEL VIOLAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, PRIVACIDADE E DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO 

 

Christian de Jesus Cordeiro 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

Objetivo: Discutir a aplicação de exames preventivos no trânsito e a possível violação dos 

Princípios da Isonomia, Privacidade e da Não Autoincriminação. Materiais e Métodos: O 

trabalho foi feito através de uma pesquisa bibliográfica e o seu desenvolvimento tem caráter 

de natureza qualitativa, com característica explicativa, foram usados como fontes artigos 

científicos, legislações positivadas e obras doutrinárias pertinentes ao tema. Resultados: O 

artigo procurou analisar a aplicação dos princípios da Isonomia, Privacidade e da Não 
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Autoincriminação relacionados com os exames de Alcoolemia e Toxicológico tendo como 

resultado a violação desses princípios. O exame toxicológico fere o princípio da Isonomia 

pela forma distinta como são tratados os condutores das categorias de habilitação C, D e E das 

demais categorias, fere o da Privacidade pela forma em como é realizado o exame, e em 

relação a Não Auto-Incriminação, o princípio tem o seu direito violado pelo exame 

Toxicológico e o de Alcoolemia, pois a aplicação dos dois exames se inclina a uma possível 

incriminação contra si pelo cidadão. Considerações finais: É possível compreender que os 

exames de Alcoolemia e Toxicológico inclinam-se para a violação dos princípios 

constitucionais destacados no artigo, por se tratarem de algo que repercute no trânsito gerando 

discussões referente à sua aplicabilidade e constitucionalidade 

 

Palavras-chave: Medidas Preventivas no Trânsito. Exame Toxicológico. Alcoolemia. 

Princípios Constitucionais. 

 

 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS CRIMES CONTRA DIGNIDADE SEXUAL E O 

ADVENTO DA LEI 13.718/18 

 

Jivago de Sousa Gomes 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

Objetivo: Analisar a evolução histórica dos crimes contra a dignidade sexual, bem como, 

analisar a Lei 13.718/18 e suas mudanças. Materiais e Métodos: O presente artigo tem 

natureza qualitativa, com característica explicativa. Foram analisadas, doutrinas, 

jurisprudências e legislações pertinentes ao tema com a finalidade de compreender o tema 

abordado. A metodologia utilizada para o artigo foi baseada principalmente em pesquisa 

bibliográfica, jurisprudencial e legislações positivadas. Resultados: a legislação deu um 

passo importante em relação à proteção da liberdade sexual bem como as punições referentes 

a violações, sobretudo, com enfoque na modernidade contemporânea, pois muitas vezes há 

violações sexuais independentemente de violência ou grave ameaça. Com efeito, a Lei buscou 

respeitar os princípios da legalidade e proporcionalidade na aplicação das penas, pois 

anteriormente, inexistia um tipo penal específico para enquadrar em crimes de cunho sexual, 

sem violência ou grave ameaça. Considerações Finais: A Lei 13.718/18 trouxe importantes 

mudanças no ordenamento jurídico penal, especificadamente quanto aos crimes contra a 

dignidade sexual, que dentre muitas alterações importantes, exceto quanto a mudança da ação 

penal, tipificou o crime de "importunação sexual” tão clamado pela doutrina e jurisprudência. 

Afinal, o atual cenário, das recorrentes condutas que constrangem as vítimas, sem violência 

ou grave ameaça, evita-se a aplicação desproporcional do crime de estupro. 

 

Palavras-chave: Estupro. Dignidade Sexual. Código Penal. Lei 13.718/18. 

 

 

EXECUÇÃO DA PENA APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA 

 

Jéssyca Alves Serafim 

Rosely da Silva Efraim 

 

Objetivo: Abordar a (im) possibilidade da execução da pena após condenação em segunda 

instância em contraste com os princípios constitucionais como o princípio da presunção de 

inocência, o do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição. Ainda, analisou 
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julgados do Supremo Tribunal Federal no tocante à possibilidade da execução da pena após 

sentença em segunda instância. Materiais e Métodos: Para o desenvolvimento do artigo foi 

utilizada a revisão de literatura, através da pesquisa bibliográfica além de pesquisas descritiva 

e exploratória, no qual foram empregadas como principais fontes de consulta, textos, 

periódicos, artigos, monografias, jurisprudência, livros, sites como o Scielo, Portal Capes e 

Vlex. Os materiais selecionados serão os publicados nos últimos 10 (dez) anos. Resultados: 

Foi possível analisar alguns julgados e estudar entendimentos diferentes envolvendo o mesmo 

assunto, podendo perceber a mudança de entendimento, o que compromete a segurança 

jurídica, sendo fundamental um entendimento pacífico dos Tribunais. Conclusão: A execução 

da pena após condenação em segunda instância não trouxe apenas uma relativização do 

princípio constitucional da presunção de inocência ou somente uma nova interpretação 

sincrônica ao desenvolvimento do Direito, mas sim uma inconstitucionalidade. 

 

Palavras-chave: Execução da pena. Segunda Instância. Trânsito em Julgado. Princípios 

constitucionais. 

 

 

FALSA DENÚNCIA DE ABUSO SEXUAL NO ÂMBITO DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL: UMA ANÁLISE CONTEMPORÂNEA 

 

Ingrid Mayara Cardoso Ferreira  

Rosely da Silva Efraim  

 

Objetivo: Analisar a alienação parental sob a perspectiva da falsa denúncia de abuso sexual e 

suas consequências jurídicas diante do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Materiais e 

Métodos: Para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica, com a análise de leis, doutrina, jurisprudência, artigos científicos, como forma 

de se obter subsídio para a discussão aqui empreendida. Foram empregadas também pesquisas 

descritiva e exploratória, diante da necessidade de descrever alguns conceitos e buscar 

apresentar novos conhecimentos sobre o tema. Resultados: Com a edição da Lei nº 

12.318/2010 notou-se a preocupação do legislador com a alienação parental, sendo possível 

identificar ainda que surgiram adequações que corroboram para possibilitar a 

responsabilização do alienador, especialmente no âmbito da Lei nº 13.431/2017 e da Lei nº 

13.641/2018, aplicando medidas pertinentes, diante da verificação da alienação parental. 

Conclusão: No delinear do presente estudo foi possível perceber avanços importantes no 

âmbito da legislação no sentido de punir o alienador, tendo como finalidade chegar ao 

esclarecimento da verdade e responsabilizar os culpados pelo ato de alienação parental, 

sobretudo, a falsa denúncia de abuso sexual, uma vez que quem denuncia falsamente, tem a 

intenção de imputar a alienação parental para o outro genitor.  

 

Palavras-chaves: Alienação Parental. Falsa denúncia. Abuso Sexual. Genitor. Criança e 

adolescente.  

 

 

GUARDA COMPARTILHADA: UMA ANÁLISE ACERCA DA APLICAÇÃO DA 

PRESTAÇÃO ALIMENTAR 

 

Shirley Alves Dias 

Dayane Ferreira Silva 
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Objetivo: Analisar a aplicação da pensão alimentícia no instituto da guarda compartilhada. 

Materiais e Métodos: Para o alcance dos objetivos propostos no presente estudo, optou-se 

pela metodologia qualitativa através do método da revisão bibliográfica, essa modalidade 

possibilitou a reunião de informações e discussões sobre o tema de forma sistematizada. A 

pesquisa bibliográfica utilizou como fontes, livros, artigos científicos e jurisprudências. 

Resultados: Analisou-se os tipos de guarda, com enfoque na guarda compartilhada, que é 

uma modalidade de guarda instituída como forma de dar a ambos genitores a responsabilidade 

sobre o filho menor, bem como promover a manutenção do vínculo afetivo do filho com os 

pais. Questionou-se o cabimento de prestação alimentar, se esta é ou não devida quando a 

guarda é compartilhada, em quais hipóteses e quais são os pressupostos para sua fixação. 

Considerações finais: Conclui-se que quando há a guarda compartilhada dos filhos menores 

entre os genitores ou entre outros, é possível sim a fixação da pensão alimentícia, visto que a 

responsabilidade de prestar alimentos, bem como o básico necessário para a vida digna da 

criança e do adolescente, é de ambos os pais na mesma proporção, assim pode haver fixação 

de alimentos para balancear essa proporção quando um dos pais não tem as mesmas 

condições que o outro, ou quando o filho possui residência fixa com um dos guardiões. 

 

Palavras-chave: Guarda compartilhada. Pensão alimentícia. Prestação alimentar. 

 

 

GUARDA COMPARTILHADA: UM ESTUDO COM REFERENCIAL NO 

PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA 

 

Brunna Santos Oliveira 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

Objetivo: Analisar a guarda compartilhada como instrumento de concretização do princípio 

do melhor interesse da criança, com base em seus aspectos positivos e negativos. Materiais e 

Métodos: Utilizou-se a técnica de pesquisa bibliográfica e um procedimento monográfico, 

baseando-se, principalmente, em análise doutrinária e jurisprudencial. Resultados: Verificou-

se que, se a guarda compartilhada apresenta inúmeros benefícios em detrimento à guarda 

unilateral, sobretudo, levando-se em consideração o princípio do melhor interesse da criança, 

podendo esta, ser aplicada a qualquer caso, uma vez que, a responsabilidade pela criação e 

educação é de ambos os genitores ou responsáveis, e a falta de convivência saudável entre os 

mesmos poderá refletir nas crianças. Conclusão: O Direito de Família busca, cada vez mais, 

disciplinar as relações afetivas, bem como facilitar a resolução dos conflitos familiares. Desta 

forma, apresenta-se o instituto da guarda como meio de solucionar disputas entre responsáveis 

por crianças. Ao longo da evolução da sociedade, diversas foram as alterações referentes às 

modalidades de guarda presentes no ordenamento jurídico brasileiro. Até que, atualmente, a 

legislação pátria tem regulamentado as modalidades de guarda unilateral e compartilhada, 

sendo esta, entendida como regra. Constatou-se que, o instituto da guarda compartilhada 

permite uma convivência entre os genitores e estes com os seus filhos, seguindo a forma 

anterior a separação.  

 

Palavras-chave: Direito de Família. Guarda. Guarda compartilhada. Princípio do Melhor 

Interesse da Criança. 

 

 

HABEAS CORPUS COLETIVO: VISUALIZAÇÃO DOS DIREITOS DAS 

MULHERES ENCARCERADAS 



46 

 

 

 

Andréa Mesquita 

Érika Daniella R.O. Rabelo 

 

Objetivo: Estudar o impacto do habeas corpus Coletivo de n° 143.641/SP no cárcere 

feminino, no que se refere a gestantes e mães de crianças, demonstrando os reflexos positivos 

e negativos decorrentes da decisão. Resultados: Positivos, pois representa o avanço do 

posicionamento da justiça frente a esta dura realidade enfrentada por muitas mulheres que são 

menosprezadas como seres humanos e que o Direito, quando diante de um complexo de fatos 

e valores, deve optar por soluções normativas com as características da objetividade, 

generalidade e impessoalidade; e, negativos, quando tal decisão está longe de alcançar o ideal 

de um Estado cidadão, uma vez que não apresenta meios práticos para uso da decisão e não 

será solução definitiva para os problemas enfrentados. Materiais e Métodos: Utilizando 

como método a pesquisa legislativa, doutrinária e jurisprudencial. Conclusão: Conclui-se 

neste estudo que os efeitos salutares a serem trazidos no ambiente social da família pelo 

remédio constitucional serão observados em longo prazo, mas é crível que a decisão 

inovadora do Supremo Tribunal Federal gera uma humanização no sistema prisional 

feminino, justiça social e respeito à dignidade humana não só das mulheres, mas 

principalmente de seus filhos. 

 

Palavras-chave: Sistema carcerário. Gestantes. Mães. Filhos. 

 

 

(IN) EFICÁCIA DA DELAÇÃO PREMIADA: LEI 12.850/2013 

 

Jonathan Moreira Dias de Souza  

Janaína Silveira Castro Bickel 

 

Objetivo: Verificar a eficácia de tal instituto como forma de condenação, já que se trata 

possível delação de um infrator de leis, cuja sustentação se baseia em condenar um e livrar 

outro, mediante a denúncia de outro. Materiais e Métodos: Trata-se de pesquisa de caráter 

qualitativa, de natureza básica, cujo raciocínio é hipotético-dedutivo. Aplicando se a análise 

de conteúdo e da leitura para reunir as informações necessárias para embasar e confirmar as 

ideias levantadas nesse estudo. Resultados: A pesquisa será dividida em capítulos, no 

primeiro capítulo será feito uma abordagem histórica acerca da Delação Premiada, no capítulo 

seguinte será abordada a Lei: 12.850/2013 e um estudo sobre as formas em que a Colaboração 

Premiada e regulamentada no ordenamento jurídico brasileiro e no terceiro e último capitulo 

será feita uma análise dos pontos favoráveis e desfavoráveis no que tange a Delação 

Premiada. Conclusões: Onde se verifica o dever em buscar alternativas para os assuntos aqui 

tratados, a fim de mostrar se o instituto é ineficaz e até mesmo relevante como meio de 

condenação no processo penal. 

 

Palavras-chave: Delação. Colaboração Premiada. Lei nº 12.850/13. 

 

 

INJÚRIA RACIAL NO FUTEBOL BRASILEIRO 

 

Antônio Adevar Rodrigues Santos Júnior  

Janaína Silveira Castro Bickel 
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Objetivo: Analisar os casos de racismo no Brasil, propondo uma pena não só para a equipe, 

mas também para o torcedor/agressor, tendo como base pena aplicada por entidades do 

futebol europeu. Materiais e Métodos: Para o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados 

materiais em bases de pesquisas eletrônicas, artigos, livros e todas as fontes alternativas que 

podem agregar mais conteúdo a pesquisa. Trata-se de pesquisa de caráter qualitativa, de 

natureza básica, cujo raciocínio é hipotético-dedutivo. Aplicando se a análise de conteúdo e 

da leitura para reunir as informações necessárias para embasar e confirmar as ideias 

levantadas nesse estudo. A pesquisa foi dividida em capítulos: no primeiro capítulo foram 

apresentados casos de Injúria Racial no Brasil e no Mundo, no segundo capítulo as punições 

no âmbito mundial e continental e no último capítulo o Racismo no Futebol Europeu e 

Sanções Aplicadas. Resultados: Mostrou-se a necessidade de uma punição mais rígida ao 

Torcedor/Agressor. Considerações Finais: O presente artigo buscou mostrar a necessidade de 

trazer uma punição mais rígida ao torcedor/agressor, analisando, neste aspecto, as punições 

que ocorrem no futebol europeu que, para tanto, soluciona os conflitos raciais. 

 

Palavras-chave: Ofensas Raciais. Injúria Racial. Torcedor/Agressor. Futebol. 

 

 

IMPOSIÇÃO ESTATAL PARA O REGIME DE BENS AOS MAIORES DE 70 ANOS: 

ESTUDO BASEADO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE 

 

Andréia Martins Santos 

Cristiano Barbosa 

 

Objetivo: Estudar o regime obrigatório de bens para os maiores de 70 anos com base no 

princípio da liberdade. Materiais e Método: Pesquisa exploratória, descritiva, bibliográfica 

com revisão sistemática de literatura. Resultados: A imposição normativa fere o direito da 

liberdade constitucional na escolha do regime de casamento. Conclusão: Conclui-se que a 

normativa imposta aos maiores de 70 anos retira dos nubentes a possibilidade de escolha do 

regime que melhor lhes aprouver, demonstrando assim a relativização do princípio da 

liberdade. 

 

Palavras-chave: Regime de casamento. Maiores 70 anos. Princípio da liberdade. 

 

 

IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DA CORRUPÇÃO NO FUTEBOL BRASILEIRO 

ENVOLVENDO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF 

 

Gabriel Costa Ramos 

Rosely da Silva Efraim 

 

Objetivo: Discutir a corrupção que assola o esporte mais popular do mundo e talvez o mais 

importante, contestando a política adotada pela entidade máxima do esporte, a Fédération 

Internationale de Football Association - FIFA, mas especialmente tratando dos reflexos 

sofridos pelo futebol brasileiro através da Confederação Brasileira de Futebol - CBF e de seus 

dirigentes, atuais e antecessores, demonstrando as implicações jurídicas, econômicas e sociais 

da corrupção. Materiais e Métodos: O artigo foi desenvolvido utilizando a pesquisa 

bibliográfica, com o uso de textos e periódicos, tendo como principais fontes de consultas, 

livros, artigos, monografias, revistas, teses, dissertações, publicações em sites personalizados 

e jornalísticos e legislações pertinentes à matéria. Foi utilizado material publicado nos últimos 
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10 (dez) anos. Resultados: Com o desenvolvimento do presente foi possível constatar os 

esquemas corruptos da CBF, e apresentar as denúncias e condenações dos cartolas brasileiros. 

Conclusão: Diante o exposto conclui-se que a solução viável para o problema discutido 

consiste no rompimento dos clubes brasileiros com a entidade a fim de criarem sua própria 

liga independente, como também alcançar a garantia de maior rigor por parte das autoridades 

em investigar e punir os cartolas brasileiros. 

 

Palavras-chave: Futebol. FIFA. CBF. Corrupção. Implicações Jurídicas. 

 

 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL SEM A GARANTIA DO 

JUÍZO 

 

Luiz Henrique Almeida Nobre 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

Objetivo: Avaliar a possibilidade de interposição de embargos a execução fiscal sem a 

garantia do juízo. Materiais e Métodos: Para desenvolvimento da pesquisa foi adotada 

revisão sistemática da literatura somada à pesquisa documental por meio da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Resultados: Com 

o advento do Código de Processo Civil de 2015 viu-se possível a apresentação de embargos à 

execução comum, sem que precedesse a garantia do juízo. Surgiram discussões acerca da 

possibilidade de se extrapolar esse entendimento para as execuções fiscais, inclusive com 

decisões favoráveis no Judiciário. Verificou-se na doutrina e na jurisprudência analisadas a 

prevalência do entendimento de que as ações fiscais, regidas pela Lei de Execuções Fiscais, 

detêm especificidade procedimental não derrogada pelo código processual. No entanto, foram 

verificados casos de garantia parcial que, antes da sentença extintiva dos embargos, deveria 

ser intimado o embargante para recolher o valor integral ou comprovar inequivocamente a 

ausência de bens e valores para garantir a execução. Conclusão: A pesquisa indica a 

consolidação do entendimento de prevalência das normas da Lei de Execuções Fiscais sobre o 

processo comum, decorrente da especialidade daquela frente o processo comum. 

 

Palavras-chave: Execução Fiscal. Garantia do Juízo. Embargos a Execução. 

 

 

IMPOSIÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA  

 

Kleberson Macedo Ramos  

Tatiane Santos Neves  

 

Objetivo: Analisar a imposição da guarda compartilhada nos casos em que os pais não 

entram em um entendimento sobre as responsabilidades e direitos de cada um sobre a criança. 

Materiais e Métodos: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se de doutrinas e 

opiniões de estudiosos sobre o assunto. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, aplicando a 

análise de conteúdo e da leitura para reunir as informações necessárias para embasar e 

confirmar as ideias levantadas no trabalho. Resultados: A guarda dos filhos pressupõe a 

participação tanto do pai quanto da mãe na criação, educação, lazer, entre outros, tento ambos 

os mesmos direitos e deveres, sendo esta a regra, pois não mais se tem como primeira opção a 

guarda unilateral, conforme a Lei nº 13.058/2014 que dispõe sobre a guarda compartilhada. A 

guarda compartilhada é imposta aos genitores a qual deve cumpri-la, mantendo a relação 
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harmoniosa, uma vez que são responsáveis pelos filhos e devem tomar decisões conjuntas 

para o seu bem estar, visando a prioridade absoluta da criança e adolescente, que significa 

dizer que o Estado brasileiro, a sociedade e a família precisa tornar-se de fato especial 

celeridade tudo que diz respeito à criança e adolescente quanto a proteção e defesa de direitos. 

Observa-se ser o correto, pois o importante é o melhor interesse da criança que deve sobrepor 

a um eventual conflito dos pais. Conclusão: Conclui-se que a imposição da guarda 

compartilhada, ainda que não haja consenso entre os pais é a modalidade que melhor 

resguarda o principio de melhor interesse da criança e adolescente de forma à amenizar a 

separação dos seus genitores.  

 

Palavras-chave: Formas de Guarda. Função do Estado. Guarda Compartilhada. Imposição. 

Melhor interesse do menor. 

 

 

JUDICIALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA: UMA 

ANÁLISE CRÍTICA 

 

André Malaquias de Freitas 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

Objetivo: Analisar as condições de miserabilidade definidas pela Lei n. 8.742/93 e sua 

interpretação no âmbito judicial. Materiais e Métodos: Utilizou-se uma pesquisa por meio de 

um procedimento bibliográfica por intermédio de sítios de revistas científicas, jurisprudências 

e livros. Quanto aos objetivos gerais da pesquisa, fora utilizada a pesquisa exploratória como 

forma de assimilar e melhor desenvolver o debate sobre o tema, sendo que o intento do 

trabalho é desenvolver a pesquisa cuja abordagem será qualitativa. Resultados: A 

materialização da seguridade social é um dos desafios da sociedade brasileira atual uma vez 

que o agravamento de crises econômicas e a ausência de políticas públicas de inclusão 

contribuem para o aumento do número de pessoas em situação de vulnerabilidade social.  é 

necessário que haja um esclarecimento em relação ao papel da sociedade para com tal parcela 

da população em situação de vulnerabilidade social. Hoje, entende-se que a responsabilidade 

do Estado é subsidiária, devendo surgir apenas quando a família não possuir condições fáticas 

de cumprir o seu papel, contudo, o benefício de prestação continuada é pago pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS), mas financiado por toda a população filiada ao Regime 

Geral da Previdência Social (RGPS). Conclusão: Entende-se que é dever do Estado garantir, 

além da dignidade por meio de políticas públicas como o BPC, a implementação de tais 

políticas pautando-se pela eficiência e não pela quantidade, sob pena de criar problemas 

econômicos e agravar as injustiças sociais. 

 

Palavras-chave: Assistência Social. Lei Orgânica da Assistência Social. Benefício de 

Prestação Continuada. 

 

 

JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO: ABORDAGEM BASEADA NA 

REFORMA TRABALHISTA DE 2017 

 

Ana Paula Veiga Lisboa 

Cristiano Barbosa 
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Objetivos: Estudar a possível relativização ou extinção do Jus Postulandi na Justiça 

Trabalhista. Conceituar normativamente e doutrinariamente o Jus Postulandi, estudar como o 

Jus Postulandi é aplicado no contexto trabalhista. Discutir a súmula 425 do TST, entender se 

há as limitações na Justiça Trabalhista em relação ao Jus Postulandi e a efetividade do 

mesmo. Materiais e Métodos: A pesquisa proposta foi realizada através do levantamento 

bibliográfico, pesquisa exploratória e descritiva. Resultados: A discussão doutrinária aponta 

para o fato de que o jus postulandi é instituto que possibilita acesso à justiça. Contudo, há 

divergência entre norma e doutrina no que se refere a efetivação do direito de postulação. 

Conclusão: o jus postulandi na Justiça do Trabalho se mostra como um direito que tem sido 

relativizado quando da aplicação da lei e súmula 425 do TST que impede tal instituto nas 

fases recursais. O que se soma aos projetos de lei que buscam eliminá-lo, bem como, a 

dificuldade das terminologias técnicas desconhecidas pelo leigo. 

 

Palavras-chave: Jus Postulandi. Justiça Trabalhista. Acesso à Justiça.  

 

 

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS COM A SAÚDE PÚBLICA 

 

Elicksa Samara da Costa Soares. 

Tatiane Santos Neves. 

 

Objetivo: Analisar a separação de poderes no tocante a intervenção judicial na proteção ao 

direito fundamental à saúde da pessoa humana. Materiais e Métodos: Fora utilizada pesquisa 

bibliográfica de cunho qualitativo, a qual utilizou-se pesquisa exploratória e explicativa, 

buscando-se um maior aprofundamento sobre o tema. Utilizou-se na pesquisa materiais já 

publicados, como legislações, doutrinas, revistas jurídicas e jurisprudências. Resultados: 

Buscou-se analisar a responsabilidade existente entre os Entes Federativos no tocante ao 

fornecimento de medicamentos e procedimentos disponibilizados ou não pelo Sistema Único 

de Saúde, com vistas nas legislações e diretrizes existentes no ordenamento jurídico pátrio, 

verificando qual a modalidade de responsabilidade existente estre eles, com o escopo de 

efetivar o acesso a saúde, bem como, trouxe à análise a competência do Poder Judiciário de 

intervir nas políticas públicas de saúde, impondo, por meio de sentenças judiciais, obrigações 

a serem executadas pelo Poder Executivo, tomando por base a separação de poderes prevista 

na Constituição Federal de 1988. Conclusão: Revelou-se uma escassez na responsabilidade 

dos entes federativos no que tange ao auxílio a saúde pública no Brasil, tendo em vista o 

conflito existente entre os entes em relação a competência. Todavia, tal situação deve ser 

resolvida a partir das diretrizes do Sistema Único de Saúde que buscam organizar a estrutura 

do mesmo. 

 

Palavras Chaves: Direito à Saúde. Fornecimento de Medicamentos. Judicialização da Saúde. 

Pacto Federativo. Responsabilidade Solidária. 

 

 

LEI 13.245/2016 E A MITIGAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL  

 

Farley Nunes Pereira 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 
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Objetivo: Analisar as alterações provenientes da Lei 13.245/2016 no procedimento do 

inquérito policial com seus efeitos na prática das investigações. Materiais e Métodos: Foi 

utilizada como metodologia científica a pesquisa bibliográfica, com método qualitativo, 

partindo de uma visão geral do tema, onde foram realizadas pesquisas em doutrinas e sites 

científicos como Scielo, Google Acadêmico bem como em jurisprudências acerca da referida 

temática. Resultados: Foram obtidos como resultados informações apontando que a citada 

legislação impactou diretamente no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil. Parcela minoritária da doutrina entende que houve possibilidade de 

incidência de contraditório e ampla defesa no Inquérito Policial, sendo que posicionamento 

majoritário da doutrina manifesta de forma diversa permanecendo, sob a análise destes, 

ausentes os direitos a contraditório e ampla defesa no curso do citado procedimento 

administrativo. Considerações Finais: A sansão da lei 13245/2016, bem como seus reflexos 

no Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil e legislação 

infraconstitucional, não tornou a presença da defesa técnica no curso do Inquérito Policial 

obrigatória, como também não houve mudanças na característica inquisitorial de tal 

procedimento, senão estaria a autoridade de polícia judiciária fazendo as vezes de promotor e 

juiz do caso, o que implicaria transformar o Inquérito Policial em um procedimento com 

características acusatórias. 

 

Palavras-chave: Advogado. Inquérito Policial. Contraditório. Ampla Defesa. 

 

 

LEI DO FEMINICÍDIO: UMA PROTEÇÃO ÀS MULHERES OU UMA VIOLAÇÃO 

AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

Mayra Lorrany Faustino Mendes 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

Objetivo: Ofertar a discussão acerca da Lei do Feminicídio (Lei 13.104/2015) em 

contraponto ao Princípio Constitucional da Igualdade, inscrito no caput do art. 5º da 

CRFB/1988. Materiais e Métodos: O estudo é de natureza qualitativa, com característica 

explicativa. Foram analisadas doutrinas, jurisprudências e legislações pertinentes ao tema com 

a finalidade de compreender o entendimento dos tribunais superiores ao julgar os casos 

concretos que envolvem o tema abordado. A metodologia utilizada para o presente trabalho é 

baseada principalmente em pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e legislações positivadas. 

Foram selecionados artigos científicos encontrados nas bases de dados Scielo e Periódicos 

Capes, jurisprudências e livros que tratam sobre a temática em questão. Resultados: Diante 

da confecção, verificou-se que há uma dupla dimensão a ser analisada, de efeitos díspares; 

primeiramente, evidenciada a configuração de uma sociedade brasileira historicamente 

opressora aos direitos das mulheres, cujas repercussões ainda se fazem presentes em termos 

sociais, embora haja igualdade jurídica formal entre gêneros; ora a caracterização do cenário 

da segurança pública. Considerações Finais: Por fim, conclui-se que o caos na segurança 

público no Brasil seja estrutural e, ainda que não rechace sua existência, a violência contra a 

mulher é uma dentre várias de suas facetas. Todavia, crítica seja feita à assunção de atividades 

legislativas e efeitos jurídicos pós factum em detrimento do combate efetivo desta mazela, o 

que de fato implicaria na redução dos índices de feminicídio. Sendo assim,in casu, a 

qualificação do homicídio e aumento do gravame penal, não protege vidas de mulheres, tão 

somente recai em desfavor do agente agressor. 
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Palavras-chave: Feminicídio. Princípio Constitucional da Igualdade. Igualdade Jurídica 

Formal. Gêneros. Segurança Pública. 

 

 

LEI DO FEMINICÍDIO NO DIREITO PENAL BRASILEIRO: VIOLÊNCIA EM 

DECORRÊNCIA DO GÊNERO  

 

Bruna Magalhães Santos de Melo 

Tatiane Santos Neves 

 

Objetivo: Analisar a aplicabilidade da Lei do Feminicídio no Direito penal brasileiro, 

detalhando a violência em decorrência do gênero. Materiais e Métodos: Trata-se de uma 

revisão bibliográfica acerca do tema. O levantamento foi feito por meio de fontes científicas 

através de livros, artigos, jurisprudências e aprofundamento em análises de casos citados 

como exemplos para melhor compreensão do Feminicídio. Resultados: O feminicídio 

consiste no assassinato de mulheres por razões de gênero, que vem aumentando 

gradativamente, gerando proporções e resultados gigantescos, atingindo milhares de 

mulheres, a Legislação é fundamental, desde que seja aplicada e acompanhada de outros 

mecanismos, como medidas educativas, sociais e maior preparo do setor judiciário para lidar 

com tal crime, para então proporcionar da maneira mais eficaz possível, mais segurança, 

qualidade de vida e dignidade à mulher. Conclusão: Conforme dados apresentados, 

comprovou-se que a violência de gênero ainda permanece na realidade brasileira, vitimando 

inúmeras mulheres, onde faz-se necessária a Lei para a erradicação da violência, porém, não 

há cumprimento satisfatório do seu intuito no combate à violência, já que os índices 

aumentam diariamente, consequentemente há ausência de políticas públicas, bem como a falta 

de conscientização social ou até mesmo a própria cultura, que é resultado de uma sociedade 

patriarcal.  

 

Palavras-chave: Direito Penal. Feminicídio. Violência contra à mulher. Violência de gênero. 

 

 

MULTIPARENTALIDADE: APONTAMENTOS SOBRE REFLEXOS NO DIREITO 

SUCESSÓRIO 

 

Mychael Jean da Silva Borges 

Cristiano Barbosa 

 

Objetivo: Estudar a multiparentalidade sob o enfoque sucessório. Materiais e Métodos: 

pesquisa exploratória, bibliográfica, descritiva com revisão sistemática de literatura. 

Resultados: A família é parte estrutural de toda a sociedade. É a partir dela que o ser 

constitui-se, aprende a dar os primeiros passos, a dizer as primeiras palavras, bem como é 

com a família que o ser humano desenvolve seus valores e seus traços de vida. A filiação 

pode decorrer de origem biológica ou socioafetiva, capaz de gerar efeitos jurídicos, sociais e 

patrimoniais. Conclusão: Os direitos e deveres oriundos da filiação socioafetiva e biológica 

podem ser reconhecidos de forma igualitária entre os pais multiparentais, sendo que no caso 

de falecimento de filho multiparental sem descendentes, os pais biológicos e socioafetivos 

têm os mesmos direitos à sucessão. Restou comprovada a hipótese desse estudo, segundo a 

qual, reconhecida a multiparentalidade e efetuado o registro dos pais multiparentais no 

registro de nascimento do filho socioafetivo, aqueles têm os mesmos direitos à sucessão dos 
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seus filhos como se filhos biológicos fossem. E os filhos afetivos tem direito a sucessão dos 

pais na multiparentalidade como se fossem filho biológico. 

 

Palavras-chave: Direito Sucessório. Multiparentalidade. Sucessão.  

 

 

MULTIPARENTALIDADE: UMA ANÁLISE ACERCA DA APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Débora Damião Magalhães. 

Dayane Ferreira Silva.  

 

Objetivo: Analisar a multiparentalidade no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente 

em relação à aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 

Materiais e Métodos: A metodologia utilizada para o alcance dos objetivos propostos no 

presente estudo foi a qualitativa, através do método da pesquisa bibliográfica, sendo utilizados 

como fontes: livros, artigos científicos, monografias, legislações e jurisprudências. 

Resultados: Verifica-se que há diferentes entendimentos acerca da aplicação do princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente aos casos judiciais de multiparentalidade. De 

fato, demonstra-se que, embora a multiparentalidade em sentido abstrato ofereça benefícios à 

criança e ao adolescente, nos casos em que os envolvam, cada caso concreto deverá ser 

analisado com bastante atenção aos fatos, tendo como fundamento o referido princípio. 

Considerações finais: Compreende-se que nas decisões judiciais de multiparentalidade que 

envolvam criança e adolescente, o julgador deverá observar a existência de vínculos parentais 

afetivos, bem como as diversas peculiaridades que os cercam, no ambiente familiar em que 

eles vivem, a fim de aplicar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente da 

maneira correta. 

 

Palavras-chave: Família Pluriparental. Melhor Interesse da Criança e do Adolescente. 

Multiparentalidade. Socioafetividade. 

 

 

O ACESSO AO TELEFONE CELULAR DOS ABORDADOS POR SUSPEIÇÃO 

DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL 

 

Everton Alves Ferreira 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

Objetivo: Avaliar à luz da legislação a (i)legalidade no acesso ao telefone celular, dos 

abordados por suspeição, durante a abordagem policial. Materiais e Métodos: Para 

desenvolvimento da pesquisa foi elaborada uma análise de dados de natureza quantitativa bem 

como uma revisão de literatura de natureza qualitativa sendo utilizadas doutrinas, 

jurisprudências e artigos científicos pertinentes ao assunto. Resultados: A partir do estudo 

jurisprudencial e doutrinário acerca do acesso do telefone celular pelo policial, constatou-se 

prevalecer na jurisprudência o entendimento de ser ilegal o acesso aos dados do telefone 

celular de um abordado, sem que haja prévia autorização judicial, embora haja 

posicionamento jurisprudencial contrário. Dentro das discussões doutrinárias muito se trata 

sobre o acesso dos dados pessoais contidos nos aparelhos celulares, não se localizando 

abordagem profunda sobre o acesso ao IMEI desses aparelhos. Verificou-se a prevalência de 

tais aparelhos como objeto dos crimes de roubo e furto na unidade territorial pesquisada. 
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Conclusão: A pesquisa revelou não ser possível ao policial, durante a abordagem, acessar 

dados do telefone celular do abordado ou do preso em flagrante sem que haja autorização do 

usuário ou prévia ordem judicial autorizando o acesso. De outro lado também se verificou a 

importância de avaliar nas abordagens possível origem em furto ou roubo de tais aparelhos. 

Assim, o trabalho policial deve se equilibrar para cumprir o dever sem invadir a intimidade 

dos dados do abordado. 

 

Palavras-chave: Abordagem policial. Aparelho telefônico. Acesso. 

 

 

O PAPEL DA PSICOLOGIA FORENSE NA INSTRUÇÃO DE CRIMES 

COMETIDOS POR PSICOPATAS  

 

Bruna Emanuele Ruas Costa 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

  

Objetivo: Analisar a necessidade do acompanhamento de um psicólogo forense nos casos em 

que o réu for um psicopata. Materiais e Métodos: Para o desenvolvimento do artigo foi 

utilizado como método de pesquisa revisão de literatura através da análise qualitativa. 

Resultados: Analisou-se como é feito o trabalho do psicólogo forense verificando-se ser 

essencial o acompanhamento com um profissional especializado, tanto para identificar a 

psicopatia quanto para conduzir a prolação e a execução da pena de modo adequado, para que 

não volte a reincidir. Foi possível entender como funciona a mente do psicopata, e o ganho 

para a sociedade, propiciado pelo acompanhamento por um psicólogo forense. Especialmente 

quanto ao atendimento da ampla defesa e do contraditório na instrução processual e da 

perspectiva de recuperação e não reincidência na execução da pena. Conclusão: A pesquisa 

mostra a necessidade de um tratamento diferente aos portadores de psicopatia, visto que o 

cumprimento da pena como preso comum não reeduca o psicopata. Além da importância do 

trabalho do psicólogo forense nesses casos, sendo estes capacitados para entender o 

comportamento da mente de um psicopata, no auxilio que o Judiciário precisa, o tratamento 

correto dado ao psicopata, na eventual execução da sentença, tende a diminuir a taxa de 

reincidência, deixando a sociedade mais segura. 

 

Palavras-chave: Psicologia Forense. Psicopata. 

 

 

O DIREITO DE SUCESSÃO NA FILIAÇÃO SÓCIOAFETIVA 

 

Carine Alves Cordeiro 

Daniel Rodrigo Soares 

 

Objetivo: Demonstrar através do entendimento doutrinário e da jurisprudência os 

conhecimentos do direito de sucessão em relação a filiação socioafetiva. Materiais e 

Métodos: O estudo do presente projeto foi conduzido com base na metodologia da revisão 

bibliográfica em que através da doutrina, livros, artigos científicos, Google acadêmico e 

SCIELO Brasil (Scientific Electronic Library Online), em que foram utilizadas como matérias 

decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, doutrinadores como Paulo Lôbo, Maria 

Helena Diniz, Maria Berenice Dias, Carlos Alberto Gonçalves e livros como a Bíblia. 

Resultados: Com o estudo foi possível verificar decisões que reconheceram a filiação 

socioafetiva e decisões que negaram a filiação socioafetiva em que foi verificada a ausência 
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do vínculo, também verificado que a doutrina apresenta elementos que contribui para análise 

da existência da filiação com base na afetividade e a carência legislativa para regulamentar a 

filiação socioafetiva e o direito de sucessão que é tutelado ao ser reconhecida a posse do 

estado de filho. Conclusão: A filiação socioafetiva necessita de uma legislação específica, 

uma legislação que use um tratamento mais equânime do filho socioafetivo devido à ausência 

de fator genético já que, todavia, possui grandes argumentos doutrinários. Assim, não é justo 

o tratamento desigual dado ao filho socioafetivo devido à ausência do fator genético, já que 

existe o cuidado e o sentimento como se filho fosse. 

 

Palavra-chave: Família. Filiação. Afetividade. Sucessão. 

 

 

O CRIME DE RACISMO: A APLICAÇÃO DA LEI 7.716/1989  

 

Maria da Paixão Rodrigues Miranda  

Tatiane Santos Neves  

 

Objetivo: Examinar casos de racismo que foram recepcionados como injúria racial e verificar 

a aplicação da Lei 7.716/89. Materiais e Métodos: Foi realizada pesquisa bibliográfica, 

fundada em criteriosa leitura de obras de diversos autores na respectiva área, como também 

em revistas especializadas, artigos científicos, sites, jurisprudências, e as plataformas Scielo, 

Portal Capes e Vlex Brasil. Resultados: Pela pesquisa verificou-se que o crime de racismo é 

recorrente no Brasil e em alguns casos as condutas são desvirtuadas para o crime de injúria 

racial. Ao examinar algumas decisões que abarcam o referido crime, percebeu que embora 

denúncias sejam oferecidas, ainda não representam a realidade brasileira, porque existem 

casos que algumas vítimas não denunciam por se sentirem desprotegidas pela demora e 

lentidão da justiça em apreciar os casos, e, por receio de não conseguirem provas 

contundentes que comprovem o dolo do agente, percebendo falhas na aplicabilidade da lei e 

se discutiu algumas medidas para auxiliar na melhor aplicação da mesma. Conclusão: Pode-

se concluir que algumas medidas são necessárias a fim de diminuir a desigualdade na 

tentativa de estabelecer a paz social, tais como melhorias em treinamentos e conscientização 

dos profissionais em todas as áreas que atuam frente à análise do racismo, para que esta se 

realize de forma adequada, encerrando a utilização de “brechas” para a desclassificação do 

crime ou ainda quando o mesmo é classificado como simples injúria racial. Esse trabalho 

pode contribuir tanto para o entendimento do problema, como servir de base de pesquisas 

futuras.  

 

Palavras-chave: Discriminação. Lei 7.716/89. Preconceito. Racismo. 

 

 

O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO DIREITO AMBIENTAL 

 

Monielle Ribeiro Cavalcante 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

Objetivo: Analisar a viabilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes 

ambientais, sendo este um princípio de aplicação aos demais tipos penais que colabora para 

que crimes irrisórios sejam tratados como irrelevantes e que não sejam culpáveis. Materiais e 

Métodos: O estudo ocorreu através de pesquisa bibliográfica qualitativa, sendo a metodologia 

utilizada como base para a conclusão do tema proposto, com enfoque nas teorias de diversos 
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doutrinadores, pesquisas em revistas, jornais, livros, artigos científicos, resoluções, legislação 

vigente e ensaios disponíveis na rede mundial de computadores e demais fontes que 

abordaram o tema. Resultados: Este estudo verificou a eficácia das leis ambientais, bem 

como a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância mediante cometimento dos 

mesmos. Analisou-se a posição da jurisprudência quanto à aplicação de tal princípio, sendo 

esta favorável, em detrimento de doutrinas contrárias por entenderem que o meio ambiente é 

bem coletivo e este direito não deve ser mitigado. Considerações Finais: Depreendeu-se a 

partir dos resultados que é possível aplicar o princípio da insignificância em caso de crime 

ambiental, entretanto observou-se a necessidade de estipular limites quanto a esta aplicação, 

uma vez que o Direito Ambiental é um direito coletivo e, portanto, deve ser protegido com 

afinco. 

 

Palavras-chave: Crimes Ambientais. Direito Ambiental. Princípio da insignificância. 

 

 

O RECONHECIMENTO JURÍDICO DO POLIAMOR 

 

Natália Arruda Oliveira. 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

Objetivo: Abordar as novas formações familiares que surgem na sociedade com enfoque para 

as uniões poliamorosas, que se constatam no tecido social, com o intuito de demonstrar como 

o ordenamento jurídico brasileiro as regulamenta e se recepcionam esses novos arranjos 

familiares. Materiais e Métodos: Para desenvolvimento do artigo foi utilizada como 

metodologia a pesquisa bibliográfica com análise qualitativa. Resultados: Com o advento da 

Constituição Federal de 1988 foi possibilitada uma nova concepção de formação familiar, 

pautada principalmente no principio da afetividade. Ademais, foi constatado no tecido social 

novas formações familiares, não abrangidas de forma específica pela legislação brasileira, 

como é o caso do poliamor, que trata-se da união de três ou mais pessoas de forma consensual 

e livre, afastando-se do princípio da monogamia que tradicionalmente rege o direito das 

famílias no Brasil. Em busca do reconhecimento formal e jurídico dessa relação, algumas 

pessoas que vivenciam essa forma de relação procuraram cartórios no Brasil, como no caso da 

cidade de Tupã em São Paulo, e registraram formalmente a união. Ocorre que, no ano de 

2018, o Conselho Nacional de Justiça passou a proibir os Cartórios brasileiros de registrarem 

uniões poliafetivas. Considerações finais: A pesquisa indica a existência de uniões 

poliafetivas na sociedade brasileira e uma ausência de legislação específica sobre o tema, o 

que proporciona insegurança jurídica às pessoas que vivenciam a união, além de manter o 

tema na marginalidade e invisibilidade, o que pode ocasionar violações a princípios 

constitucionais da igualdade e da dignidade humana em razão da discriminação àqueles que 

optam por vivenciar o amor de forma diferente. 

 

Palavras-chave: Poliamor. Pluralidade familiar. Direito das famílias. 

 

 

O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ANIMAIS SILVESTRES NO BRASIL E SUA 

REGULAMENTAÇÃO 

 

Jozilene dos Santos Rocha 

Maria Fernanda Soares Fonseca 
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Objetivo: Analisar como a legislação brasileira regulamenta o tráfico de animais silvestres e 

sua relação com tratados e convenções internacionais, e ainda, analisar o sistema jurídico 

brasileiro no que concerne à regulamentação acerca do meio ambiente e sua proteção. 

Materiais e Métodos: Foi utilizada como a metodologia a revisão de literatura, com método 

qualitativo. Resultados: O tráfico de animais silvestres, afeta consideravelmente toda a 

biodiversidade, com isso as atividades no meio ambiente impactam em tudo ao redor, 

incluindo principalmente a flora e a fauna, seja em virtude da industrialização ou do 

comércio. Com o intuito de preservar as espécies da vida selvagem que sofrem risco de serem 

extintas, demonstra-se a importância em destacar importantes convenções internacionais para 

esse plano. Neste contexto, percebe-se que ainda existe um caminho longo a percorrer no que 

tange à eficiência das normas brasileiras, pois verifica-se que há um abrandamento da punição 

nas condutas que envolvem práticas contra o meio ambiente. Considerações finais: A 

pesquisa indica a necessidade de um maior rigor na legislação nacional com relação à punição 

dos crimes que envolvem o meio ambiente, levando em consideração, principalmente o dever 

do Estado de garantir a proteção ao meio ambiente com um todo, uma vez que este relaciona-

se diretamente com a saúde e vida na terra. 

 

Palavras-chave: Legislação Brasileira. Tráfico. Animais silvestres. 

 

 

OS EFEITOS DAS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL SOBRE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

 

Dayane Kelly dos Santos 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

Objetivo: Examinar os métodos de solução de conflitos contidos no atual ordenamento 

jurídico, previsto no novo Código de Processo Civil que entrou em vigor no ano de 2016, com 

o advento Lei nº 13.105/2015, em um comparativo com a legislação anteriormente vigente, 

em especial a Lei nº 5.869/73, exclusivamente no que concerne ao instituto da conciliação. 

Materiais e Métodos: Para desenvolvimento do artigo foi utilizada como metodologia a 

pesquisa bibliográfica através da análise qualitativa. Resultados: Foi possível observar uma 

mudança de paradigma na legislação processual cível a partir da utilização das formas 

autocompositivas de resolução de conflitos, com ênfase na obrigatoriedade da realização da 

audiência de conciliação prévia nos processos de conhecimento, relacionando essa nova 

previsão legal em toda a sua extensão e aplicabilidade, de modo a considerá-la como 

instrumento para se alcançar efetividade da justiça. Considerações finais: A pesquisa indica a 

necessidade de se amenizar a cultura contenciosa, além de difundir e divulgar os métodos 

alternativos de resolução dos conflitos, em especial a conciliação, que emerge como 

possibilidade real para se atenuar a excessiva duração dos processos judiciais e abrandar as 

consequências negativas que podem trazer aos cidadãos quando esperam a resposta pelo 

Estado, através do poder judiciário. 

 

Palavras-chave: Autocomposição. Conciliação. Novo Código de Processo Civil. 

 

 

O ATIVISMO JUDICIAL E SUA RELAÇÃO COM O PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

 

Thalita Veríssimo Gonçalves 
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Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

Objetivo: Abordar o ativismo judicial e sua relação com o princípio constitucional da 

separação dos poderes. O ativismo judicial trata-se de um fenômeno pelo qual o poder 

judiciário apresenta uma perspectiva diversa do texto literal da norma, alterando ou ampliando 

a sua essência e o seu alcance. Considerando a teoria tripartida dos Poderes na qual cada 

poder exerce suas funções típicas e atípicas, com independência e harmonia, analisa-se se a 

postura do Judiciário brasileiro enquadra-se nos ditames desse princípio ou se ultrapassa os 

limites constitucionais impostos. Materiais e Métodos: Para desenvolvimento do artigo foi 

utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica com análise qualitativa. Resultados: O 

artigo buscou esclarecer que o princípio constitucional da separação dos três poderes visa a 

organizar o Estado sem ocasionar seu congelamento, para que os poderes não fiquem 

estáticos, mas dinâmicos, assim como a sociedade é. Expõe também que o poder judiciário 

brasileiro na busca da constitucionalização do direito decide questões relevantes antes não 

mencionadas ou ditadas pelo legislador, acompanhando as demandas postas pela sociedade, 

apresentando decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal sob a égide do ativismo 

judicial, demonstrando a postura expansionista atual do judiciário brasileiro. Considerações 

finais: A pesquisa mostra que o ativismo judicial contribui significativamente para o avanço 

da sociedade, porém, é necessário cautela para que não prevaleçam as arbitrariedades, nem 

que haja supremacia de um poder em relação ao outro. 

 

Palavras-chave: Constituição. Tribunal. Decisões. Princípio. 

 

 

O RECONHECIMENTO DAS FAMÍLIAS SIMULTÂNEAS PELO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

Denise Rodrigues de Carvalho 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

Objetivo: Apresentar uma análise acerca das transformações ocorridas no âmbito da família 

brasileira, e como consequência, a emergência de novas formas de entidades familiares, sendo 

uma delas a família simultânea, foco da discussão, que versa sobre a busca por dispositivos 

legais que a regulamente. A família simultânea é aquela que consiste em duas ou mais uniões 

que ocorrem em conjunto, por exemplo, uma união estável concomitante a um casamento. 

Materiais e Métodos: O desenvolvimento do artigo foi realizado através de pesquisa 

bibliográfica com método qualitativo. Resultados: A demanda de pessoas que recorrem ao 

judiciário a fim de obterem a proteção legal para suas famílias simultâneas indica que existe 

uma necessidade de que a atual legislação seja revista com o objetivo de que as garantias de 

dignidade e liberdade sejam asseguradas a todos os cidadãos indistintamente. Considerações 

finais: A omissão legislativa faz com que os participantes das famílias simultâneas procurem 

amparo no Poder Judiciário, demandando em juízo o seu reconhecimento e equiparação em 

direitos às uniões estáveis. Neste sentido, é preciso que a legislação e o poder judiciário 

brasileiro acompanhem a evolução da sociedade de forma que, estes se tornem meios eficazes 

para atender os anseios e necessidades das pessoas, conforme a realidade em que elas se 

encontrem. 

 

Palavras-chave: Famílias Simultâneas. Concubinato. União Estável. 
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O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA AO APREENDER VEÍCULOS POR 

FALTA DE PAGAMENTO DE IPVA 

 

Ian Gabriel Silva Queiroz 

Thaís de Oliveira Faria Baldo 

 

Objetivo: Analisar acerca da constitucionalidade da apreensão de veículos pelo não 

pagamento do tributo e o princípio constitucional do não confisco tributário. Materiais e 

Métodos: O estudo foi feito através de revisão bibliográfica em doutrinas, artigos, teses, 

dissertações e revistas científicas de direito, além de analisadas jurisprudências, legislações 

federais e estaduais, súmulas e entendimentos. A busca das informações foi feita através de 

sites como Scielo, Plataforma Capes, Google Acadêmico, BDTD, CONPEDI, Science 

Research, Vlex, sites governamentais e instituições confiáveis. A pesquisa se efetivou no 

período entre agosto de 2018 e maio de 2019. Resultados: Através do presente estudo, foi 

possível investigar a legalidade da apreensão de veículos inadimplentes e analisar a existência 

de abuso do poder de polícia da administração pública perante o contribuinte, visto que o 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é introduzido no Código de 

Transito Brasileiro - CTB como um requisito obrigatório para fazer o licenciamento dos 

veículos, coagindo o contribuinte a saldar o crédito tributário para que possa usufruir o direito 

de conduzir o próprio veículo. Conclusão: Conclui-se que existe vasta discussão sobre o 

referido tema no judiciário brasileiro. Porém, tende a prevalecer a idéia de que o legislador 

condiciona o licenciamento do veículo ao pagamento do IPVA de uma forma equivocada e 

inconveniente, assim como também se excede ao utilizar o poder de polícia para apreender os 

veículos inadimplentes e coagir os contribuintes. 

 

Palavras-chave: Apreensão de veículos. IPVA. Licenciamento. Não confisco tributário. 

Poder de polícia.  

 

 

OS PRÍNCIPIOS DA RELAÇÃO DE CONSUMO E SUA APLICABILIDADE EM 

BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR 

 

Kelly Daiane Ângelo Pereira 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

Objetivo: Analisar a importância dos princípios frente à proteção que deve ser dada 

envolvendo o consumidor. Materiais e Métodos: Utilizou-se a pesquisa bibliográfica por 

meio de livros, sítios de revistas jurídicas e doutrinas pertinentes à relação de consumo. 

Quanto à abordagem, o trabalho fora desenvolvido de forma qualitativa. Em relação aos 

objetivos gerais da pesquisa, o trabalho dedicou-se à pesquisa exploratória como forma de 

uma maior aprimoramento na discussão em relação aos princípios que acobertam consumo 

frente a vulnerabilidade dele. Resultados: Um dos aspectos do atual momento da sociedade 

brasileira é a facilidade de crédito concedida ao consumidor, por meio de observações 

empíricas percebe-se que através de um governo populista o cidadão adquiriu um maior poder 

de compra e consequentemente sem as políticas de conscientização adequadas o consumidor 

apresenta-se diante de um novo fenômeno, qual seja: o endividamento. Diante de sua postura 

protecionista, o Código de Defesa do Consumidor tem em sua função basilar descrever as 

punições para quem desrespeite o seu texto legal, essa prerrogativa baseia-se principalmente 

no caráter de igualdade das partes e consequentemente no receio dos contratantes em praticar  

uma conduta que irá gerar uma punição. Conclusão: Observa-se que o enfoque na parte 
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vulnerável da relação contratual e os princípios protecionistas representam uma visão utópica 

de uma justiça, mas sim uma proposta de evolução que a legislação consumerista saia do 

campo teórico para o campo prático com eficácia e proteção daqueles que necessitem buscar o 

judiciário para solução das lides consumeristas.  

 

Palavras-chave: Princípios da relação de consumo. Protecionismo contratual. Eficácia. 

 

 

O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR PARA INIBIR A PRÁTICA DE ATOS 

INFRACIONAIS  

 

Gilmar Francisco Araújo 

Rosely da Silva Efraim 

 

Objetivos: Demonstrar o papel do Conselho Tutelar, bem como os seus limites de atuação no 

sentido de inibir a prática de atos infracionais, ante ao Ordenamento Jurídico Brasileiro. 

Materiais e Métodos: Foram utilizadas as pesquisas descritiva e exploratória, bem como a 

pesquisa bibliográfica, com o estudo de leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA e a Constituição a República de 1988 - CR/1988, bem como a doutrina e artigos 

científicos. Resultados: Os direitos fundamentais da criança e do adolescente devem ser 

cumpridos, preservados e apoiados pelo Estado, pela Família e pela Sociedade. A 

normatização legal e as políticas públicas fundamentam os direitos previstos na Constituição 

da República de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente. A sociedade e o governo 

têm buscado aprofundar e ter atitudes mais objetivas com responsabilidade pelo crescimento 

do fenômeno social da cultura da violência identificada de forma emblemática e problemática 

relacionado à infância e à adolescência, e o Conselho Tutelar tem papel preponderante na 

garantia de direitos e deveres das crianças e adolescentes, sendo um importante inibidor da 

prática de atos infracionais. Conclusão: Conclui-se que há necessidade de comprometimento 

na busca da eficiência de resultados na implantação de programas de prevenção para inibir os 

atos infracionais que deem condições aos Conselhos Tutelares e aos Conselhos de Direitos, de 

acompanharem e fiscalizarem as medidas aplicadas por todo o sistema de garantia de direitos. 

 

Palavras chaves: Criança e adolescente. Ato infracional. ECA. Conselho Tutelar. 

 

 

OS 15 ANOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO  

 

Deodato Furtado Magalhães  

Janaína Silveira Castro Bickel  

 

Objetivo: Abordar o período dos 15 anos do estatuto do desarmamento, tema que foi 

promulgado pelo governo brasileiro no ano de 2003, ainda que não tivesse apoio popular de 

forma considerável através de consultas populares, sendo escolhido como a solução para 

reduzir a criminalidade que o país vivia e o contrabando de armas. Materiais e Métodos: 

Para a elaboração desse trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica através da busca por 

estatísticas, reportagens, livros e artigos científicos sobre o assunto em um período de 15 

anos. Resultados: A partir deste trabalho, foi possível estudar o período de 15 anos em que o 

estatuto do desarmamento esteve em vigência, analisando os seus principais objetivos dentro 

da sociedade brasileira e os efeitos causados pelo mesmo, ao final abordando se a legislação 

cumpriu a sua função na sociedade, que era a redução do contrabando de armas e a 



61 

 

 

centralização da garantia de segurança da população ao poder público. Conclusões: Conclui-

se que mesmo a lei tendo se utilizado de formas para tentar reduzir o número de armas 

disponíveis a população civil, como justificativa para redução da violência, não conseguiu 

reduzir a taxa de homicídios por arma de fogo de maneira significativa no período de sua 

promulgação e o número de assassinatos aumenta a cada ano, logo, o estatuto do 

desarmamento não cumpriu sua função.  

 

Palavras-chave: Estatuto do Desarmamento. Homicídios no Brasil. Contrabando de armas. 

 

 

PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE: INCONGRUÊNCIA COM OS AVANÇOS 

TECNOLÓGICOS 

 

Ana Cecília Soares da Silva 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

Objetivo: Analisar a aplicação do princípio da cartularidade inerente aos títulos de crédito e 

sua incompatibilidade com os avanços tecnológicos. O princípio da cartularidade determina a 

vinculação do exercício do direito constante do título de crédito à apresentação da cártula que 

o materializa.  Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, buscando reunir informações pertinentes a análise de doutrinas, artigos 

científicos, jurisprudência e legislações sobre o princípio da cartularidade. Quanto à 

abordagem de pesquisa será de natureza qualitativa com objetivos gerais de natureza 

exploratória na busca de um maior aprofundamento com o trabalho a ser desenvolvido, 

envolvendo o princípio da cartularidade e sua incompatibilidade com os avanços da 

tecnologia. Resultados: O princípio da cartularidade determina a vinculação do exercício do 

direito constante do título de crédito à apresentação da cártula que o materializa. Nesse 

itinerário, considerando a literalidade do referido princípio, a execução do título deve ser 

instruída do documento original representativo da relação extrajudicial. Entretanto, dado os 

avanços tecnológicos, bem como a evolução jurídico-tecnológica, observa-se a iminente 

caducidade do princípio da cartularidade. Devido ao dinamismo jurídico e social, é notória a 

possibilidade de se relativizar ou mesmo mitigar princípios norteadores das relações jurídicas. 

Conclusão: Percebe-se que no leito de mudanças envolvendo os avanços tecnológicos, nota-

se que o processo eletrônico que é o meio potencializador das exigências judicialmente 

representadas pelo direito constante no título. Nesse sentido, é notória a possibilidade se de 

relativizar ou mesmo mitigar princípios norteadores da cartularidade devido aos avanços 

patrocinados pelas transformações ocorridas envolvendo a evolução tecnológica. 

 

Palavras-chave: Princípio da cartularidade, Título de crédito. Processos eletrônicos. Avanços 

tecnológicos.  

 

 

PENA ALTERNATIVA COMO POSSÍVEL MEIO MAIS EFICAZ DE ATINGIR A 

FUNÇÃO DA SANÇÃO PENAL 

 

Daniel Silva Oliveira 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

Objetivo: Analisar a pena alternativa como meio de alcançar a função da sanção penal. 

Materiais e Métodos: Para o estudo foi aplicada revisão da literatura, com pesquisa com 
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análise qualitativa, delineando os argumentos que reiteram a devida aplicação das penas 

restritivas de direitos. Resultados: Pena enquanto sanção imposta pelo Estado, através de 

ação penal, tem finalidade de retribuição ao delito perpetrado e a prevenção a novos crimes. 

As constantes alterações pelas quais o conceito de pena passou, acabaram por incorporar 

inovações ao Direito Penal. A pena passou a ser observada como objeto de ressocialização e 

não de castigo. Em observância ao princípio da igualdade anunciado nos princípios da 

dignidade humana e aos direitos do preso elencados na Lei de Execução Penal, abarcou o 

caráter de proporcionalidade. Neste sentido, a pesquisa compreendeu a viabilidade da 

aplicação de penas alternativas como meio de alcançar a função penal, de punir, prevenir e 

ressocializar. Dos estudos doutrinários em que se baseou a pesquisa, depreendeu-se que para 

os crimes de menor potencial ofensivo o encarceramento não atinge a função de reprimir, 

prevenir e reeducar. Conclusão: Assim, aplicar as penas alternativas será medida 

humanitária, de menor custo para o Estado, que evita o aperfeiçoamento de práticas 

criminosas nos estabelecimentos penitenciários. 

 

Palavras-chave: Direito Penal. Penas Alternativas. Estabelecimentos Prisionais. Reeducação. 

 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO DO GENITOR: 

ASPECTOS NORMATIVOS E DOUTRINÁRIOS 

 

Camila Aparecida Silva Pereira 

Cristiano Barbosa 

 

Objetivos: Estudar o abandono afetivo de genitores sob o enfoque da responsabilização civil. 

Materiais e Métodos: Pesquisa exploratória, descritiva, bibliográfica envolvendo livros e 

artigos científicos publicados no formato físico e eletrônico com revisão sistemática de 

literatura. Resultados: A abordagem doutrinária e normativa realizada não é clara sobre a 

possiblidade de efetivação da responsabilização civil em decorrência do abandono afetivo dos 

genitores. Conclusão: Indicam que é possível a responsabilização civil por abandono afetivo 

do genitor. Contudo, há certa dificuldade em se provar o nexo causal o que gera inefetividade 

da ação de reparação civil pelo abandono afetivo. 

 

Palavras-chave: Abandono afetivo. Poder familiar. Responsabilidade civil 

 

 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: UM ESTUDO À LUZ DO 

DIREITO 

 

Ângela Nunes Cardoso 

Filomena Luciene Cordeiroreis 

 

Objetivos: Analisar a previdência social, em especial a brasileira, pensando o regime próprio, 

procurando compreender sua evolução histórica e problemáticas atuais, bem como distinguir 

previdência social e regime próprio de previdência, bem como identificar as legislações 

referentes à previdência social brasileira; relatar as transformações acerca das leis sobre a 

Previdência Social brasileira; relatar o funcionamento da Previdência Social brasileira em seu 

regime próprio; e demonstar casos concretos acerca de regime próprio de previdência. 

Materiais e Métodos: A pesquisa foi desenvolvida sobre a estratégia de uma revisão de 

literatura, usando também fontes documentais, entre elas, doutrinas e jurisprudências. 
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Resultados: Analisou a evolução dos direitos sociais referentes á previdência social 

brasileira, apresentando o regime próprio da previdência social. A Constituição Federal de 

1988 representou a evolução do tema, momento que trouxe diversas mudanças, introduzindo 

benefícios como serviços prestados, entre eles, a saúde e a assistência, garantindo o conceito 

de seguridade. Conclusões: A pesquisa apontou pontos marcantes na evolução dos direitos 

relativos a previdencia social no Brasil, como também apresentou a forma de administração e 

organização e custeio  dos regimes próprios de previdencia social. 

 

Palavras-chave: Previdência Social. Regime Próprio de Previdência Social. Benefícios. 

Direitos. Seguridade. 

 

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA: O ESTUDO DO QUILOMBOLA BORÁ EM 

BRASÍLIA DE MINAS À LUZ DO DIREITO 

 

Victor Gomes Botelho 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

Objetivo: Estudar sobre a regularização de terras, em especial a comunidade quilombola do 

Borá, na cidade de Brasília de Minas, Minas Gerais. Materiais e Métodos: A pesquisa 

possuiu caráter exploratório, usando uma metodologia de fontes secundárias. A pesquisa tem 

o método qualitativo. Uma revisão bibliográfica foi efetuada por meio de artigos científicos, 

legislações, doutrinas e jurisprudências. Também utilizaram-se sites, que tratam sobre os 

Borás e documentos diversos. Resultados: Pensar a Regularização Fundiária é importante 

para a compreensão desse universo. Regularização Fundiária constitui medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais, cujo objetivo consiste na regularização de assentamentos 

irregulares e à titulação de seus ocupantes, visando garantir o direito social à moradia, o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Conclusão: A regularização fundiária da Comunidade Borá, 

ainda, não ocorreu, sendo possível citar alguns motivos como a falta de atitude da Prefeitura 

Municipal de Brasília de Minas, bem como a sensibilidade e conscientização do povo. Dessa 

maneira, tanto a Comunidade quanto a Prefeitura Municipal estão perdendo oportunidades, 

pois, através dessa regularização, os Borás teriam diversos benefícios, entre eles, a energia 

elétrica, água, saneamento básico, a garantia de suas terras juridicamente, além de ter as terras 

divididas e devidamente devolvidas. 

 

Palavras-chave: Direito Fundiário. Regularização Fundiária. Quilombola dos Borás. 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA POR ERRO DE DIAGNÓSTICO: UMA 

ANÁLISE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS 

 

Tatyane Brito de Assunção  

Thais de Oliveira Faria Baldo 

 

Objetivo: Analisar a responsabilidade civil do médico por erro de diagnóstico. Materiais e 

Métodos: Trata-se de estudo de revisão bibliográfica com análise descritiva de dados 

disponibilizados no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, referente a erros de 

diagnóstico, no período compreendido de 2013 a 2018. A busca foi realizada através de 

palavras-chaves isoladas, sendo elas “erro”, “médico” e “diagnóstico”. Todos os acórdãos 

obtidos com a busca foram analisados na íntegra. Resultados: Foram encontrados 85 
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acórdãos, sendo que 33 apontaram a responsabilidade civil do médico por erro de diagnóstico. 

A menor indenização foi no valor de R$ 64,12, referente a danos materiais, reembolsando a 

vítima com os gastos de novo exame. E a maior indenização foi de R$100.000,00. Cabe 

ressaltar que a responsabilidade que recaiu sobre o estado ou município deve ser analisada 

com mais cautela, visto que estes são os principais fornecedores de saúde para a população, 

gerando a insegurança quanto à prestação de serviços prestados por esses  órgãos. Conclusão: 

Foi possível observar que o profissional médico tem obrigações com o paciente que vão além 

da relação contratual, pois também há o envolvimento da ética intrínseco à atividade médica. 

Assim, se as ações médicas implicam em dano ao paciente, este deve ser reparado tanto por 

sua responsabilidade civil quanto por sua responsabilidade enquanto representante de tal 

profissão.  

 

Palavras-chaves: Diagnóstico. Erro. Médico. Responsabilidade civil. 

 

 

REINSERÇÃO DE EX DETENTOS NO MERCADO DE TRABALHO COM BASE 

NO PRICÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Géssica Patrícia Pêgo da Silva 

Luciana Silva Fonseca de Carvalho 

 

Objetivo: Discutir sobre a reinserção de ex-detentos no mercado de trabalho com base no 

princípio da dignidade da pessoa humana e analisa o processo de ressocialização, nesse 

contexto, como um mecanismo para a concretização do intento. Materiais e Métodos: As 

informações foram constituídas por meio de pesquisa exploratória e bibliográfica, que 

fundamentaram as discussões pontuadas ao longo do trabalho, configurando-se numa Revisão 

de Literatura. Resultados: A pesquisa bibliográfica proporcionou descobertas relacionadas ao 

processo evolutivo do sistema carcerário ao longo dos anos no Brasil, bem como as 

metodologias utilizadas para um novo processo de cumprimento de pena respeitando as 

normas constitucionais e o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, no que diz respeito a 

preparação do recluso à reinserção social. Conclusão: Ainda que o Estado disponha de 

normas constitucionais que visam resguardar os Direitos e Garantias direcionadas aos 

reclusos, nota-se que, na prática, não funcionam corretamente, visto que é fundamental a 

implantação dos programas e projetos de forma objetiva tirando do papel e colocando em 

prática para atingir o real objetivo da ressocialização, para assim, oportunizar seu retorno à 

sociedade com possibilidades de reinserção no mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: Ressocialização. Mercado de Trabalho. Ex-detentos. 

 

 

SISTEMA PRISIONAL: AS DIFICULDADES DO CÁRCERE NO BRASIL ATINGIR 

AS FINALIDADES DA PENA 

 

Samuel Eugênio Nogueira Costa 

Janaína Silveira Castro Bickel 

 

Objetivo: Analisar a sociedade que necessita dos sistemas penais para sua segurança e 

manutenção da ordem no convívio comum. Muitos são os métodos punitivos possíveis, e 

diferentes penas foram utilizadas pelo ser humano com o passar dos séculos. O Brasil, por 

força da Constituição Federal de 1988, não possui penas perpetuas ou cruéis. Assim, as penas 
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privativas de liberdade emergiram como principal forma de se aplicar penalidades a 

indivíduos infratores. Materiais e Métodos: Para o alcance do objetivo determinado será 

realizado o método de revisão de literatura. Resultados: Através do sistema prisional, espera-

se a reprovação aos crimes e a recuperação pedagógica do apenado. Após o cumprimento de 

pena, o ex-detento deve ser devolvido à sociedade em plenas condições de conviver com a 

coletividade, sendo esse o objeto central do ato de punir. Conclusão: O Sistema Prisional 

Brasileiro apresenta alguns vícios, sejam eles de natureza estrutural, ou por não observação 

das normas que cuidam do cárcere, dentre outros. Tais vícios mitigam o cumprimento da pena 

e impedem, assim, que esta atinja os objetivos que a comunidade das ciências penais a ela 

atribui. O alcance da discussão torna o assunto sistema prisional tema de segurança pública, 

com implicações constitucionais, chegando a diferentes áreas como a criminologia, a 

execução penal e o processo penal. 

 

Palavras-chave: Sistema Prisional. Cárcere. Pena. 

 

 

TERCEIRIZAÇÃO SOBRE A ÓTICA DA REFORMA TRABALHISTA  

 

Marcos Vinícius Ferreira Rocha  

Tatiane Santos Neves  

 

Objetivo: Analisar as consequências da ampliação da terceirização trabalhista com o advento 

da Lei nº. 13.467/2017 e Lei nº 13.429/2017 que alterou a Lei nº 6.019/1974, vislumbrando 

seus reflexos na vida do Empregado. Materiais e Métodos: Destacou-se a Revisão de 

Literatura, a partir das fontes teóricas já consolidadas no ordenamento jurídico Brasileiro, na 

Constituição da República Federativa do Brasil (1988); nas Jurisprudências dos Tribunais 

Superiores, na Consolidação das leis do Trabalho (1943), nas legislações pertinentes a 

Terceirização, e na doutrina trabalhista. Resultados: Com a aprovação da reforma trabalhista 

houve mudanças consubstanciais no que tange à Terceirização, haja vista que contribuiu para 

o desvirtuamento das relações de trabalho ao modificar a Lei 13.429/2017 e a Lei 6.019/1974 

permitindo a terceirização de qualquer ramo da atividade empresarial seja ela meio ou fim. 

Além disso, demonstraram a mitigação dos princípios trabalhistas e sociais frente à 

terceirização irrestrita havendo a diminuição de salários, aumento dos acidentes de trabalho 

nas empresas terceirizadas e o crescimento da rotatividade na contratação de empregados, 

sendo um fator preponderante para o retrocesso social. Conclusão: A reforma trabalhista 

marca uma nova reestruturação nas relações de trabalho além de corroborar para a 

insegurança jurídica, pois ao modificar o instituto da terceirização contribuiu para o aumento 

das formas de flexibilização e precarização das relações de trabalho.  

 

Palavras-chave: Evolução histórica trabalhista. Lei. n.º 13.429/2017. Princípios do Direito do 

Trabalho. Reforma Trabalhista. Terceirização Irrestrita. 

 

 

TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS 

 

Marcus Vinicius Soares dos Santos 

Janaína Silveira Castro Bickel 

 

Objetivo: Analisar os casos e as vitimas de tráfico internacional e interno de pessoas no 

Brasil, em meio à importação e exportação, suas vitimas e tentando encontrar um caminho de 
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redução para tal índice. Materiais e Métodos: Para a presente pesquisa que se caracteriza por 

um estudo bibliográfico foram utilizados livros, artigos científicos, teses e portais no meio 

eletrônico como instituições governamentais. A pesquisa é um estudo retrospectivo, descritivo 

e qualitativo, onde se aborda a historia do tráfico internacional de pessoas e como surgiu. 

Resultados: Com o presente estudo foi possível observar que o tráfico internacional de 

pessoas, desde os navios negreiros, ainda estão concentrados no tráfico de mulheres para 

exploração sexual, mas também obtém um índice considerável de tráfico para os outros dois 

fins que são o trabalho forçado e a remoção ilegal de órgãos, em ambos os sexos. Conclusão: 

O enfrentamento ao tráfico de pessoas exige ações amplas e complexas, que necessita de 

compreensão de questões relevantes, como a pobreza, a precária saúde, a corrupção, a 

exploração, a discriminação, dentre outros fatores que afetam diretamente as praticas 

criminosas. As vitimas devem receber total apoio de órgãos governamentais, a proteção dos 

direitos humanos através de planos e instrumentos que visam a sua proteção. 

 

Palavras-chave: Vitimas. Exportação. Tráfico Internacional de Pessoas. 

 

 

UMA ANÁLISE DO MARXISMO SOB A ÓTICA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 

 

João Paulo Brant Lessa 

Janaína Silveira Castro Bickel 

 

Objetivo: Analisar o marxismo, mais especificamente o socialismo, tendo como parâmetro o 

Estado Democrático de Direito. Buscando entender os motivos de ele ainda ser apoiado após 

inúmeros fracassos e sua viabilidade no Estado Democrático de Direito. Materiais e Métodos: 

trata-se de uma pesquisa qualitativa, aplicando a análise de conteúdo e da leitura para reunir 

as informações necessárias para embasar e confirmar as ideias levantadas no trabalho, a fim 

de atender ao objetivo do mesmo. Buscando o esclarecimento e a garantia de alcançar as 

propostas desse trabalho, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a política, não é 

possível restringir a apenas obras de Direito, como doutrinas ou livros jurídicos, para maior 

fidelidade e qualidade do presente trabalho, serão utilizadas como embasamento para a 

estruturação deste trabalho a utilização de doutrinas, livros, opiniões de estudiosos do assunto, 

que servirão como base para a construção de toda a pesquisa. Materiais e Métodos: 

Utilização de critério a relação direta ou indireta com o assunto tratado, dando preferência 

para fontes científicas e obras publicadas, porém não serão descartadas as possibilidades de 

uso de fontes alternativas, desde que possam agregar mais conteúdo ao presente trabalho. 

Resultados: Com este trabalho, foi possível estudar uma breve conceituação do socialismo e 

Estado Democrático de Direito, demonstrando o porquê de aquele ser tão atraente, por fim 

estabelecem um paralelo entre os dois. Conclusões: Conclui-se que é impossível apoiar Marx 

e o Estado Democrático de Direito. Ambos possuem lugares antagônicos nas diversas 

ideologias políticas, pois enquanto o primeiro prega um Estado totalitário, cerceando a 

liberdade individual, a segunda prega justamente o contrário, o respeito ao indivíduo e a sua 

liberdade, seja religiosa, sexual, intelectual, política, etc. 

 

Palavras-chave: Socialismo. Estado Democrático de Direito. Capitalismo. Karl Marx. 

 

 

USUCAPIÃO DAS TERRAS DEVOLUTAS: (IM) PRESCRITIBILIDADE DOS BENS 

PÚBLICOS E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
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Renata Santos Ribeiro 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

Objetivo: Analisar a possibilidade das terras públicas serem usucapidas. Materiais e 

Métodos: Desenvolveu-se uma pesquisa exploratória, buscando-se um maior aprofundamento 

com a usucapião de terras devolutas, utilizando-se o procedimento bibliográfico, por meio de 

doutrinas, jurisprudências e sítios de revistas jurídicas. Quanto à abordagem, a pesquisa é de 

cunho qualitativo. Resultados: O conflito de preceitos constitucionais: a imprescritibilidade 

dos bens públicos e a função social da propriedade, bem como o paralelo entre o interesse 

público e o privado. Esse conjunto de fatores possibilitou uma abordagem sobre o instituto da 

usucapião, analisando os aspectos históricos, bem como seu surgimento e evolução no 

ordenamento jurídico pátrio. Fez-se, ainda, um estudo acerca dos institutos da 

imprescritibilidade dos bens públicos e da função social da propriedade. Por conseguinte, 

analisaram-se especificamente as terras devolutas no cenário brasileiro e a exposição de 

alguns entendimentos pertinentes ao tema. Conclusão: Percebeu-se que a imprescritibilidade 

dos bens públicos, em relação à função social da propriedade, deve ser aplicada de maneira 

razoável e proporcional, de modo que o instituto atente para o interesse público na defesa do 

patrimônio público e na destinação efetiva das propriedades. 

 

Palavras-chave: Imprescritibilidade dos bens públicos. Função social da propriedade. 

Usucapião. Terras devolutas. 

 

 

UMA ANÁLISE ACERCA DO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO DE 

ROUBO 

 

Thaynara Maria Ferreira Santos 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

Objetivo: Analisar o delito de roubo, destacando o momento de sua consumação em todas as 

suas modalidades, como o roubo próprio e o roubo impróprio. Materiais e Métodos: O 

presente trabalho seguiu o método de pesquisa bibliográfica, abordagem de método 

qualitativo, metodologia que se baseia em uma sistematização e pesquisa onde as fontes 

utilizadas são obras ligadas ao direito, tais como artigos científicos, monografias, 

jurisprudências e doutrinas que deram suporte ao trabalho. Durante a pesquisa e coleta dos 

dados, utilizaram-se as bases de dados de pesquisa Scientific Electronic Library Online- 

Scielo e Google Acadêmico. Resultados: Até meados dos anos 1980, os Tribunais Superiores 

entendiam que a teoria correta acerca da consumação do delito de roubo é a da “ablatio”, 

onde era necessária a posse mansa, pacífica e desvigiada para caracterização do crime em 

comento, mas a teoria adotada pelos Tribunais Superiores hodiernamente é a teoria da 

“aprehensio” ou “amotio”, sendo necessária apenas a retirada do bem da esfera de 

disponibilidade da vítima e transferindo para a esfera do autor, sendo prescindível a posse 

mansa, pacífica e desvigiada. Considerações Finais: Concluiu-se que o roubo se consuma no 

momento em que o bem subtraído mediante violência ou grave ameaça deixa a esfera de 

disponibilidade da vítima, adentrando na esfera do infrator, sendo dispensável a posse mansa, 

pacífica e desvigiada para sua configuração. 

 

Palavras-chave: Modalidades. Momento da Consumação. Roubo. 
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VIOLÊNCIA FINANCEIRA CONTRA A PESSOA IDOSA SOB A PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL E LEGAL  

  

Paulo Henrique Figueiredo Lopes Guimarães  

Érika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo  

  

Objetivo: Apresentar uma reflexão sobre o tema da violência contra os idosos, e visto que 

acometem vários tipos de violências contra os idosos, dentre estas destacaremos a violência 

financeira que vem ganhando destaque no ambiente domiciliar e social do idoso. Materiais e 

Métodos: Pesquisas literárias acerca do assunto proposto, sendo necessárias buscas em 

diversas fontes, onde utilizamos livros, artigos de jornais e revistas, monografias, além de 

pesquisa em publicações técnico-científicas. Resultados: O resultado deste estudo nos 

permite afirmar a necessidade de combater a violência financeira contra o idoso, utilizando-se 

como recurso o seu Estatuto e toda a legislação pertinente sobre ao assunto ora explicitado. 

Conclusão: Portanto, conclui-se que a violência financeira a pessoa idosa é um problema que 

tem todo um contexto pessoal, social e político, pois desafia o exercício dos órgãos públicos 

de combater as agressões desumanas e indignas praticadas contra o mesmo, retardando a 

efetivação de seus direitos defendidos pela Constituição Federal, pelo Estatuto do Idoso.  

  

Palavras-chave: Envelhecimento. Violência contra idosos. Violência financeira.  

 

 

 

ENGENHARIA CIVIL 

 

 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 

 

Danyllo Snayder Loiola Costa 

Gilberto Júnior Ribeiro Costa 

Helói Alves e Araújo 

Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres 

 

Objetivo: Desenvolver um aditivo impermeabilizante para argamassa que seja de baixo custo, 

que reutiliza óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC). Materiais e Métodos: O 

experimento consistiu na produção de um aditivo impermeabilizante a base de óleo 

lubrificante usado ou contaminado (OLUC). Foram produzidos 4 tratamentos (0, 1, 2, 3   e 4 

% de polímero extraído). O aditivo foi produzido em sulfonação anidra. Foram aplicados 100 

ml de cada concentração para cada 50 kg de CP IV. A validação técnica foi com 5 corpos de 

prova de argamassa para testes de absorção de água. A validação de mercado foi realizada 

com questionário semiestruturado (parecer CEP-CONEP- FUNORTE Nº 3.245.488). 

Resultados: A absorção dos corpos de prova tende a permanecer dentro dos padrões não 

diferiram estatisticamente da argamassa sem adição dos tratamentos. Porém, observou-se 

redução numérica no índice de absorção de agua a partir do tratamento com 2% do aditivo.  

Os lojistas que participaram da pesquisa apresentaram aceitação ao conceito do produto, 

indicando que seus consumidores e técnicos parceiros também o aceitariam, porém com 

exigência da comprovação técnica e marketing associado para inserir o produto no mercado.  

Conclusão: O resultado alcançado com o experimento mostra potencial de mercado e de 

tecnologia, pois foi possível extrair os polímeros com resultados exploratórios que mostram 
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potencial eficiência, bem como aceitação de mercado.  São necessários mais estudos para 

verificar a eficiência técnica e sua interação com os padrões de resistência mecânica e a 

patologias da argamassa com o aditivo.  

 

Palavras-chave: Aditivo Impermeabilizante. Sustentabilidade. Óleo Lubrificante. Sulfonação 

Anidra. 

 

 

APLICAÇÃO AUTOMATIZADA DO REJUNTE 

 

Gabriella Reis Martins 

Raik Nauana Antunes Dias 

Ana Isabel Almeida Coelho de Abreu 

 

Objetivo: Desenvolver um equipamento automatizado para aplicação do rejunte, com o 

objetivo de minimizar o desperdício do material e diminuição de resíduos no canteiro de obra 

e melhorar a ergonomia do trabalhador desenvolvedor dessa atividade. Materiais e Métodos: 

O estudo em si possui natureza experimental e quantitativa, uma vez que poderá ser 

testado no canteiro de obra, para analisar o nível satisfatório do produto e serviço aos 

trabalhadores, que necessitam de processos tecnológicos modernos para a área, visando 

sempre a promoção da sustentabilidade ambiental e saúde deles.  Por questões 

financeiras, produto foi confeccionado em forma de protótipo, com finalidade de 

demonstração do design, criado pelo software SolidWorks, no qual foi possível também 

se entender sobre quais peças seriam necessárias para fabricação do produto real. O 

protótipo teve uma redução de 20% da escala real, assim obtendo um comprimento de 22 

centímetros e altura de 10 centímetros, e peso de 70 gramas, em uma cor vermelha. 

Resultados: Apesar de não ter sido possível a finalização do equipamento funcional 

para submissão de testes no canteiro de obra, o projeto encontra-se finalizado para que, 

juntamente com futuras parcerias, melhorias possam ser analisadas e implementadas. 

Conclusão: Ao analisar essa atividade tão arcaica, que é a aplicação do rejunte, conclui-se 

que a visão tecnológica na construção civil está começando a ser implantada, com muitos 

critérios ainda a serem analisados, solicitando de gestores e trabalhadores a concepção de 

melhoria, o que facilita a mão de obra qualificada, rapidez de execução e economia de 

materiais.  

 

Palavras-chave: Automatizado. Construção Civil. Ergonomia. Rejunte. Equipamento. 

Protótipo 

___________________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO DE SOFTWARE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: RASTREAMENTO DE 

FERRAMENTAS E CONTROLE DE ESTOQUE  

 

Mateus Mendes Dias 

Silmara Gonçalves Lopes 

Suzyanny Dias Gusmão  

 

Objetivo: Analisar a gestão de um canteiro de obras através do rastreamento das ferramentas 

e do controle do estoque feitos por um aplicativo com leitor de código de barras e banco de 

dados, onde será viável verificar o possível aumento da produtividade através da economia de 

tempo para catalogar as ferramentas e controlar o estoque. Materiais e Métodos: A análise de 
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dados foi feita através de pesquisa de campo, em local próprio, denominado canteiro de obras, 

onde foi observada uma dificuldade do gestor para realizar o controle das ferramentas e 

materiais usados. Foi aplicado um questionário semiestruturado para dez dos cinquenta 

funcionários da empresa escolhida, a fim de validar a proposta deste estudo. Os resultados 

obtidos estão apresentados através de tabela, indicando a necessidade de inovações 

tecnológicas no cenário da construção civil. O estudo destes procedimentos foi submetido à 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Associação Educativa do Brasil – 

(SOEBRAS) conforme a resolução nº 466/12, obtendo o parecer favorável número 3.101.436. 

Resultados: Para validar o presente estudo, um questionário foi elaborado e aplicado a dez 

funcionários de uma empresa em determinada obra, com a finalidade de comprovar o que foi 

inicialmente observado em campo. Através dos dados obtidos pelo questionário teve-se como 

benefício a opinião de pessoas que vivenciam diariamente no ambiente ao que se destina o 

aplicativo e com base nas respostas foi possível elaborar um software mais preciso e objetivo. 

Conclusão: A proposta da criação de um software para rastreamento de ferramentas e 

controle de estoque proporcionará mais segurança às empresas, pois estas terão a confirmação 

de que de fato os materiais e ferramentas solicitados no projeto e disponibilizados pela mesma 

estarão sendo usados na obra. 

 

Palavras-chave: Gestão. Tecnologia. Software. Canteiro de Obras. Construção Civil. 

 

 

APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA CADASTRO DE 

PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: ENGWORK 

 

Franklys Warwick Almeida Mendes 

Maikon Kléber Rodrigues de Souza 

Suzyanny Dias Gusmão 

 

Objetivo: O objetivo deste trabalho é propor a criação de um aplicativo para dispositivos 

móveis a fim de fornecer ao mercado consumidor da construção civil uma ferramenta que 

possua uma estrutura organizada que possibilite ao cliente verificar se o profissional atende 

aos requisitos de que necessita. Materiais e Métodos: Para apresentação da ideia foram 

desenvolvidas telas que simulam as funcionalidades da ferramenta, como protótipo. Para 

avaliação e coleta de dados, o protótipo foi apresentado aos profissionais do ramo da 

construção civil juntamente com um questionário para que os mesmos respondessem 

perguntas tanto sobre a ideia proposta, suas funcionalidades e objetivos quanto os aspectos 

sobre o próprio mercado da construção civil. O estudo desta proposta foi submetido à 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Associação Educativa do Brasil – 

(SOEBRAS) conforme a resolução nº 466/12, obtendo o parecer favorável número 3.101.437. 

Resultados: As funcionalidades recomendadas foram: uma ferramenta em que os usuários 

possam fazer indicações de empresas e profissionais através do próprio aplicativo; mecanismo 

de pagamento pelo serviço contratado através do aplicativo; descontos para os profissionais 

que fecham muitos negócios pelo aplicativo, espécie de cliente “vip”; comparador de preços 

cobrados pelos serviços oferecidos, tanto para os clientes quanto para os usuários do sistema. 

Conclusão: O presente trabalho fornece um recurso digital como solução para as questões 

levantadas e após a análise dos dados obtidos com a aplicação dos questionários, foi possível 

constatar que a aplicação proposta atende às necessidades do mercado. Como verificado, a 

maioria dos profissionais entrevistados validaram a proposta como útil ao mercado atual e 

utilizariam a ferramenta para impulsionar suas vendas. A proposta do aplicativo EngWork 

tem como objetivo preencher a lacuna existente no intermédio entre os profissionais e clientes 
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do ramo da construção civil e segundo as opiniões obtidas através dos questionários, a 

ferramenta exerceria um papel favorável ao desenvolvimento de suas atividades. 

 

Palavras-chave: Aplicativo. Engenharia Civil. Contratação. Serviços. 

 

 

APLICATIVO PARA AUXILIAR O GERENCIAMENTO EM OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Denielle Gonçalves de Souza 

Geogia Leal Alves 

Vanderson Aguiar dos Santos 

 

Objetivo: Desenvolver um produto capaz de auxiliar no andamento da obra, através de uma 

plataforma que permite uma análise integral e direcionamento dos processos construtivos 

desde a fase inicial até a fase de acabamento. Materiais e Métodos: A pesquisa foi de 

abordagem quantitativa. Os dados foram coletados ao longo do primeiro semestre de 2019, 

através do Google Forms, esta foi direcionada a pessoas envolvidas construção civil situadas 

na cidade de Montes Claros-MG. O ''Gestor ContactFácil'' é um aplicativo desenvolvido para 

obras de médio porte. É uma ferramenta tecnológica que apresenta características como 

mobilidade, qualidades nos serviços e agilidade nos processos de contato com empresas que 

comercializam materiais de construção. Para criar o protótipo foi utilizado uma plataforma 

online FabApp, esta  permite que todo o layout seja criado. Resultados: O objetivo da 

pesquisa foi compreender e avaliar a pertinência das informações contidas no aplicativo e 

serviços disponibilizados, se de fato ele será plausível e do interesse do público. Para 

publicação do aplicativo no Google Play para Android, será cobrada uma taxa de 25 dólares. 

Conclusão: Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de oferecer qualidade, agilidade, e 

melhorar o desempenho dos serviços de construção civil. Para isso foi construído um 

protótipo de um aplicativo que permite realizar serviços através de tablets e smartfones, 

conclui-se que a construção civil apesar de possuir características únicas os profissionais e as 

empresas que comercializam os serviços tem investido cada vez mais ferramentas 

tecnológicas e de comunicação que possibilita a interação entre cliente e empresa. 

 

Palavras-chaves: Construção Civil. Tecnologia. Aplicativo.  

 

 

AUTOMATIZAÇÃO DO MONITORAMENTO EM POÇOS TUBULARES 

 

Marina Ferreira de Souza 

Nayanne Nágila Brito Santos 

Vanderson Aguiar Santos 

 

Objetivo: Implantar um sistema automatizado para monitorar o funcionamento de um poço 

tubular com processamento de dados através de aplicativo, efetuando também a interrupção 

da vazão quando desejado. Materiais e Métodos: Para a realização da pesquisa foi utilizada a 

internet e as ferramentas Word e Excel, para armazenar os dados obtidos na pesquisa na 

internet. Foi utilizada ferramenta Adobe Photoshop para edição e criação da apresentação da 

interface Gráfica do aplicativo e a plataforma Google Forms para a criação do questionário, 

cujo foi aprovado pelo comitê de ética e, logo após, aplicado a alguns usuários de poços 

tubulares. A pesquisa foi realizada em Montes Claros – MG. Resultados: Através dos estudos 
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realizados, foram selecionados os equipamentos necessários para a realização da proposta, a 

ferramenta para a criação do aplicativo, as respostas do questionário aplicado aos usuários de 

poços tubulares e a tabela da estrutura de custos da proposta deste trabalho. Conclusão: O 

processamento automatizado de obtenção e análise dos dados se apresenta como uma 

ferramenta indispensável na gestão mais aprimorada dos recursos hídricos subterrâneos, como 

esses recursos tem se tornado cada vez mais estratégicos, a implementação desses dispositivos 

de controle é cada vez mais evidente. 

 

Palavras-chave: Recursos Hídricos. Poços Tubulares. Monitoramento.  

 

 

CONSTRUGUIDE: DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA EXECUÇÃO 

DE OBRA 

 

Igor Carvalho Souza 

Lucas Ribeiro Cardoso 

José Eduardo Lobato de Sousa Pimentel Borges 

 

Objetivo: Desenvolver um aplicativo para smartphone que auxilia na execução de obra. 

Materiais e Métodos: No estudo proposto foi utilizado para consultas as NBR’s (Normas 

Técnicas Brasileiras) vigentes. Foram consultadas todas as normas de desempenho e execução 

de atividades executadas na construção civil. Foram aplicados questionários ao público alvo, 

para que seja oferecido um produto com base nas necessidades daqueles que possuem 

envolvimento na execução de obra, com base nos resultados obtidos se deu a criação do 

produto. Para a construção do aplicativo foi utilizada a plataforma online GoodBarber, 

dispensando desta forma o auxílio de um profissional com formação em programação para o 

seu desenvolvimento. Resultados: Foram entrevistados 12 profissionais da área da 

construção e apresentados a eles o ConstruGuide. Quando perguntados se eles utilizariam o 

ConstruGuide, 92% indicaram que sim. Quando interrogados se o ConstruGuide contribuirá 

para  a qualificação da mão de obra 75% afirmaram que sim. Por fim, após testes com o 

ConstruGuide, 9 entrevistados avaliaram como excelente. Conclusão: Nos resultados obtidos 

após aplicação dos questionários nota-se que a maioria dos profissionais participantes da 

pesquisa não se atentam a utilização das NBR’s (Normas Brasileiras aprovadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas). Sendo assim, é notória a necessidade de um 

produto que possa aproximar as NBR’s de pessoas envolvidas a fase de execução. O 

aplicativo teve uma boa aceitação de seus usuários e leva informações que muitas das vezes 

não era de conhecimento dos operários, assim favorecendo para que se tenha uma 

qualificação maior na mão de obra, inibindo várias patologias provenientes de erros de 

execução, e estabelece um padrão construtivo baseado nas normas vigentes, que resulta em 

garantia de qualidade e segurança. 

 

Palavras-chave: Construção Civil. Aplicativo. Execução de Obra. ConstruGuide. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA FACILITAR OS ORÇAMENTOS E 

COMPRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

  

Lucas Gonçalves Silva 

Pedro Paulo Celestino Dias 

Kristhiam Willy Soares Mota 
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Objetivo: Utilizar a tecnologia da informação na criação de um aplicativo para aparelhos 

móveis, que possa auxiliar e facilitar nos orçamentos e na aquisição de materiais de 

construção para as pessoas físicas e jurídicas. Materiais e Métodos: Trata-se de uma 

pesquisa de caráter transversal com abordagem quali-quantitativa com base em levantamento 

de campo realizados com o público alvo através de questionário. O cenário do estudo foram 

empresas no ramo da engenharia civil e comércio de materiais de construção, ambas situadas 

na cidade de Montes Claros-MG. Além de pessoa jurídica, foram entrevistadas 50 pessoas 

físicas a fim de avaliar a aceitação da proposta. Para a realização da pesquisa, o projeto 

passou pelo comitê de ética onde foi aprovado com parecer de número 3.245.496. 

Resultados: Os resultados obtidos através dos questionários foram satisfatórios, pois se 

obteve uma aceitação de 84% entre as pessoas físicas. Em relação à empresa entrevistada a 

mesma se mostrou pouco adepta em relação ao sistema devido acreditar que o contato pessoal 

é primordial. Conclusão: A implantação da plataforma pode trazer certa facilidade para as 

pessoas adquirirem materiais de construção, e do ponto empresarial fica aberto a possibilidade 

de efetuar um novo questionário após o mesmo ser instalado e utilizado. 

 

Palavras-chave: M-Commerce. Materiais de Construção. Inovação Tecnológica. 

___________________________________________________________________________ 

 

DESENVOLVIMENTO DE CONSULTORIA EM BUSINESS INTELLIGENCE PARA 

ENGENHARIA CIVIL 

 

Ítalo Vasconcelos Menezes de Oliveira 

José Osmane Ferreira Durães Júnior 

Suzyanny Dias Gusmão 

 

Objetivo: Aplicar uma técnica de Business Intelligence em dados gerados de trabalhos de 

engenharia civil. O objetivo deste trabalho é tornar os dados do Business Intelligence – BI 

mais visíveis e com melhor trabalhabilidade além de reduzir o Lead Time do processo de 

estoque de insumos. Materiais e Métodos: O BI é uma ferramenta que pode ser primordial 

na tomada de decisões de uma organização, neste trabalho foram usados dados gráficos e 

numéricos gerados por uma empresa de construção civil, esses dados foram trabalhados para 

que os mesmos pudessem ser analisados de maneira mais rápida e prática, foram utilizados 

para realização desse trabalho os softwares PowerBI e Excel e dentro do Excel foi utilizado a 

ferramenta Visual Basics. Além dos softwares mencionados foi utilizada uma ferramenta de 

melhoria contínua, o VSM (Value Stream Map), assim foi possível enxergar de maneira clara 

onde nós poderíamos atuar com o BI. Resultados: Os dados para a realização deste trabalho 

passaram por uma análise crítica, mas os dados fornecidos pela empresa serviram, em sua 

maior parte, para nos mostrar como o trabalho é atualmente feito e indicar como devemos 

trabalhar com esse tipo de informação, a construção do BI em sua maior parte foi criada da 

estaca zero, mas sempre levando em consideração as necessidades dos clientes. Conclusão: 

Podemos perceber com isso que é possível utilizar o BI em inúmeros setores, seja na 

engenharia civil ou em qualquer outra área, isto é, onde for possível realizar uma melhoria o 

BI pode ser utilizado. 

 

Palavras-chave: Power BI. Business Intelligence. Tomada de decisão.  
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DESENVOLVIMENTO DE PISO INTERTRAVADO UTILIZANDO VIDRO COMO 

ALTERNATIVA DE PRODUTO E NEGÓCIO NA GESTÃO DE RESÍDUO SÓLIDO 

 

Vicente de Paula Meira Junior 

Yuri Almeida Baleeiro 

José Almeida da Silva 

Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres 

 

Objetivo: Desenvolver um negócio denominado piso intertravado para comercializar e 

realizar prestação de serviços por gestão de resíduos de vidro temperado. Materiais e 

Métodos: A pesquisa, e metodologia de caráter experimental foram conduzidas por 

intermédio de dados quantitativos formalizados via gráficos, o projeto denominado 

laboratorial foi a campo, sendo que a amostra determinada por cálculo amostral a 5% de 

probabilidade, considerando a população de comerciantes do setor que faziam parte do banco 

de dados da ACI de Montes Claros. O Desenvolvimento da Marca e produto foi realizado por 

meio de discussão entre a equipe de pesquisa e a apresentação da proposta a um desenhista 

gráfico. A imagem gráfica do produto foi apresentada ao participante das etapas de validação 

de mercado. Resultados: Os resultados demostram que o vidro como substituição no concreto 

para piso intertravado em utilização de calçadas, mesmo que em 100%, mostra se eficaz para 

este fim, contribuindo para uma melhor economia de materiais naturais e dando um melhor 

desfecho ao vidro que seria inutilizável. Conclusão: a densidade do vidro por ser menor que a 

do agregado graúdo (brita), proporciona peças com um menor peso. O traço de concreto com 

utilização de 25% de vidro mostra-se o mais eficaz, fazendo com que a peça não perca muito 

da sua resistência. Porém, a substituição em totalidade, ainda apresenta valores de resistência 

aceitáveis para a utilização em calçadas com solicitações de cargas leves. 

 

Palavras-chave: Piso Intertravado de concreto. Vidro Temperado. Corpo de prova. 

Sustentabilidade. 

___________________________________________________________________________ 

 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO: MASSA ACRÍLICA ECOTÉRMICA 

 

Alan Kelve Leal 

Bruna Santos Barbosa 

Humberto Alencar Paraíso 

Jose Almeida da Silva 

Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres 

 

Objetivo: Desenvolver um produto para produção de massa acrílica aditivada com resíduos 

de tetra Pack aplicável em ambiente externo, com maior resistência a transmissão térmica e 

com característica estética semelhante ao “grafiato”. Materiais e Métodos: Foi realizada na 

câmara termo-acústica DHC-1 no laboratório de Transmissão Térmica e de Resistência de 

Materiais das Faculdades Integradas do Norte de Minas, Campus JK. Os tratamentos foram 

proporções de tetra Pack picada misturada a massa acrílica (0, 25 e 50% v/v) e placa de 

ferrocimento natural. Para validação de mercado foi aplicado questionário a empresários da 

construção civil conforme aprovado pelo CEP-CONEP-SOEBRAS (PARECER Nº 

3.103.687) e resolução CONEP 466/12. Resultados: Através dos testes realizados, os 

tratamentos que obteve maior desempenho foi adição de 50% de Tetra-pack. Por meio dos 

questionários aplicados foi constatado que o produto tem um espaço no mercado local. 

Conclusão: O mercado local apresenta abertura para apresentação do produto. Os testes de 
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eficiência térmica demonstraram eficiência na atenuação da propagação do calor em função 

dos resíduos de Tetra Pak adicionados na massa acrílica, sendo necessários estudos que 

avaliem patologias e propriedades de resistência mecânica e às intempéries. 

 

Palavras-chave: Tetra Pak. Reutilização. Conforto térmico. Massa acrílica. 

 

 

E – MAC: APLICATIVO DE VENDAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Ana Caroline Soares David
 

Carolaine Gonçalves Ferreira Costa
 

Marco Antônio Ramos Canela 

 

Objetivo: Verificar de maneira técnica e econômica o mercado para criação de um aplicativo, 

o E-MAC, por meio do marketplace, para venda de materiais de construção civil. Materiais e 

Métodos: Foi realizado um estudo que abrange uma caracterização metodológica de corte 

transversal, quantitativo e descritivo embasado em dados reais. Resultados: Os estudos 

revelaram que a implantação do aplicativo E-MAC para realização de pedidos de materiais de 

construção, gera certa comodidade ao usuário, agilidade no atendimento de pedidos e 

pagamentos online, sem a necessidade direta de contato físico com a empresa, além de poder 

comparar preços de matérias de diversas empresas em um mesmo instante. Conclusão: O 

aplicativo E-MAC torna eficaz para clientes e comerciantes, atendendo às expectativas de 

ambos os lados e garantindo uma qualidade total, em todos os processos, desde a escolha do 

produto à entrega. O próximo passo para o trabalho é integrar o aplicativo E-MAC no 

mercado, fechar parcerias com empresas de materiais de construção, impulsionar o uso do 

mesmo e expandir para outras cidades. Também se pretende futuramente estender o aplicativo 

para possíveis melhorias, considerando que a avaliação do usuário poderá influenciar nesse 

quesito. Além de uma pesquisa de mercado ampla e concreta sobre a relevância do mesmo, 

pois apenas com os dados coletados de instituições e sites confiáveis demonstra que a uma 

demanda para a inclusão do mesmo.
 

 

Palavras-chave: Dispositivos Móveis. Engenharia Civil. Marketplace. Materiais de 

Construção. Tecnologia Digital. 

 

 

ESTRUTURAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE 

RAMPAS DE ESCAPE 

 

Isadora Rocha Franco 

Pedro Henrique Santos Neto 

Clédson Teixeira Vianna 

 

Objetivo: Estruturar uma empresa especializada na construção de rampas de escape para 

diminuição de acidente em trechos de serras em rodovias. Materiais e Métodos: A empresa 

realizou um estudo de implantação da rampa de escape no trecho de serra da BR – 251, em 

Francisco Sá/MG. Para essa validação, foram entrevistados 10 caminhoneiros com intenção 

de obter suas opiniões em relação à construção da rampa na rodovia. O presente estudo foi 

aprovado pelo CEP com o Parecer sob número 3.294.766. Resultados: Dados da pesquisa 

informaram que 50% desses motoristas passam na serra duas vezes ou mais por semana e que 

30% passam ao menos uma vez por semana. Os dados mostraram também que 20% deles já 
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tiveram problemas enquanto trafegavam pela serra e que 90% aprovam a construção da rampa 

de escape na rodovia e afirmaram que ela seria viável, já que reduziria o número de acidentes, 

de óbitos e feridos, desde que ela fosse bem sinalizada, alertando o motorista que naquela 

localidade tem uma área em que ele possa fazer uso caso venha a ter algum problema de perda 

de freios. Conclusão: Com base na análise de dados infere-se que a implantação da rampa de 

escape é de extrema importância, pois o seu funcionamento consiste em garantir a 

desaceleração do veículo de maneira segura. Sendo assim fica clara que é viável a criação de 

uma empresa que preste tal serviço, desde os estudos preliminares até o desenvolvimento do 

projeto e construção. 

 

Palavras-chaves: Rampa de Escape. Empresa. Acidentes. Rodovias. 

 

 

GESTÃO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE APLICATIVO NO CANTEIRO DE 

OBRAS 

 

Isabella Laurenne Nepomuceno Lopes 

Lívia Santos Lopes 

Fernanda Afonso Oliveira Ruas 

 

Objetivo: Desenvolver um aplicativo para a gestão da segurança e saúde do trabalho capaz de 

informar e auxiliar na neutralização dos riscos e acidentes no canteiro de obras. Materiais e 

Métodos: A validação da proposta foi feita através de uma investigação intensiva, baseando-

se no método quantitativo e etnográfico. Os questionários foram aplicados aos colaboradores 

de três construtoras da cidade de Montes Claros-MG, mediante a autorização da companhia 

através do Termo de Concordância Institucional encaminhado ao responsável pela instituição. 

O estudo submeteu-se ao do Comitê de Ética e aprovado conforme parecer nº 3.101.422. O 

desenvolvimento tratou-se da confecção do protótipo do aplicativo, com a escolha do nome 

(Obra Segura). Para a elaboração do software utilizou a plataforma Thunkable, um sistema 

informatizado que desenvolve mobile para android. Resultados: Os acidentes são frequentes 

nos canteiros de obras e as atividades perigosas estão inerentes aos riscos. O sistema 

operacional desenvolvido armazena dados dos colaboradores e também elementos associados 

às empresas, em conformidade com as normas regulamentadoras vigentes. O aplicativo 

possibilita acesso ao mapa de risco; APR; as NRs; aos tipos de EPI’s que devem ser 

utilizados; as medidas para primeiros socorros; aos contatos de emergência e apresentará os 

resultados de acordo com a atividade que foi realizada pelos trabalhadores. Conclusão: O 

produto possibilita a gestão de segurança, uma vez que está conectado com a organização da 

administração e planejamento no canteiro de obras. O aproveitamento de um gerenciamento 

especializado facilitará para minimizar e neutralizar as adversidades relacionadas às falhas de 

segurança. 

 

Palavras-chave: Riscos. Prevenção. Acidente de trabalho. Tecnologia. Segurança. 

 

 

CONSTRUTORA RENOVAR: PEQUENAS REFORMAS EM RESIDÊNCIAS 

UNIFAMILIARES 

 

Natanael Felipe da Silva Alves 

Sávio Almeida Veloso 

Marco Antônio Ramos Canela 
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Objetivo: O presente estudo considera a viabilidade para a implantação de uma Construtora 

com foco em pequenas reformas de unidades habitacionais com serviços de alto impacto 

social, na região Norte de Minas Gerais. Materiais e Métodos: Quanto aos fins, a pesquisa 

baseou-se em um estudo mercadológico, descritivo, apresentando de forma organizada 

informações sobre o assunto de modo transversal, realizado no momento atual. Foram 

levantados os recursos essenciais para abertura do empreendimento, bem como a sua estrutura 

de custos. Com todos os dados coletados foi empregado o estudo analítico. Com base no 

levantamento bibliográfico e nas consultas realizadas, observou-se forte demanda reprimida 

nesse segmento, o que torna a empresa potencialmente viável. Resultados: O estudo 

realizado obteve algumas limitações, e de fato merece ser mais bem estudado, estruturado e 

detalhado em uma próxima pesquisa. Conclusão: No tocante ao cálculo da dimensão 

econômica da construtora, verificou-se que os investimentos iniciais são relativamente 

elevados. Contudo, os indicadores da demanda apontam para uma grande oportunidade 

empreendedora. 

 

Palavras-chave: Construção Civil. Reformas Residenciais. Plano de Negócios. 

 

 

IMPERMEABILIZANTE PARA REVESTIMENTO A BASE DE POLÍMERO DE 

PETRÓLEO DERIVADO DE SACOLAS PLÁSTICAS 

 

Ana Cláudia Ferreira Santos  

Sara Raquel Matos da Silva 

Helói Alves e Araújo 

José Almeida da Silva 

Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres 

 

Objetivo: Investigar o uso do Poliestireno sulfonado, produzido a partir de sacolas plásticas, 

como aditivo para argamassa de assentamento. Materiais e Métodos: Pesquisa caracterizada 

como experimental de corte transversal com análise de dados quantitativos. Foi realizada a 

validação de mercado por meio de entrevistas semiestruturadas (parecer nº. 3.141.483, CEP), 

bem como a síntese orgânica do aditivo a base de polímeros extraídos sacolas plásticas de 

PEBD e avaliado as propriedades mecânicas de argamassa com a adição do mesmo. O 

produto foi desenvolvido em laboratório de química da FUNORTE nas concentrações de 0, 1, 

2, 3, e 4% em relação ao agente agregante. Resultados: O mercado local mostrou-se aberto 

ao produto, aceitando preços diferenciados. As propriedades mecânicas e de absorção de água 

foram alteradas pelo aditivo, apresentando resultados de redução da resistência, porém 

mantendo-se nos níveis recomendados de resistência à compressão na classe P5 e à tração na 

classe R3, conforme a NBR-ABNT 13279. A adição do IMPERPLAST à 4% promoveu 

redução de 30,45 % no volume de água necessário para execução da argamassa. Conclusão: 

O produto desenvolvido apresenta potencial técnico e mercadológico, porém, ainda são 

necessários testes químicos e mecânicos complementares. 

  

Palavras-chaves: Impermeabilizante. Polímeros. Sacolas Plásticas. 

 

 

MOBILIDADE URBANA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA 

ESTRATÉGIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 
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Erikson Yuri Evangelista Souza  

Uíliam Morais Santos  

Kristhiam Willy Soares Mota 

  

Objetivo: Verificar os obstáculos dos deficientes visuais no meio urbano quanto ao transporte 

público e os impactos positivos que a tecnologia Beacon pode contribuir para mobilidade e 

acessibilidade dessas pessoas. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa de caráter 

experimental, de abordagem qualitativa e de corte transversal. A pesquisa foi realizada com 5 

pessoas com deficiência visual na cidade de Montes Claros/MG. O instrumento utilizado para 

coleta de dados foi um questionário onde o entrevistado nomeou uma pessoa de sua confiança 

para respondê-lo, já que não foi disponibilizado no formato braile. Para a realização da 

pesquisa, o projeto passou pelo comitê de ética onde foi aprovado com parecer de número 

3.304.889. Resultados: observou-se que a maioria dos deficientes visuais está adeptos a 

novas tecnologias que irão auxiliá-las na utilização do transporte público, onde 4 das 5 

pessoas entrevistadas acharam excelente o conceito da proposta. Conclusão: O transporte 

público na cidade de Montes Claros não está estruturado para atender pessoas com deficiência 

visual. O trabalho concluiu que esse público necessita de novas tecnologias para tentar cada 

vez mais ser inseridos na sociedade de forma que a suas dificuldades de locomoção sejam 

amenizadas. 

 

Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Deficiência Visual. Beacons. 

 

 

PRODUÇÃO DE RECICLADOS DE ALVENARIA CONCRETO PARA 

CONTRAPISO COM ADIÇÃO DE FIBRAS DE CASCA DE COCO E AGREGADOS 

 

Fabiana Rocha Mendes 

Suzyanny Dias Gusmão 

 

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade de um concreto, utilizando 

como agregado na sua composição, fibras de casca de coco e resíduos de blocos cerâmicos de 

alvenaria, para confecção de contrapiso.  Materiais e Métodos: Os ensaios foram realizados 

no laboratório de materiais da FUNORTE Faculdades Integradas do Norte de Minas. Para a 

execução da atual pesquisa foi confeccionado um concreto com agregado reciclado de 

alvenaria e fibras de casca de coco para uso não estrutural, onde foram moldados 21 modelos 

amostrais e a sua carga de ruptura aos 7, 14 e 28 dias, sendo utilizados 02 (dois) corpos de 

prova para cada período de teste. Resultados: A viabilidade técnica e econômica do concreto 

com adição de RCD e fibras de casca de coco pode ser percebida através dos resultados 

referente à sua confecção, em trabalhabilidade, resistência à compressão axial dos protótipos e 

comparativos de custos, tendo como referência o traço 1(concreto convencional).  Conclusão: 

Conclui-se que, trata-se de um concreto de baixa resistência, atingindo sua resistência máxima 

aos 28 dias de apenas 5Mpa, o que o torna restrito em sua utilização já que atingiu apenas o 

mínimo aceitável para o fim proposto. 

 

Palavras-chave: Construção Civil. Agregados Reciclados. Resíduos. Fibras de Casca de 

Coco.  Contrapiso.  

___________________________________________________________________________ 

 

RENDIMENTO DIÁRIO – APLICATIVO DE DADOS DE EXECUÇÃO NA OBRA 
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Agner Dangelis Alcântara 

Karla Maria Dias Pena 

Suzyanny Dias Gusmão 

 

Objetivo: O objetivo desse trabalho é desenvolver um aplicativo, cujo seu funcionamento 

será, o abastecimento de dados a um software que será coletado nos canteiros de obras, 

facilitando o acesso a essas informações, informando os rendimentos de um determinado 

funcionário e o melhor direcionamento do mesmo a um setor onde ele melhor desenvolve 

uma atividade. Materiais e Métodos: O trabalho apresentado baseou-se em um estudo 

descritivo apresentando de forma organizada informações sobre o assunto de modo 

transversal, realizado no momento atual. Foram empregados questionários e com o apoio dos 

dados foram obtidos resultados que descreveram os segmentos alvos. Com todos os dados 

coletados foi empregado o estudo experimental. A validação do problema foi realizada antes 

do aplicativo ser desenvolvido, através de entrevista aplicando questionário impresso, com 

questões de múltipla escolha. Como população da pesquisa foi selecionada pessoas do setor 

da Construção Civil como Engenheiros Civis, mestre de obra, pedreiros, carpinteiros e 

pessoas jurídicas como construtoras e empresas da cidade de Montes Claros – Minas Gerais. 

O estudo destes procedimentos foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Associação Educativa do Brasil – (SOEBRAS) conforme a resolução nº 466/12, 

obtendo o parecer favorável número 3.101.427. Resultados: Os resultados dos estudos 

revelaram que a implantação do aplicativo móvel facilita o acesso do trabalhador ao seu 

rendimento mensal e ajuda as empresas nas divisões de tarefas, propondo uma solução 

automatizada, dando informações mais precisas aos seus usuários. Conclusão: Conclui-se que 

o aplicativo Rendimento Diário se torna eficaz, atendendo as expectativas de ambos os lados e 

garantindo uma interação entre os colaboradores e construtoras. 

 

Palavras-chave: Inovações tecnológicas. Construção civil. Aplicativo. Frequência de ponto e 

medição. Produtividade. 

___________________________________________________________________________ 

 

RODO MÓVEL: UMA FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA O 

MONITORAMENTO DE RODOVIAS 

 

Ana Luíza Barbosa Alves 

Karine Saraiva Rodrigues  

Fernanda Afonso Oliveira Ruas  

 

Objetivo: Desenvolver um aplicativo, o Rodo Móvel, que ajude na gestão das Rodovias 

brasileiras, proporcionando cada vez mais segurança e conforto aos usuários. Materiais e 

Métodos: O estudo se iniciou com entrevistas como forma de validação de dados, assim foi 

aplicado um questionário aos colaboradores do DNIT-Departamento de Infraestrutura e 

Transporte de Montes Claros/ MG, para verificar a viabilidade do aplicativo, sendo tal 

procedimento submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Para o 

desenvolvimento do aplicativo foram listados todos os procedimentos e comandos que o 

mesmo deveria executar através de informações positivas ou negativas de determinado 

problema, chegando a uma solução. Por fim a execução final do aplicativo e seus comandos 

ganham forma através da plataforma didática para visualização do usuário. Resultados: A 

avaliação dos resultados revelou a viabilidade da criação do dispositivo. Do grupo avaliado, 

53,85% dos entrevistados apontaram que utilizariam o aplicativo em suas atividades. No 

sistema desenvolvido é possível ter uma breve informação sobre o aplicativo e sua missão, 
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adicionar localização atual, anexar imagens, e relatar sua ocorrência através de texto dos 

problemas encontrados na rodovia. Todas as informações são registradas e encaminhadas para 

um e-mail destinado e vinculado ao aplicativo. Conclusão: Após o desenvolvimento do 

aplicativo e testes para analise, conclui-se que suas funções são eficazes e viáveis. É nesse 

sentido que se observou uma alternativa plausível, em termos de segurança para a população. 

Também se pretende futuramente estender o aplicativo para possíveis melhorias, 

considerando que a avaliação do usuário poderá influenciar nesse quesito. 

 

Palavras-chave: Rodovias. Tecnologia. Gerenciamento. Manutenção. Infraestrutura.  

___________________________________________________________________________ 

 

SANEAR: CONSULTORIA E PROJETOS EM SANEAMENTO BÁSICO 

 

Hercullys Santiago Silveira de Souza 

Otávio Augusto Santos de Sousa 

Marco Antônio Ramos Canela 

 

Objetivo: Elucidar a criação de uma empresa voltada para o segmento de consultoria e 

construções de projetos voltados para o saneamento básico, sendo estes ofertados a demanda 

existente em pequenos municípios localizados ao norte de Minas Gerais, sendo estes com 

população de 08 mil a 40 mil habitantes. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo 

mercadológico, de corte transversal, descritivo, analítico, com pesquisa de mercado. Foram 

levantadas as estruturas de custo, baseadas nos recursos essenciais para o funcionamento da 

empresa. Resultados: Apresenta-se aqui a contribuição ímpar deste trabalho, como sendo 

uma das alternativas para a melhor utilização do meio ambiente e a melhoria da qualidade de 

vida dos municípios a qual se pretende estabelecer como empresa e atuar dentro deste 

mercado. Conclusão: O estudo revelou um grande nicho de mercado a ser explorado, com 

potencial de expansão das atividades em um número expressivo de municípios do Brasil e até 

mesmo em outros países. Contudo, novos e mais aprofundados estudos precisam ser 

realizados, para uma consolidação da proposta. 

 

Palavras-chave: Saneamento Básico. Consultoria. Meio Ambiente. Engenharia Civil.  

___________________________________________________________________________ 

 

TRATAMENTO DE MADEIRA COM PRODUTOS NATURAIS E VEGETAIS 

 

Felipe da Silva Sousa 

Leonardo da Silva Coelho 

Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres 

 

Objetivo: Criar um novo produto ecoeficiente à base de ácido pirolenhoso e óleo de linhaça, 

não poluente, aplicado por meio de osmopressurização para o tratamento da madeira. 

Materiais e Métodos: Para validação de mercado foi realizada aplicação de questionário 

semiestruturado (aprovado pelo CEP-FUNORTE N° 04227518.3.0000.5141) e para validação 

técnica foram empregados testes de compressão e biológicos. Com o auxílio do programa 

SISVAR 5.6 foi possível analisar a variância dos resultados apresentados. Resultados: 

através dos testes realizados, o tratamento com Óleo de Linhaça obteve maior desempenho. 

Por meio dos questionários aplicados foi constatado que o produto tem um bom espaço no 

mercado. Conclusão: A ideia de produtos ecoeficientes ainda é pouco disseminada, apesar de 

se notar a necessidade de produtos menos agressivos ao ambiente. Através do estudo, pode-se 
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perceber que o Óleo de Linhaça seria uma alternativa viável de utilização, sendo necessária a 

realização de estudos mais aprofundados. 

 

Palavras-chave: Óleo de Linhaça. Ácido Pirolenhoso. Ecoeficiente. Tratamentos 

Preservativos. 

___________________________________________________________________________ 

 

UTILIZAÇÃO DE WEBSITE PARA A ECONOMIA DE TEMPO GASTO EM 

ORÇAMENTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Ana Cláudia Cotrim Pimentel Santos 

Ana Isabel Almeida Coelho De Abreu 

 

Objetivo: Desenvolver um protótipo de website que agilizasse no orçamento de materiais 

para a construção, entre os engenheiros e as empresas do ramo. Materiais e Métodos: O 

presente trabalho tem como intuito sanar a problemática envolvendo orçamentos, gestão do 

tempo e bom andamento dos trabalhos no canteiro de obras. Para isso, esta pesquisa científica 

apresentou-se com natureza longitudinal, havendo contato com os engenheiros e empresas do 

ramo. Também foi quantitativa, pois se aplicou questionários diagnósticos, elaborado pela 

autora deste estudo. Os questionários foram aplicados na cidade de Montes Claros-MG. 

Resultados: O tempo gasto de maneira desnecessária para a realização de atividades 

rotineiras na construção civil pode atrasar etapas importantes e aumentar o prazo de entrega 

da obra, causando assim, transtornos operacionais e a insatisfação de clientes. Na pesquisa 

realizada, 70% dos engenheiros e arquitetos utilizam o telefone/celular, e-mail e contato 

presencial com o vendedor para realizar o seu orçamento. Constatou-se também, que 45% dos 

engenheiros precisam aguardar entre 48 horas até 72 horas, para receber o feedback do 

orçamento. Conclusão: Conclui-se que na construção civil, além da análise detalhada e 

precisa de cada projeto em questão, é aconselhável utilizar o tempo como aliado. Ao 

desenvolver um protótipo de um website, buscou-se sanar essa problemática envolvendo 

orçamentos, gestão do tempo e bom andamento dos trabalhos no canteiro de obras. Com o 

website, encontrou-se uma possível forma de facilitar o processo de orçamento. 

 

Palavras-chave: Website. Agilizar. Orçamento. Construção Civil. 

 

 

 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE BISCOITO COOKIES 

UTILIZANDO A FARINHA DA SEMENTE DE JACA (ARTOCARPUS 

HETEROPHYLLUS) 

 

Jeane Cássia Silva Pinheiro 

Jonathan Santos Pereira Brito 

Suely Rodrigues Pereira 

Ronilson Ferreira Freitas 

 

Objetivo: Avaliar a viabilidade de produzir um cookies utilizando a farinha da semente de 

jaca (Artocarpus heterophyllus) e avaliar as propriedades físico-químicas e sensoriais do novo 
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produto. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de campo, experimental e quantitativo, 

utilizando a semente da jaca para elaborar uma farinha e efetuar a produção de biscoito 

cookie, seguido da análise físico-química e sensorial do novo produto. Resultados: Através 

das analises físico-químicas do biscoito observou-se que o teor de umidade foi de (0,283%), o 

de fibras (66,33%), proteínas (7,24%), cinza (0,033%), lipídios (0,003 %) e carboidratos 

(25,81%). Na análise sensorial houve uma boa aceitação do biscoito já que 50% dos 

julgadores gostaram extremamente do novo produto, 38% gostaram moderadamente, 10% e 

2% desgostaram regularmente do biscoito cookie produzido com farinha da semente de jaca. 

Conclusão: O biscoito cookie produzido com farinha da semente de jaca demonstra possuir 

composição nutricional que possibilitam seu consumo. O biscoito cookie produzido com 

farinha da jaca apresentou um elevado teor de proteína, de fibras, além de ser um produto com 

alto rendimento, a farinha pode ser uma alternativa para o enriquecimento do produto 

nutricional agregando-se valor, além de ser considerado de baixo custo. O aproveitamento 

integral dos alimentos é uma boa alternativa às pessoas, pois com o aproveitamento podemos 

garantir um consumo nutricional e uma melhoria do desperdício de alimentos, garantido 

menos impacto ao meio ambiente com resíduos de partes de alimentos que a população não 

tem o costume de consumir e enriquecendo os hábitos alimentares.  

 

Palavras-chave: Cookie. Jaca. Desenvolvimento de Novos Produtos. Fibras. Proteínas. 

 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUIMICA E SENSORIAL DE COOKIE INTEGRAL 

ENRIQUECIDO COM FARINHA DE GUARANÁ (PAULLINIA CUPANA) E 

BANANA DESIDRATADA (MUSA SP.) 

 

Jessica Nayara Pena Alves 

João Marcos Moreira Silva 

Suely Rodrigues Pereira 

Ronilson Ferreira Freitas 

 

Objetivo: Avaliar a viabilidade da utilização da farinha de guaraná (Paullinia cupana) e 

banana desidratada (Musa sp.) para a produção de Cookie. Materiais e Métodos: Trata-se de 

um estudo quantitativo, descritivo e experimental, utilizando a farinha de guaraná (Paullinia 

cupana) na produção de um cookie integral, com acréscimo de banana (Musa sp.) desidratada. 

Resultados: Através das análises fitoquímicas foi possível observar a presença de taninos, 

flavonoides, alcaloides e saponinas. Nas análises físico-químicas observou-se que o teor de 

lipídeos foi de 2,74%, acidez 0,10%, umidade 1,29%, cinza 11,58% e proteína 0,51%. Na 

análise sensorial obtivemos no teste de aceitação 38% do total opinaram por “gostou 

extremamente” e no teste de intenção de compra 48% do total opinaram por “decididamente 

compraria”. Conclusão: Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o cookie integral 

enriquecido com farinha de guaraná e banana desidratada, tem a possibilidade de sua 

comercialização, pois a aceitabilidade e intenção de compra dos julgadores foram positivas, 

além da questão nutricional e funcional. 

 

Palavras-chave: Musa sp.  Paullinia cupana. Energético. Cookie.  

 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, MICROBIOLÓGICA E SENSORIAL DE 

HAMBÚRGUER DESENVOLVIDO COM CARNE DE JACA (ARTOCARPUS 
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HETEROPHYLLUS), ACRESCIDO DE INHAME (DIOSCOREA SP.) E FARINHA DE 

BANANA (MUSA SP.) 

 

Anielly Souza Martins 

Suely Rodrigues Pereira 

Ronilson Ferreira Freitas 

 

Objetivo: Produzir um hambúrguer com carne de jaca (Artocarpus heterophyllus), acrescido 

de inhame (Dioscorea spp. L.) e farinha de banana (Musa sp.) e avaliar as propriedades físico-

químicas, microbiológicas e a aceitação mercadológica através da análise sensorial. Materiais 

e Métodos: Trata-se de estudo quantitativo, experimental, de campo e descritivo, utilizando a 

fibra do fruto da jaqueira (Artocarpus heterophyllus), o inhame (Dioscorea spp. L.) e a 

farinha de banana (Musa sp.), ambos adquiridos no município de Engenheiro Navarro, Norte 

de Minas Gerais. Resultados: Através das análises observou-se que teor de umidade foi de 

(3,61%), o de cinzas (1,18%), a as proteínas (1,50%). Nas análises microbiológicas constatou-

se que não houve presença de nenhum tipo de micro-organismo Mesófila Aeróbios, Coliforme 

Total e Termotolerantes, indicando boa condição higiênico-sanitária. Na análise sensorial o 

atributo aparência apresentou o maior nível de aceitação, indicando que (70%) das pessoas 

gostaram extremamente da aparência do produto. Quanto ao atributo sabor e cor, os resultados 

foram de (62,5%) e (67,5%) respectivamente, indicando que gostaram extremamente do 

produto. Já no teste de intenção de compra, observou-se que (50%) dos participantes 

certamente comprariam o produto, e apenas (2,5%) provavelmente não compraria. 

Conclusão: Conclui-se que a utilização da carne de jaca, inhame e farinha de banana, é viável 

para agregar valores químicos e nutricionais ao hambúrguer, que mesmo apresentando um 

teor baixo de proteína não limita sua produção e demonstram grande possibilidade de 

comercialização. 

 

Palavras-chave: Nutrientes. Veganismo. Vegetarianismo. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E ACEITABILIDADE 

MERCADOLÓGICA DO HAMBÚRGUER FUNCIONAL ENRIQUECIDO COM 

FARINHA DE MORINGA (MORINGA OLEÍFERA) 

 

Cesar Macedo dos Santos 

Robson de Oliveira Granja Júnior 

Suely Rodrigues Pereira 

Ronilson Ferreira Freitas 

 

Objetivo: Avaliar a viabilidade de produzir um hambúrguer funcional acrescido de farinha de 

Moringa oleífera e a aceitabilidade mercadológica através da análise sensorial, além de 

caracterizar o novo produto através de testes físico-químicos. Materiais e Métodos: O estudo 

apresenta caráter experimental e quantitativo. A produção do hambúrguer e as análises físico-

químicas foram realizadas nos laboratórios de gastronomia e bromatologia das Faculdades 

Integradas do Norte de Minas – FUNORTE. A análise sensorial foi realizada por um grupo de 

50 julgadores não treinados. Este teste avaliou a preferência do consumidor quanto a 

formulação do produto através do teste afetivo, escala hedônica. O banco de dados foi 

digitado e armazenado no Microsoft Office Excel 2010
®
. Resultados: Observou-se um teor 

de umidade de 7,30±6,52 e o teor de cinzas de 13,15±10,89. Na analise sensorial, com relação 

ao atributo sabor, cor e textura, foi possível observar que 76%, 56% e 40%, respectivamente, 
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gostaram extremamente. Conclusão: Foi possível observar que é viável a utilização da 

farinha da moringa para elaboração do hambúrguer, do ponto de vista sensorial, entretanto, do 

ponto de vista das características físico-químicas novas análises necessitam ser realizadas para 

aprimorar a formulação, uma vez que os resultados encontrados foram abaixo dos esperados. 

 

Palavras-chave: Moringa oleifera. Alimentação Saudável. Fast-Food. Alimentos 

Processados. 

 

 

 

ENGENHARIA ELÉTRICA  

 

 

AUTOMAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR MONITORAMENTO SEM FIO 

 

Alexandre Rodrigues Cesário 

Graciane Leal de Souza 

Aristóteles Ramon Dias Couto Moreno 

 

Objetivo: Desenvolver um protótipo que substitua o controle remoto eletrônico, fazendo com 

que o condicionador de ar fique automatizado, usando sensores de presença para ligar e 

desligar, tornando-se mais eficiente ao uso de energia e, consequentemente, reduzindo seu 

custo. Materiais e Métodos: Será realizada uma pesquisa experimental com uma placa de 

circuito impresso com todos os componentes necessários para aquisição de dados, 

alimentação do circuito, do sistema de comunicação infravermelho, canal de comunicação 

Ethernet e de um circuito de gravação do micro controlador. O dispositivo receptor transfere 

todos os dados para um computador ou Smartfone, no qual um programa os analisa se está 

ligado ou desligado. Resultados: Foram realizados testes em laboratórios para confirmar a 

eficácia do protótipo a fim de verificar se a placa do Arduíno armazena as informações 

coletadas que serão, posteriormente, transferidas por meio de infravermelho para o 

condicionador de ar. Conclusão: Este estudo demonstrou que esses dispositivos sem fio 

podem ser mais uma opção na automatização de edifícios e residências, sendo uma solução, 

em vários casos, para problemas de integração dos sistemas de automação. 

 

Palavras-chave: Automatização, Controle, Condicionador de ar, Sem Fio. 

 

 

DISPOSITIVO PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES CC 

 

Pedro Henrique Lobato Lopes
 

Valdivio José Figueiredo Silva
 

Raphael Pereira Alkmim
 

Marco Antônio Silva Pereira 

 

Objetivo: Desenvolver um produto que tenha menor custo e benefícios similares aos já 

existentes no mercado, tornando a possibilidade de controle de motores CC mais acessível aos 

consumidores. O dispositivo proposto será capaz de oferecer um controle de velocidade, 

condições de monitoramento de temperatura, tensão e corrente, via smartphone. Materiais e 

Métodos: O trabalho trata-se de uma pesquisa desenvolvida em 2 etapas, a primeira etapa 

consistiu na aplicação de um questionário no qual foi possível identificar a necessidade do 
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produto, a aplicação deste questionário ocorreu nas oficinas de manutenção de motores em 

Montes Claros-MG. Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental 

sobre motores, tipos de equipamentos e tecnologias empregadas no monitoramento, controle e 

comunicação Bluetooth. Posteriormente foi realizado o desenvolvimento do protótipo para 

realização de testes, sendo observado que o trabalho consiste em uma pesquisa quantitativa, 

utilizando a análise de dados primários, uma vez que estes são levantados pelo próprio 

pesquisador através de experimentos para o desenvolvimento do sistema proposto. 

Resultados: Foi realizado testes para verificar as medidas realizadas pelo produto nos 

quesitos: tensão, velocidade, corrente e temperatura. Ao comparar essas medidas com as 

realizadas com o multímetro, tacômetro, alicate de amperímetro e termômetro observaram-se 

pequenos desvios que não apresentam grande influência sobre o sistema. Conclusão: O 

desenvolvimento deste dispositivo possibilitou aprender e compreender novos tipos de 

controles de velocidade de máquinas elétricas, com isso contribuindo para viabilidade e 

manuseio dos motores elétricos CC. 

 

Palavras-chave: Controle. Monitoramento. Motores CC. 

 

 

 

ENGENHARIA MECÂNICA  

 

 

CINTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO: DISPOSITIVO DE RECONHECIMENTO 

CODIFICADO 

 

André Luiz Soares Da Silva 

Mário Sérgio Veloso Almeida 

Aristóteles Ramon Dias Moreno 

 

Objetivo: Desenvolver um dispositivo adaptável integrado ao cinto de segurança veicular, 

com base em um sistema eficiente que não possa ser burlado. Materiais e Métodos: Para o 

desenvolvimento do circuito utilizou a placa protoboard onde foi instalado todo o circuito do 

protótipo. Para identificar se o cinto estrá conectado utilizou-se o modulo RC522 RFID 

(Identificação por radiofrequência). Cartão e chip RFID é um sistema composto por uma 

antena e um transceptor, e um Arduino UNO para fazer a programação na liguagem C. 

Resultados: A primeira etapa foi o desenvolvimento da estrutura de codificação do 

dispositivo, durante o processo inseriu-se o Arduino no computador. Conclusão: O 

dispositivo projetado apresentou facilidade de instalação e praticidade, pois não altera o modo 

convencional de uso do cinto de segurança.  Pode-se concluir que deverá existir um estudo 

mais avançado na parte de design, para que o dispositivo possa atender aos parâmetros de 

estética exigidos pelas indústrias automobilísticas. 

 

Palavras-chave: Indústria Automobilística. Segurança. Melhoria. Engenharia. 

___________________________________________________________________________ 

 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES DE 

CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÕES 

 

Dalton Santos Silva 

Whara Mariana Lima Pinho 
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Thiago Henrique Correia Guimarães 

 

Objetivo: Criar e desenvolver um startup, que preste serviço no Norte de Minas, oferecendo 

serviços de manutenção e inspeções em conformidade com a NR 13. Materiais e Métodos: 

Para o entendimento e desenvolvimento do startup foi criado um questionário com oito 

questões e aplicado a 5 funcionários, que trabalham com caldeira, vasos de pressão e 

tubulações, de diferentes empresas na região de Montes Claros. A entrevista tem a aprovação 

do comitê de ética com o protocolo de número 3.169.551. Resultados: As empresas 

entrevistadas desconhecem prestadores de serviços na região, sendo necessário contratar o 

serviço em outras cidades, que se encontram a partir de 425 km de distância. Para se adequar 

a NR13 as empresas precisam do serviço no mínimo uma vez ao ano e utilizam mais de um 

serviço oferecido. Conclusão: Após análise das respostas do questionário, conclui-se a 

necessidade de uma empresa de manutenção e inspeção de caldeiras na região do norte de 

Minas Gerais, promovendo agilidade no atendimento e uma melhor relação cliente-empresa.   

 

Palavras-chave: NR13. Inspeções. Caldeiras. Vasos de pressão. Tubulações. 

___________________________________________________________________________ 

 

SISTEMA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE CHUVEIROS COM 

AQUECIMENTO SOLAR 

 

Erick Kevllin Pimenta de Castro 

Nelson Alves de Souza 

Isadora Ferreira Cândido Montalvan 

 

Objetivo: Com a crise hídrica, houve também, o aumento das contas de energia elétrica; 

sendo necessário o uso consciente da água, com a colaboração de tecnologias que sejam 

renováveis, auxiliando no desenvolvimento econômico e evitando agressão ao meio ambiente. 

Diante desses fatos, o presente trabalho propõe medidas e alternativas que promovam a 

economia da utilização da água durante o banho, através do ajuste da temperatura selecionada 

pelo consumidor, trazendo sustentabilidade e inovação para os sistemas de aquecimento 

solares. Materiais e Métodos: Desenvolveu-se um equipamento alternativo, tecnológico e 

sustentável, que satisfaça a necessidade do aquecimento adequado da água, garantindo menor 

desperdício, maior reaproveitamento e maior interação entre o cliente e a programação do 

dispositivo. Realizou-se também uma pesquisa nas residências para identificar a atual 

realidade; a qual foi aprovada anteriormente pelo Comitê de Ética (Número do protocolo de 

aprovação: 12051119.0.0000.5141). Após a aplicação dos questionários, foi constatada a 

grande dificuldade dos usuários do sistema de aquecimento solar em obter a temperatura 

ideal. Resultados: Diante dos resultados dos testes com o protótipo, observou-se uma 

resposta satisfatória, ocorrendo a mistura da água quente com a fria, e chegando a temperatura 

desejada; porém ainda é necessário algumas melhorias, principalmente em relação a precisão 

da mistura. Conclusão: O protótipo foi desenvolvido com o intuito de automatizar o processo 

para ter maior controle e eficiência na temperatura da água durante o banho, economizando 

assim, água e energia. Após as pesquisas observou-se a importância desse sistema; e após os 

testes, foi constatada uma eficiência satisfatória do dispositivo. 

Palavras-chave: Água. Energia Elétrica. Aquecimento Solar. 

 

 

 

FARMÁCIA  
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ACEITABILIDADE DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE UMA 

DETERMINADA DROGARIA EM MONTES CLAROS-MG 

 

Leandro Barbosa de Freitas  

Luis Alberto da Silva 

Karine Cardoso dos Santos 
 

 

Objetivo: Identificar o nível de aceitabilidade dos medicamentos genéricos entre os clientes 

de uma drogaria em Montes Claros-MG. Materiais e Métodos: Realizou-se um estudo 

quantitativo de corte transversal e descritivo com total de 318 participantes. Criou-se um 

questionário com oito (8) perguntas de fácil entendimento em relação à utilização dos 

medicamentos genéricos. Resultados: Dos entrevistados obtivemos 146 do gênero masculino 

e 172 do gênero feminino. No total de 73,58% dos entrevistados sabem o que é o 

medicamento genérico e 26,42% disseram não saber o que são esses medicamentos. Notou-se 

que 69,19% sabem a diferença entre genérico e referência e 30,81% não tem conhecimento 

em relação ao mesmo. Ainda, 71,69% tem o hábito de usar medicamento genérico e 28,31% 

não faz uso de medicamento genérico. Para 67,92% dos entrevistados o medicamento 

genérico tem o mesmo efeito farmacológico que o de referência e 32,08% acreditam que o 

genérico não tem o mesmo resultado esperado que o de referência. Observou-se que 32,71% 

dos médicos encorajam seus pacientes no uso de medicamentos genéricos e 67,29% não 

encorajam o uso. Conclusão: Contudo, é necessária uma política de conscientização para um 

aumento da credibilidade quanto ao uso de medicamentos genéricos. 

Palavras-chave: Medicamentos Genéricos. Farmacoterapia. Tratamento Farmacológico. 

___________________________________________________________________________ 

 

IMPORTÂNCIA ALIMENTAR E ECONÔMICA DO PEQUI (CARYOCAR 

BRASILIENSE) PARA POPULAÇÃO DO CERRADO 

 

Claudiene Ramos da Silva 

Marley Soares da Silva 

Karine Cardoso dos Santos 

 

Objetivo: Apresentar, academicamente, os principais efeitos terapêuticos do pequi que é rico 

em fibras, apresenta atividade antifúngica, alta quantidade de lipídios, além de ser rico em 

vitaminas e sais minerais. Materiais e Métodos: O estudo constituiu-se de um levantamento 

exploratório e seletivo do tipo revisão de literatura em artigos publicados entre 2014 a 2018 

nos bancos de dados de institutos de pesquisa brasileiros Embrapa- Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária; IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e base de dados 

online na Scientific Electronic Library Online- SciELO e no Periódico CAPES selecionando 

principalmente a palavra. Conclusão: Concluimos que o pequi é um alimento de alto valor 

alimentício, possui importantes aspectos culturais e potencialidade de exploração econômica 

podendo combater infecções e minimizar processos inflamatórios além de conter substâncias 

antioxidantes, porém, não têm estudos confirmando estes fatores anti-inflamatórios, as 

dosagens para serem utilizados pela população necessitando desta maneira de mais estudos a 

cerca deste benefício. 

 

Palavras-chave: Pequi. Importância Alimentar. Econômica. Caryocar Brasiliense. 

__________________________________________________________________________ 
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ÍNDICE DE DISPENSAÇÃO DE PSICOFÁRMACOS EM UMA DROGARIA 

PRIVADA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MG 

 

Guilherme Souza Silveira 

Igor Samuel de Moura Dias 

Renê Ferreira Costa 

 

Objetivo: Avaliar o índice de dispensação de psicofármacos em drogaria da rede privada na 

cidade de Montes Claros-MG. Materiais e Métodos: Analisou-se 189 receituários que 

continham medicamentos psicotrópicos prescritos, das categorias A, B1, B2, C1 e C2, entre 

julho de 2018 a março 2019; o projeto foi aprovado sob parecer de número 3.217.250 em 22 

de março de 2019. Posteriormente, foi realizada a coleta dos dados, utilizando-se um roteiro 

de coleta de dados elaborado pelos próprios pesquisadores, sendo realizada em local 

reservado. Os dados foram tabulados em planilha Microsoft Excel Office 2015, foram 

organizados e representados em forma de gráficos e tabelas. Resultados: Os antidepressivos 

representaram um maior índice de prescrições, representando quase a metade do total 

(45,83%) das medicações analisadas, havendo uma predominância de prescrições em 

receituários tipo C1, onde podem ser prescritos os medicamentos antidepressivos, analgésicos 

entorpecentes, antiepilético, dentre outros, representando (81,48%) do total de receitas. 

Observa-se uma grande preferência da prescrição de psicofármacos na forma farmacêutica 

comprimido, representando (92,59%) do total das prescrições se, comparada com as formas 

farmacêuticas solução e adesivos que representam os outros (7,41%) das prescrições. 

Conclusão: Houve um elevado número de dispensação em receituários tipo C1 em relação 

aos demais, visto que este tipo de receituário é utilizado para a prescrição de antidepressivos, 

uma vez que a depressão se destacou dentre as psicopatologias no estudo.  

 

Palavras-chave: Dispensação. Psicofármacos. Psicopatologias. 

___________________________________________________________________________ 

 

O USO DE ESTIMULANTES CEREBRAIS POR ESTUDANTES DE CONCURSO 

 

Layessa Silveira Souto 

Sabrina Simonele Rocha Veloso 

Karine Cardoso dos Santos 

 

Objetivo: Identificar e analisar o uso de estimulantes cerebrais por estudantes de concurso de 

uma instituição de ensino privada na cidade de Montes Claros-MG. Materiais e Métodos: 

Após aprovação do comitê de ética em Pesquisa sob o número nº 3.316.389/2019 foram 

entregues os questionários aos participantes que assinaram o TCLE- Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido de ambos os gêneros acima de 18 anos de um curso preparatório para 

concursos. O questionário foi composto por 9 questões de múltiplas escolha desenvolvido 

pelas integrantes da pesquisa. Resultados: Obtivemos 108 participantes, e os seguintes 

resultados: 35,2% fazem o uso de substâncias neuro estimulantes e 64,8%, não utilizam estas 

substâncias, sendo que 44,7% são do sexo masculino e 55,3% do sexo feminino. Conclusão: 

Diante dos resultados, sugere-se que haja uma intervenção fundamentada em trabalho de 

conscientização e informação a população referida, visando garantir maior segurança aos 

estudantes, considerando os riscos que o uso irracional e indiscriminado que esses 

medicamentos podem trazer ao indivíduo (usuário). 
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Palavras-chaves: Estimulantes cerebrais. Estudantes. Automedicação.  

___________________________________________________________________________ 

 

USO DE AINE’S POR ACADÊMICOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

ODONTOLOGIA 

 

Amanda Rodrigues Santos 

Bruna Dias Gualberto 

Renê Ferreira Costa 

 

Objetivo: Avaliar o uso de fármacos antiinflamatórios não esteroidais por parte de 

acadêmicos do Curso de Graduação em Odontologia de uma instituição privada em Montes 

Claros MG. Materiais e Métodos: O método utilizado neste foi à pesquisa de campo com 

caráter descritivo e quantitativo, onde foram analisados dados dos 70 acadêmicos do curso de 

odontologia regularmente matriculados no Curso de Graduação em Odontologia no primeiro 

semestre de 2019. Resultados: No presenta estudo havia pessoas entre 18 á 30 anos de idade, 

dentre eles, a maioria era do gênero feminino, aproximadamente 74,3% dos participantes. Dos 

participantes que responderam o questionário 64,3% afirmaram fazer uso de AINE’S no 

último ano. A pesquisa pode nos evidenciar que, apesar dos entrevistados conhecerem os 

riscos e concordarem que a automedicação é uma prática perigosa, a maioria destes 

automedica-se exatamente com os medicamentos que eles tinham conhecimento, que seriam 

Nimesulida, Ibuprofeno e Diclofenaco. Conclusão: Pode-se concluir com esse estudo que 

acadêmicos do curso de graduação em odontologia fazem uso de AINE’S. e, além disto, sem 

orientação de algum profissional da saúde, lembrando que, é indispensável buscar orientações 

mesmo sendo um profissional da área.  

 

Palavras-chave: Antiinflamatórios Não Esteroidais. Acadêmicos. Odontologia. 

 

 

 

JORNALISMO 

 

 

DRONES: TECNOLOGIA INOVADORA NA AGRICULTURA DE PRECISÃO 

 

Juciene Barbosa de Abreu 

Elpidio Rodrigues da Rocha Neto 

 

Objetivo: Utilizar o jornalismo de agronegócio para produzir um suplemento sobre o uso dos 

drones na agricultura de precisão. Materiais e Métodos: O estudo foi realizado por meio de 

uma abordagem exploratória, qualitativa e descritiva fundamentada na pesquisa bibliográfica, 

na coleta de dados de internet e em entrevistas com personagens relacionados ao tema 

pesquisado – três produtores rurais e um especialista em meio ambiente. Em seguida, os 

dados coletados foram organizados para a elaboração de um suplemento jornalístico. 

Resultados: Pode-se afirmar que a tecnologia dos drones traz interessantes possibilidades e 

metodologias para a evolução do agronegócio nacional. Com o equipamento, fica mais 

simples tomar decisões e o produtor pode acompanhar de perto a produção e a colheita; a 

inovação tecnológica reduz custos e proporciona maiores rendimentos; o mapeamento auxilia 

o agricultor a identificar os locais que precisam de mais irrigação, adubação ou aplicação de 

insumos no combate às pragas, reduzindo o uso de agrotóxico e fortalecendo a proteção do 
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meio ambiente numa perspectiva de sustentabilidade e ações conscientes. Considerações 

Finais: O uso do equipamento como estímulo do setor agropecuário é fundamental para a 

evolução racional das plantações e, consequentemente, do aumento do PIB; além disso, são 

muito melhores para os estudos ecológicos do que o método tradicional de patrulha por terra. 

Neste sentindo, é possível concluir que o drone representa uma tecnologia importante para os 

setores preventivo e econômico otimizando resultados e dimensões diversas a cerca de 

tomada da melhor decisão. 

 

Palavras-chave: Jornalismo de Agronegócio. Suplemento. Drone. 

 

 

PERDOANDO DEUS: CLARICE LISPECTOR E O JORNALISMO LITERÁRIO 

 

Ingrid Lorrane Neves de Sá 

Ângela Márcia da Silva Braga  

 

Objetivo: Dialogar sobre a aplicação do jornalismo literário e sua estilística textual por meio 

da crônica. Materiais e Métodos: Os gêneros jornalísticos vão além da amarração de um lead 

estruturado em um modelo de pirâmide invertida capaz de conceber uma variada gama de 

narrativas. A literatura, quando associada ao jornalismo, possui características próprias que 

desmistificam e fogem das linhas comuns da periodicidade. Clarice Lispector, autora em 

destaque nesta pesquisa, produziu ao longo de seis anos, mais de 400 crônicas, todas 

publicadas no Jornal do Brasil em sua coluna semanal. Esta é uma pesquisa exploratória, 

descritiva e qualitativa fundamentada numa revisão de literatura de obras bibliográficas, 

artigos, dados em sites e textos da internet em que os autores destacam os conceitos sobre 

jornalismo literário, crônica e a junção destes elementos no texto de Lispector. Resultados: A 

pesquisa visa compreender o que é o jornalismo literário e como Lispector através do texto 

Perdoando Deus supriu os requisitos jornalísticos e literários. Como produto, o projeto traz 

um dossiê: gênero que configura a criação de um fato novo com base em conteúdos, um 

inventário de situações acontecidas ou supostamente acontecidas no passado; material 

informativo criado após uma organização documental. Considerações finais: Clarice 

Lispector estabeleceu um modelo particular de escrever. Estilo de quem pôde tramitar entre o 

jornalismo e a literatura sem perder a identidade pessoal, fornecendo ainda atributos 

inovadores no modo de se fazer crônicas - um gênero enriquecido de elementos que 

proporcionaram uma ampla análise jornalística e literária. 

  

Palavras-chave: Jornalismo Literário. Clarice Lispector. Crônica. Perdoando Deus.  

 

 

 

MEDICINA VETRINÁRIA  

 

 

A IMPORTÂNCIA DA ACUPUNTURA EM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Izabella Mesquita Pimenta Lopes 

Karolainy Garcia Santana 

Patrícia Natalícia Mendes de Almeida 
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Objetivo: Demonstrar a importância da acupuntura no alívio das diversas patologias em 

animais de pequeno porte. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo com coleta de dados 

realizada a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico. Será feita 

uma análise de periódicos, artigos e publicações pertinentes ao tema, cuja base principal será 

fornecer dados e resultados. Resultados: A acupuntura tornou-se uma ferramenta importante 

para a veterinária, preconizada como uma das mais eficazes formas de tratamento, 

ocasionando resultados significativamente positivos, destacando os benefícios não apenas no 

alívio da dor, mas também no tratamento, prevenção e possivelmente cura proveniente de sua 

prática. Diante disso foram abordados relatos de casos demonstrando a eficiência da 

acupuntura, desmitificando a ideia de tratamento alternativo. Considerações finais: Embora 

haja uma resistência por parte dos profissionais acerca da complexidade dessa técnica, a 

acupuntura tem se destacado como uma das mais persuasivas formas de tratamento, 

demonstrando benefícios e a necessidade de aprimorar cada vez mais o conhecimento acerca 

desse método. 

 

Palavras-chave: Acupuntura. Medicina Veterinária. Animais de Pequeno Porte. 

 

 

ALOE VERA NO TRATAMENTO DA MASTITE IN VITRO  

 

Diego Almeida Queiroz 

Maycon Luciano Simões Ramos  

Renê Ferreira Costa 

 

Objetivo: Avaliar o tratamento in vitro da mastite bovina infecciosa por Staphylococcus 

aureus com três diferentes concentrações e composições de Aloe vera. Materiais e Metódos: 

Este estudo foi realizado em uma propriedade leiteira localizada na cidade de Montes Claros-

MG. Foi submetido e aprovado pela comissão de ética em uso de animais para 

experimentação sob o parecer 002022019. As amostras de leite foram obtidas de vacas 

holandesas, positivas para mastite clínica e subclínica que encontrava em lactação, 

independentemente da faixa etária e não tratadas recentemente com antibiótico. Os extratos 

obtidos, da Aloe vera, extrato glicólico gel, extrato glicólico liquido, o extrato glicólico pasta. 

Resultados: O extrato na forma líquida foi superior aos demais (P<0,05), seguido pelo 

extrato na forma de gel e pasta, o que indica que independente da concentração a forma 

líquida tem o melhor efeito antimicrobiano reduzindo o tamanho do halo do Staphylococcus. 

De acordo com o exposto foi observado que a pasta o gel o extrato glicólico liquido houve 

inibição, nos levando a confirma que os compostos fitoterápicos contidos na Aloe vera têm 

potencial antibacteriano. Conclusão: De acordo com o exposto foi observado que a pasta o 

gel o extrato glicólico liquido houve inibição, nos levando a confirmar que os compostos 

fitoterápicos contidos na Aloe vera têm potencial antibacteriano obtidos com os extratos e 

suas concentrações. 

 

Palavra Chave: Mastite. Aloe Vera. Homeopatia. Resistência Microbiana. 

 

 

AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DE DIFERENTES 

SILAGENS 

 

Cristian Dos Santos Magalhães 

Luiz Carlos Fernandes De Souza Filho 
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Marielly Maria Almeida Moura 

 

Objetivo: Avaliar a composição bromatológica de diferentes silagens. Materiais e Métodos: 

Foram utilizados quatro tratamentos sendo capim elefante cv. Napier (Pennisetum purpureum 

Schum.) colhido a 65 e 85, e milheto colhido a 55 e 75 dias, com 6 unidades experimentais, 

totalizando 24 tratamentos. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, 

com 6 blocos e 24 parcelas experimentais. As médias das variáveis foram submetidas à 

análise de variância por meio do SISVAR, e quando as mesmas foram significativas houve 

comparação dos tratamentos utilizando-se o teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

probabilidade. Resultados: Houve diferença (P<0,05) significativa para todas as variáveis; o 

capim elefante colhido aos 85 dias foi superior em todas as características avaliadas, seguido 

pelo capim elefante colhido aos 65 dias. Conclusão: A silagem de capim elefante colhida aos 

85 dias obteve maior quantidade de matéria seca e alto valor de proteína bruta sendo a 

amostra mais indicada para silagem. As amostras de milheto obtiveram baixo teor de lignina e 

FDN em comparação as amostras de capim elefante, o que são pontos positivos, mas, 

obtiveram menores índices de matéria seca e proteína bruta, estes sendo indicadores muito 

importantes na produção de silagem. 

 

Palavras-chave: Fibra na Dieta. Proteína. Valor Nutritivo. 

___________________________________________________________________________ 

 

EFICIÊNCIA DO EXTRATO DE PLANTAGO MAJOR NO CONTROLE DE 

STAPHYLOCOCCUS SP. ORIUNDO DE TECIDOS CUTÂNEOS DE CÃES COM 

PIODERMITE 

 

Adriane Macedo Silva 

Sebastião Júnior Martins Tolentino 

Patrícia Natalícia Mendes De Almeida 

Edinaldo Eder Frois Filho 

Jessica Gonçalves Vieira Rocha 

Joice Pereira de Jesus Cardoso 

Edna Flávia Oliveira Almeida 

Paulo Guilherme de Olivreira Queiroz 

Priscila Regina Queiroz 

Rodrigo Soares dos Santos 

Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres 

 

Objetivo: Avaliar a eficiência do extrato de P. major no controle de Staphylococcus sp. 

oriundo de tecidos cutâneos de cães com piodermite. Materiais e Métodos: Foi inoculada e 

analisada in vitro o microrganismo do gênero Staphylococcus sp. da pele de um animal e 

avaliou-se a eficiência do extrato do Plantago major em cinco concentrações sobre estas 

bactérias. Projeto aprovado pela comissão de ética do uso de animais (CEUA-FUNORTE), 

parecer de número 001042019. Resultados: Não foi observado halo de inibição dos 

tratamentos em relação as testemunhas água (0 cm) e a rifamifina (2,75cm). Diante deste fato, 

hipóteses podem ser levantadas considerando um melhor controle da qualidade botânica do 

material, visto que o mesmo foi adquirido de forma desidratada. Conclusão: Não foi 

observado efeito sisgnificativo dos tratamentos com P.major de forma adversa ao relatado na 

literatura e perfil químico da espécie. Conclui-se a importância da seleção e padronização 

previa ao experimento do material botânico desde o cultivo ao pós-colheita e processamento 
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da matéria prima para que os resultados possam ser conclusivos e comparáveis à literatura 

técnico-científica publicada. 

 

Palavras-chaves: Piodermite Canina. Staphylococcus sp. Infecção Bacteriana. Fitoterapia. 

__________________________________________________________________________ 

 

EQUOTERAPIA COMO RECURSO TERAPEUTICO EM CENTROS 

ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG 

 

Lorena Dias Mendes 

Valdelson Ribeiro dos Santos 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

Objetivo: Avaliar a Equoterapia como recurso terapêutico, no tratamento de pessoas com 

deficiência física e/ou com necessidades especiais, dentro do enfoque psicoterapêutico, além 

de descrever o cavalo e suas especificidades relacionadas à prática da Equoterapia. Materiais 

e Metódos: O estudo foi realizado com base na análise de dados coletados nos Centros de 

Equoterapia, na cidade de Montes Claros-MG no ano de 2019. Estes foram obtidos a partir de 

questionários semiestruturados para cada tipo de profissional atuante na prática da 

equoterapia. Resultados: Foi relatado que o profissional que deseja trabalhar com a 

Equoterpia precisa passar por treinamento mensal e curso básico pela ANDE-Brasil. O 

primeiro contato paciente-animal é caracterizado por duas fases a aproximação e a montaria. 

Finalmente, a característica mais importante para a Equoterapia é que o efeito produzido pelo 

passo no cavalo seja transmitido ao cavaleiro, o que impõe um deslocamento da cintura 

pélvica (quadril) da pessoa quando ela está sobre o animal. A adaptação a esse ritmo do andar 

do cavalo é uma das peças mestras da Equoterapia. Acredita-se que a Equoterapia pode 

proporcionar muitos benefícios ao praticante, exigindo a participação integral do corpo, 

regulando o tônus muscular, facilitando o desenvolvimento de controle postural, força 

muscular, coordenação motora, equilíbrio, autoconfiança e autoestima. Conclusão: A 

Equoterapia é uma atividade significativa como recurso terapêutico, e que a presença de uma 

equipe multiprofissional é de suma importância para o bom desempenho. Além disso, poderia 

ser uma prática mais divulgada entre os profissionais da saúde. 

 

Palavras-chave: Disfunção Cognitiva em Cães. DISHA. Alzheimer em Cães. Selegilina. 

Envelhecimento. 

___________________________________________________________________________ 

 

INCIDÊNCIA DA MASTITE BOVINA SUBCLÍNICA EM PROPRIEDADES 

LEITEIRAS NA MESORREGIÃO DO NORTE DE MINAS 

 

Isabela Marianne de Almeida Leal 

Thalita de Oliveira Rocha 

Renê Ferreira Costa 

 

Objetivo: Avaliar a incidência da mastite bovina subclínica em quatro propriedades leiteiras na 

mesorregião do Norte de Minas. Materiais e Métodos: Foram analisadas 45 vacas de cada 

propriedade totalizando 180 animais analisados, utilizando o CMT (California Mastitis Test), 

contendo uma bandeja e detergente específicos para a realização do teste. Todos os 

procedimentos utilizados foram aprovados pelo Comitê de Ética da FUNORTE conforme o 

parecer CEUA/FUNORTE número 003022019. Resultados: Observou-se que 43,8% dos 
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animais analisados de todas as propriedades apresentaram resultado positivo para a incidência 

da mastite subclínica, com isso concluiu-se que todas as propriedades possuem índices 

maiores que os desejados. Conclusão: A incidência da mastite bovina subclínica nas 

propriedades leiteiras do Norte de Minas foi de 43,8% no rebanho avaliado, portanto, esses 

resultados indicam que a falta do manejo de ordenha e as precárias condições higiênicas do 

rebanho destacam-se como principal propagador das contaminações da mastite bovina 

subclínica. 

 

Palavras-chave: CMT. Incidência. Mastite Subclínica. 

___________________________________________________________________________ 

 

INCIDÊNCIA DE DERMATOFITOSE EM CÃES E GATOS ATENDIDOS NO 

HOSPITAL VETERINÁRIO RENATO ANDRADE EM MONTES CLAROS-MG 

 

Amanda de Souza Rodrigues 

Cássia Valéria Soares Silva 

Patrícia Natalícia Mendes de Almeida 

 

Objetivo: Determinar o perfil epidemiológico dos animais acometidos por dermatofitose no 

Hospital Veterinário Renato Andrade em Montes Claros. Material e Métodos: O 

levantamento de dados foi realizado a partir dos prontuários de Janeiro 2017 a Abril de 2019 

dos animais atendidos no Hospital Veterinário Renato Andrade em Montes Claros-MG. 

Resultados: Pode-se constatar que a dermatofitose acomete mais animais sem raça definida e 

ambos os sexos e animais de menos de dois anos de idade. Os dados indicam que a doença 

apresenta alta relevância, e que medidas preventivas devem ser adotadas. Conclusão: Os 

animais mais comumente acometidos por dermatofitose foram animais de menos de dois anos 

de idade, sem raça definida e animais intradomiciliares. Observou-se diferença estatística 

significativa para a ocorrência da dermatofitose nos diferentes meses do ano com maior 

incidência em fevereiro. Recomendam-se, assim, estudos posteriores definindo as espécies 

fúngicas mais prevalentes e a avaliação de medicamentos com alta eficácia sobre essas 

espécies na região. 

 

Palavras Chave: Dermatófitos. Parasitárias. Zoonose. 

__________________________________________________________________________ 

 

INCIDÊNCIA E PERFIL DE CÃES ACOMETIDOS POR DISPLASIA 

COXOFEMORAL ATENDIDOS EM UM HOSPITAL VETERINÁRIO 

 

Aryane da Motta Bispo 

Florisbela Pereira da Silva 

Renê Ferreira Costa 

 

Objetivo: Avaliar a incidência da displasia coxofemoral de cães atendidos no Hospital 

Veterinário Universitário nos últimos dois anos. Materiais e Métodos: Este estudo é baseado 

nos dados de animais da espécie canina, atendidos na Clínica médica e cirúrgica de pequenos 

animais do Hospital Veterinário Renato de Andrade, Faculdades Integradas do Norte de 

Minas Gerais - Funorte, localizado na cidade de Montes Claros, na Rua Acesso Frigonorte, 

1647, bairro JK, telefone (38) 3215-9869. A amostra usada incluiu prontuários de animais que 

possuíam o quadro de displasia coxofemoral comprovado por sinais clínicos e exames físicos 

atendidos no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. Um total de 4.326 prontuários 
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de animais foi analisado, sendo que em 17 deles foram identificados sinais de Displasia 

Coxofemoral. Tais prontuários continham a identificação de cada animal atendido, sua idade, 

raça e sexo, seguido do diagnóstico encontrado após a consulta no hospital e se era uni ou 

bilateral, embora não houvesse exames radiográficos nos prontuários. Resultados: A maioria 

dos cães diagnosticados no Hospital Veterinário Renato de Andrade pertencem à raça Pastor 

Alemão. Neste estudo, os machos foram mais acometidos que as fêmeas. Neste caso, a 

maioria dos animais apresentou acometimento unilateral da doença. Conclusão: A partir dos 

resultados obtidos, conclui-se que a incidência de cães acometidos por displasia coxofemoral 

atendidos no Hospital Veterinário Renato de Andrade é baixa. Os perfis dos animais são: 

raças de grande porte, maioria do sexo masculino e foram mais prejudicados unilateralmente. 

 

Palavras-chave: Displasia Coxofemoral. Cães. DAG. 

 

 

ISQUEMIA DE ÍLEO E INTESTINO GROSSO EM CÃES: RELATO DE CASO 

 

Ana Cláudia Chaves Caldeira 

Samara Cristina Nogueira Andrade 

Otaviano de Souza Pires Neto 

Agnes Vânia Mariano Appolinário 

Raul Felipe Dornas 

 

Objetivo: Relatar um caso clínico de isquemia do íleo e intestino grosso em um cão. 

Materiais e Métodos: Apresentou-se para atendimento emergencial no Hospital Veterinário 

(HUVET), um cão da raça Akita, 14 kg, fêmea, com histórico de apatia, com evolução de dor 

abdominal de início súbito, vocalização, hematoquezia e hematêmese. Ao exame físico, 

observou-se discreta distensão abdominal com a presença de dor à palpação, nível de 

consciência reduzido e hipotensão indicando sinais de choque hipovolêmico. Foi realizada 

uma celiotomia exploratória, possibilitando identificação de algumas vísceras com 

viabilidade, como estômago, intestino delgado, duodeno e jejuno. Resultados: As principais 

causas desse evento são a embolia arterial cardiogênica, a trombose arterial, a trombose 

venosa mesentérica e a isquemia mesentérica não oclusiva. A isquemia também pode ser 

causada por um aneurisma. A partir da porção terminal do íleo havia indícios de 

comprometimento pelo fato de apresentar coloração e motilidade anormais. O ceco e o 

intestino grosso estavam totalmente comprometidos e com áreas necróticas e hemorrágicas. 

Conclusão: Devido à extensão do comprometimento das vísceras, optou-se pela realização da 

eutanásia do animal.  

 

Palavras-chave: Celiotomia Canina. Hematoquezia Canina. Ruptura. 

________________________________________________________________________ 

 

PREVALÊNCIA DE NEOPLASIAS EM CAES NO HUVET/FUNORTE 

 

Edinaldo Eder Frois Filho 

Jessica Gonçalves Vieira Rocha 

Adriane Macedo Silva 

Sebastião Júnior Martins Tolentino 

Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres 
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Objetivo: Realizar analise epidemiológica sobre câncer em cães, Materiais e Métodos: 

Foram utilizados prontuários clínicos dos pacientes, contendo anotações sobre possíveis 

diagnósticos de neoplasias em cães. Os dados foram tabulados e avaliados com o auxílio do 

sofrtware Excel. Para acesso aos dados e as dependências da instituição foi encaminhado 

copia do projeto ao CP e TCI devidamente preenchidos. Resultados: Dentre os animais 

atendidos no HUVET no período de 2017 a 2019 as fêmeas da espécie canina foram mais 

acometidas, sendo as neoplasias mamarias as mais frequentes, seguida de neoplasias cutâneas 

e TVT. Conclusão: As neoplasias mamárias são as mais frequentes entre as neoplasias, 

seguido de neoplasias cutâneas e TVT, tendo maior incidência em fêmeas e ocorrendo com 

maior frequência entre as idades de 5 a 15 anos. Importante ressaltar que forma detectados 

casos diagnosticados de neoplasia mamaria em machos. 

Palavras Chave: Cães. Câncer. Epidemiologia Veterinária. Oncologia Veterinária.  

___________________________________________________________________________ 

 

RUPTURA DO TENDÃO PRÉ-PÚBICO EM ÉGUAS: RELATO DE CASO 

 

Eduardo Souza Bezerra
 

Michely Silva Santos de Azevedo
 

Renê Ferreira Costa 
 

Objetivo: Relatar o caso de ruptura do tendão pré-púbico ocorrido em uma égua da raça 

campolina em uma propriedade rural próxima a Montes Claros – MG. Materiais e Métodos: 

O Artigo foi elaborado através de extensa pesquisa bibliográfica em diversos idiomas, 

coletaram-se os dados do animal e relato do criador e veterinário responsável, para que se 

pudesse comparar o caso com a literatura disponível. Como critério de escolha da bibliografia, 

buscou-se a utilização de material de procedência reconhecida, como artigos científicos ou 

livros, dando se preferência a textos mais recentes. Resultados: A constatação de que o 

animal esteja com ruptura do tendão pré-púbico necessita que o veterinário faça uma 

avaliação minuciosa do animal, desde a anamnese, exame físico e até mesmo a 

ultrassonografia para se constatar a enfermidade, sendo por isso considerado difícil o 

diagnóstico da ruptura do tendão. Sintomas como edema na região abdominal, lordose e 

animal inquieto são comuns na ruptura do tendão pré-púbico. A intervenção do veterinário na 

maioria das vezes é necessária, devido o deslocamento do útero ao tirar de sua posição 

anatômica normal e assim causar complicações no parto. Conclusão: A ação rápida do 

atendimento ao animal com ruptura é imprescindível para o êxito do parto. Por mais que o 

animal deva ser afastado da reprodução, acarretando assim uma perca econômica ao criador, 

técnicas como a transferência de embrião surgem como uma solução viável em alguns casos, 

como a ocorrência desta enfermidade em animais de alto valor genético. 

 

Palavras chave: Reprodução. Gestação. Transferência Embrionária. 

___________________________________________________________________________ 

 

SÍNDROME CÓLICA POR ENCARCERAMENTO DE ÍLEO EM FORAME 

EPIPLÓICO DE EQUINO IDOSO 

 

João Victor Nobre Santos 

Vinícius Chaves Santos 

Silene Maria Prates Barreto 
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Objetivo: Relatar o caso de um equino, fêmea, da raça quarto de milha, de aproximadamente 

24 anos de idade, atendido em um Hospital Veterinário de Montes Claros-MG, que 

apresentava síndrome cólica por compactação de alimento em cólon maior e encarceramento 

de íleo em forame epiplóico. Materiais e Métodos: As informações contidas neste trabalho 

foram obtidas através dos prontuários arquivados do animal em questão, assim como registros 

fotográficos e revisão de literatura. Resultados: Contatou-se que o animal em questão diferiu-

se dos demais casos de animais acometidos pela síndrome cólica por encarceramento de 

segmento intestinal em forame epiplóico, uma vez que ao se optar pela celiotomia 

exploratória, foi rapidamente desfeito o quadro patológico do animal, pois apesar de se tratar 

de uma lesão estrangulativa, não houve comprometimento da viabilidade do segmento 

intestinal encarcerado, o que garantiu ao animal em questão, prognóstico favorável. 

Conclusão: Conclui-se que é importante avaliar alguns parâmetros específicos para cólica 

que indica se o animal deva ir para cirurgia. Apesar de ser um prognóstico desfavorável 

quando há encarceramento no forame de Winslow, quando encaminhado a centro médico 

rapidamente o quadro pode se tornar de reservado a favorável, como foi o caso aqui descrito. 

 

Palavras-chave: Cólica equina. Encarceramento. Forame epiplóico. Winslow. 

 

 

SÍNDROME DA DISFUNÇÃO COGNITIVA EM CÃES 

 

Edna Flávia Oliveira Almeida 

Joice Pereira de Jesus Cardoso 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

Objetivo: Caracterizar o acometimento e grau de disfunção cognitiva em cães. Materiais e 

Métodos: Trata-se de um estudo analítico, transversal e análise quantitativa. Foram coletadas 

informações relacionadas ao comportamento de animais com idade igual ou superior a sete 

anos de acordo com a percepção do tutor, com o auxílio de um questionário, empregados em 

duas clínicas particulares e Hospital Veterinário Renato de Andrade ambos em Montes 

Claros-MG, no período de março a maio de 2019. Foram realizadas análises descritivas dos 

dados obtidos. Resultados: Foi possível observar com o presente estudo que a maioria dos 

animais amostrados se encontrava entre 8 e 10 anos, sendo maior número de cães SRD e do 

sexo feminino. Também se pode verificar que a idade influenciou a maioria dos sinais clínicos 

avaliados para DCC, bem como a raça, o que diferiu da maioria dos outros estudos. O sexo 

não teve influência sobre as mudanças de comportamento observadas em animais com DCC. 

Conclusão: A maioria dos animais avaliados não apresenta sinais clínicos de DCC. 

 

Palavras-chave: Disfunção Cognitiva em Cães. DISHA. Alzheimer em Cães. Selegilina. 

 

 

 

PEDAGOGIA 

 

 

A AFETIVIDADE NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM NO ENSINO 

INFANTIL 

 

Julia Rafaela Santos Araújo. 

Thaís Alves de Jesus Silva. 
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Christianne Thaís Dias Almeida. 

 

Objetivo: Compreender a afetividade como meio de instruir o educando no processo de 

ensino/aprendizagem. Materiais e Métodos: Realizou-se na rede municipal de ensino 

infantil, em uma cidade no Norte de Minas Gerais, uma pesquisa de campo, qualitativa de 

natureza descritiva, tendo como participantes de forma voluntária dez professores atuantes 

nessa escola. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário com 10 (dez) questões 

abertas. A interpretação dos dados deu-se através do método de análise das falas dos 

professores. Todos os procedimentos éticos quanto à realização de pesquisas com seres 

humanos foram atendidos em conformidade com a Resolução CNS nº 3.175.449. Resultados: 

100% dos professores que participaram da pesquisa acreditam que a afetividade contribui para 

a aprendizagem do aluno, entretanto, 73% praticam a afetividade em sala de aula e 27 % não 

praticam a afetividade com os alunos. Conclusão: Conclui-se então que os resultados indicam 

que todos os professores entrevistados têm consciência de que a afetividade contribui com a 

aprendizagem do aluno, pois ajuda nos aspectos cognitivos e afetivos, o que são de suma 

importância para o desenvolvimento da criança. Porém, nem todos os professores a praticam 

com os alunos.  

  
Palavras-chave: Afetividade. Ensino/aprendizagem. Educação Infantil. 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Anne Dâmaris Alves Leal. 

Suely Alves Coutinho. 

Christianne Thaís Dias Almeida. 

 

Objetivo: Mostrar as contribuições do lúdico para o desenvolvimento e aprendizagem da 

criança. Materiais e Métodos: Como metodologia foi empregada a pesquisa de campo, de 

caráter quantitativo. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário 

contendo 8 (oito) questões objetivas. Este foi aplicado a um grupo amostral de 15 (quinze) 

professores atuantes de uma escola da Educação Infantil, localizada no município de Montes 

Claros/MG. No tratamento de dados foi utilizado o software Excel, para que as informações 

colhidas fossem analisadas posteriormente. Quanto aos riscos da pesquisa evitou-se o 

constrangimento e a quebra de sigilo, por esse motivo, os questionários foram aplicados de 

forma individual e somente os pesquisadores puderam manuseá-los. De acordo com o 

protocolo de aprovação do Comitê de Ética n. 3.175.457. Resultados: A maioria dos 

professores participantes empregam as atividades lúdicas cotidianamente em suas aulas e 

reconhecem a importância de sua utilização. Conclusão: Através dos jogos e brincadeiras é 

possível desenvolver as habilidades cognitivas da criança, facilitando aquisições nos aspectos 

intelectual, físico, social e cultural, dentre outros, o que contribui para a aprendizagem de 

forma prazerosa e significativa.  

 

Palavras-chave: Lúdico. Criança. Desenvolvimento. Aprendizagem. 

 

 

A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Dayane Kelle Gomes dos Santos  
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Eliane Rodrigues Guimaraes 

Carla Patrícia Pereira Melo 

 

Objetivo: Analisar como se dá a influência da família no processo ensino e aprendizagem na 

educação infantil. Materiais e Métodos: Optou-se nessa pesquisa por um estudo de campo 

em uma escola privada da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, com uma abordagem 

quantitativa e qualitativa, com propósitos exploratórios e descritivos. A coleta dos dados foi 

desenvolvida por meio de aplicação de questionários semi estruturado contendo 10 perguntas, 

que foram aplicados a um grupo de 10 pais e de 5 profissionais da escola. Resultado Com 

análise dos questionários aplicados aos pais, observou-se, que as famílias participam 

ativamente da vida de escolar de seus filhos, bem como medida intervenção quando 

necessário, os pais procuram fazer várias outras atividades extra escolares, a fim de vencer as 

dificuldades encontradas nesse processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. A 

escola por sua vez, elabora estratégias para que os pais tenho acesso e participação nesse 

processo. Conclusão: Diante do tema abordado, é possível perceber que a família influencia 

no processo de ensino e aprendizagem infantil, e que essa participação ativa na vida de seus 

filhos, tanto na escola, quanto em casa, propicia o desenvolvimento do mesmo. 

 

 Palavras-chave: Educação Infantil. Família. Escola. Aprendizagem. 

 

 

DESAFIOS DO PROFESSOR NA SOCIALIZAÇÃO DO ALUNO COM SÍNDROME 

DE ASPERGER 

 

Luciana Medeiros 

Lucicleia Pereira Oliveira 

Christianne Thais Dias Almeida 

 

Objetivo: Compreender os desafios enfrentados pelo professor no processo de socialização 

do aluno com Síndrome de Asperger. Materiais e Métodos: A pesquisa adotou o 

delineamento de estudo de campo com uma abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada 

em uma escola pública do ensino fundamental anos iniciais localizada na cidade de Montes 

Claros-MG. Participaram da pesquisa 6 (seis) professores atuantes. A coleta de dados se deu 

mediante a aplicação de 11 questões fechadas, mantendo sigilo para evitar o constrangimento 

dos professores participantes. De acordo como protocolo de aprovação do Comitê de Ética 

Nº3. 103.689. Resultados: Em relação ao que mais estimula e contribui no processo de 

socialização do aluno com SA? 83% dos professores responderam que a comunicação é a área 

que melhor contribui nesse aspecto e 17% responderam que são outros aspectos como 

aprendizagem, relações interpessoais, comportamento, desenvolvimento da afetividade, 

raciocino e autonomia. Conclusão: Há uma necessidade de conhecer melhor sobre os desafios 

de socialização do aluno com SA e diante dos resultados ficou subentendido que os 

professores enfrentam mais dificuldades nos aspectos em que diz respeito ao desenvolvimento 

da linguagem e na relação com o outro, ainda há muito a ser estudado e pesquisado para 

melhor contribuir com o desenvolvimento dos aspectos típicos desses alunos. 

 

Palavra-chave: Síndrome de Asperger. Autismo. Socialização. 

 

 

ESTUDO DA QUALIDADE DA SAÚDE VOCAL DE PROFESSORES DA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL DA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG 
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Berenice Dias Versiani Santos
 

Rosângela Neves Gonzaga
 

Walter Luiz de Moura
 

 

Objetivo: Analisar o histórico vocal de um grupo de docentes da rede municipal de ensino de 

Montes Claros – MG. Materiais e Métodos: Foi realizada uma pesquisa exploratória de 

cunho analítico, com abordagem quantitativa e transversal. Como instrumento de coleta de 

dados foi adotado um questionário contendo questões abertas e fechadas. A pesquisa de 

campo foi realizada em escolas da rede Municipal de Ensino da Cidade de Montes Claros. A 

população escolhida foram professores de ambos os sexos em atividade em sala de aula. A 

amostra foi composta por 30 profissionais, selecionados aleatoriamente, todos receberam um 

Termo de consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, afirmando todo o procedimento a ser 

realizado, além da garantia da ética quanto aos resultados e identificação pessoal. Resultados: 

Os dados coletados foram organizados em gráficos e tabelas evidenciando os resultados. A 

leitura dos gráficos apontou que os docentes apresentaram grande incidência de alterações 

vocais resultando em um alto índice de agravos à saúde vocal. Conclusão: Considerando 

todos estes aspectos, ficou evidente que para se falar da voz do professor é preciso conhecer 

um contexto bastante complexo onde este profissional, que tem a voz como principal 

instrumento de trabalho, convive com fatores que interferem de forma significativa na 

comunicação e na voz.  

 

Palavras Chave: Professor. Riscos à saúde. Saúde vocal. 

 

 

O ENSINO DE ARTES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Cleydiane Pereira Lima 

Daniela Ferreira Lima 

Alba Valéria Niza Silva 

 

Objetivo: Analisar a prática de ensino de artes nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Materiais e Métodos: Este estudo teve como metodologia a pesquisa de campo de caráter 

exploratório, investigativo e de análise qualitativa e foi desenvolvido em uma escola pública e 

uma escola privada na cidade de Montes Claros – MG, onde foram observadas, no período de 

duas semanas, duas professoras da escola pública e uma professora da escola privada durante 

as aulas de artes. A observação foi norteada por um roteiro de observação elaborado pelas 

pesquisadoras, contendo os três momentos sugeridos por Ana Mae Barbosa em sua Proposta 

Triangular, são estes: apreciação; contextualização e produção. A interpretação dos dados 

coletados deu-se através de análise realizada pelas pesquisadoras e respaldados pela Proposta 

Triangular de Ana Mae Barbosa e artigos científicos. Resultados: Na escola pública não há 

professor(a) específico da disciplina de Artes se contrapondo a escola privada que possuía 

professora de Artes especialista em música. Conclusão: Diante da pesquisa realizada nas duas 

escolas verificou-se uma enorme lacuna ainda a ser preenchida no que se refere à 

compreensão da importância da arte no processo de formação da cidadania do indivíduo. 

 

Palavras-chave: Artes. Proposta Triangular. Didática. Ensino Fundamental. 

 

 

OS FATORES QUE GERAM A INDISCIPLINA NA SALA DE AULA 
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Anna Cláudia Ribeiro. 

Renata Queiroz Vieira. 

Alba Valéria Niza Silva. 

 

Objetivo: Analisar os impactos que a indisciplina pode causar no processo de ensino 

aprendizagem e o seu reflexo no rendimento escolar do aluno. Materiais e Métodos: Trata-se 

de uma pesquisa de campo de caráter quantitativo que foi realizada através de questionário e 

foram levantados dados sobre o desempenho dos docentes em seu âmbito de trabalho. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil – 

SOEBRAS, sob o parecer n° 3.294.575 e foram realizados na cidade de Montes Claros/MG, 

em duas escolas públicas, estadual e municipal anos iniciais. Foram realizadas entrevistas 

com 10 (dez) professores que atuam como regentes nas turmas do 1° ao 5°. O instrumento 

utilizado na realização da entrevista foi um questionário reestruturado, contendo questões 

relacionadas ao tema proposto. Resultados: Diante da pesquisa, percebe-se que parte da culpa 

que contribui para a prática da indisciplina na escola pode vir de famílias desestruturadas que 

geralmente não tem condições financeiras e também de influências relacionadas a fatores 

sociais, e também pode ser relacionada à conduta do professor em sala de aula com métodos 

de ensino defasados. Conclusão: A indisciplina é um problema cultural e acontece por se 

deparar com professores desatualizados em suas metodologias e por falta do apoio familiar da 

criança, pois é com a família que o ser humano adquire os seus primeiros valores e princípios 

para atuar na sociedade. 

 

Palavras-chave: Indisciplina escolar. Processo ensino e aprendizagem. Queixas escolares. 

 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA UTILIZANDO A LITERATURA INFANTIL COMO 

CONTRIBUIÇÃO PARA APRENDIZAGEM 

 

Danielle Pereira Dos Santos 

Gabriela Silva Teles. 

Alba Valéria Niza Silva 

 

Objetivo: Compreender como a metodologia e as práticas do professor de ensino 

fundamental nos anos iniciais, concernente ao uso da literatura, colaboram para o ensino-

aprendizado das crianças na cidade de Montes Claros-MG. Materiais e Métodos: Tratou-se 

de um estudo de caráter exploratório, investigativo e de análise quantitativa. A população 

desse estudo foi composta por professores das instituições escolhidas na cidade de Montes 

Claros, MG. Já a amostra foi constituída por professores vinculados a essas instituições. Após 

o projeto ser submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Associação 

Educativa do Brasil – SOEBRAS, no dia 06 de Abril de 2019, sob o parecer nº 3.247.258, 

fomos às escolas para aplicar o questionário e realizar as observações de aulas. Ao todo foram 

entrevistados 8 (oito) professores, para isso utilizou-se de relatórios de observação e coleta de 

dados. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado para os docentes 

responderem. O questionário conteve questões relacionadas às metodologias, práticas, 

recursos, seleção dos livros e frequência do trabalho com a literatura. A tabulação, análise e 

interpretação desses dados coletados foram feitos através do programa Excel. Resultados: O 

papel do professor em desenvolver projetos estimulantes, para despertar o gosto pela leitura, é 

de extrema importância. É fundamental ser um docente leitor, que saiba a importância que a 

literatura pode proporcionar em seus alunos. Conclusão: A reflexão sobre a prática educativa 
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é muito importante, o professor deve perceber a criança, como individuo, agente ativo no 

processo ensino-aprendizagem. Cabe ao professor estar aberto a aprender e trocar 

experiências com os alunos, ter um diálogo e respeito ao conhecimento que o aluno carrega 

em sua realidade. 

 

Palavras Chave: Leitura. Literatura. Prática Pedagógica. 
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A VIVÊNCIA DA MORTE PELA EQUIPE DE SAÚDE QUE ATUA NO SETOR DE 

ONCOLOGIA 

 

Jacina Santos Dias 

Woochiton Ramos Lopes Pereira 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

Objetivo: Identificar as dificuldades da equipe em lidar com o processo de morte de pacientes 

que estão sob os seus cuidados. Materiais e Métodos: A pesquisa realizada é classificada 

como exploratória, qualitativa, transversal com delineamento de pesquisa de campo. Foram 

entrevistados profissionais da equipe de saúde do setor oncológico e os dados analisados a 

partir de procedimentos de análise do discurso que buscaram conexões entre Os objetos, 

estratégias, conceitos e tipos enunciativos. A esses dados foram conferidos sistemas de 

unidade e coerência, alcançados pela análise das descrições sumárias que foram coletadas. 

Resultados: Nos resultados verificou-se que não há nenhuma preparação oferecida pela 

instituição para que os profissionais aprendam a melhor lidar com a morte. Portanto, é urgente 

que se recupere a questão da capacitação profissional. Conclusão: Frente aos resultados 

sistematizados, percebe-se a necessidade de futuras investigações acerca da temática, que 

sejam propositivas no sentido detestarem propostas e modelos de intervenção, como do 

treinamento continuado dos profissionais, visando, entre outros propósitos a capacitação dos 

profissionais da equipe de saúde ao lidarem com o processo de morte e morrer dos seus 

pacientes. 

 

Palavras-chave: Morte. Equipe de Saúde. Oncologia. 

 

 

ACOLHIMENTO AOS FAMILIARES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS 

 

Iza Angélica de Oliveira Lopes 

Nathália Grazielle Gomes Siqueira 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

Objetivo: Promover espaço para a catarse dos familiares de pacientes oncológicos, conhecer e 

observar as fraquezas, medos e angústias vivenciadas por esses em seu contexto familiar e 

individual, de modo a contribuir para a melhoria de sua qualidade de vida. Materiais e 

Métodos: A pesquisa realizada é classificada como explanatória, com delineamento de 

pesquisa-ação, corte transversal e análise qualitativa. Para tal, essa pesquisa usou o grupo 

operativo para o acolhimento e coleta de dados que foram analisados a partir de 
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procedimentos de análise do discurso, no sentido de focar na forma como os indivíduos 

elaboram seu sofrimento diante daquele processo. Desse modo, pode-se enfatizar não só o 

discurso que foi analisado, mas a compreensão do sofrimento humano em seu universo 

subjetivo. Resultados: A partir dessa análise, verificou- se sentimentos semelhantes entre os 

participantes, que foram classificados em cinco categorias, sendo três mais predominantes e 

duas, menos prevalentes, mas significativas. Conclusão: Os sentimentos negativos dos 

participantes foram acolhidos e compreendidos através do espaço proporcionado para a 

interlocução dos mesmos. Ademais, o grupo operativo possibilitou que esses interagissem 

entre si, de forma a explorar o fortalecimento dos vínculos construídos na Instituição. Dessa 

forma, a dinâmica permitiu que a troca de experiências se tornasse uma nova forma de 

enfrentamento mútuo perante a realidade imposta. Ainda em meio a algumas limitações – 

como rotatividade dos familiares, tempo e poucos recursos – a proposta foi adaptada e 

conduzida de modo a atender as especificidades do grupo.  

 

Palavras-chave: Pacientes Oncológicos. Família. Grupo Operativo. Instituição de Apoio. 

 

 

CONFERÊNCIA CIDADE CRISTO REI: OS IMPACTOS PSICOSSOCIAIS NOS 

RESIDENTES DESSE AGLOMERADO 

 

Janecléia Ross Araújo
  

Marcela Araújo Gonçalves Rodrigues
  

Leonardo Augusto Couto Finelli  

 

Objetivo: Analisar os impactos sociais e psicológicos em residentes de aglomerados 

subnormais. Materiais e Métodos: Esse estudo apresentou caráter de pesquisa exploratória, 

de corte transversal, análise quantitativa e delineamento de pesquisa de campo. Para a coleta 

de dados utilizou-se questionário estruturado aplicado à moradores do bairro Conferência 

Cidade Cristo Rei, no município de Montes Claros, Minas Gerais que teve como amostra 200 

sujeitos. Resultados: Com as bases verificou-se, entre outras evidências, que os moradores de 

aglomerados são saturados de estigmas de marginalização e preconceito, o que acarreta a eles 

impactos no âmbito social e também psicológico, lesando-os no bem-estar biopsicossocial. 

Conclusão: Após análise dos dados não se pode afirmar com convicção que os moradores do 

aglomerado Conferência Cidade Cristo Rei se sentem estigmatizados pela sociedade. 

Contudo, é relevante que as bases reconhecem os efeitos que podem causar ao indivíduo, 

principalmente na escassez de serviços básicos, que são fatores de extrema importância para o 

desenvolvimento humano. Os participantes da pesquisa não demostram sofrimento 

exacerbado, ou, pelo menos, não quiseram demonstrar, mas é possível reconhecer que o 

sofrimento existe diante das declarações apresentadas. 

 

Palavras-chaves: Aglomerados Subnormais. Estigma Social. Favela. Preconceito. 

 

 

O CASO NELSON: UM ESTUDO ATRAVÉS DA TCC 

 

Fatima Nayara Santos Oliveira 

Jerfferson Claudio de Oliveira  

Leonardo Augusto Couto Finelli 
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Objetivo: Utilizar da peça para a realização de um hipotético estudo de caso utilizando as 

explicações teóricas e métodos da Terapia Cognitiva Comportamental. Materiais e Métodos: 

Trata-se de um estudo de caráter retrospectivo, descritivo, estudo de caso, e análise 

qualitativa. A população é composta a partir da análise dos personagens de uma obra. A 

amostra são os comportamentos expressos pelos personagens supracitados da obra. A análise 

e interpretação dos dados são feita de maneira hipotética, pois não se trata de indicação de 

tratamento, mas de uma possível intervenção a ser feita nos pacientes analisados, ou seja, num 

recorte da peça, tido como demanda de um caso clínico real. Resultados: Nos resultados 

verificou-se que a intervenção consiste de uma série de estratégias cognitivas e 

comportamentais usadas para reestruturar as crenças centrais básicas da família e alterar ou 

modificar os padrões comportamentais que estão associados com o esquema. Conclusão: 

Verifica-se que, para que ocorra o processo de reestruturação de esquemas familiares, é 

preciso que o terapeuta olhe para além de um único indivíduo. O mesmo também precisa estar 

apto a lidar com mais de um grupo de crenças individuais, assim como pode deparar-se com 

esquemas diferentes, únicos e rígidos. 

 

Palavras-chave: Nelson Rodrigues. Os Sete Gatinhos. Modelo Cognitivo Comportamental. 

 

 

REDES SOCIAIS E SEUS IMPACTOS NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

Fernanda Sousa de Oliveira 

Lucas Silva Alencar 

Marco Antônio Ramos Canela 

 

Objetivo: Averiguar a relação entre as Mídias Sociais e a Saúde Mental de um grupo de 

estudantes universitários da cidade de Montes Claros (MG). Materiais e Métodos: O estudo 

adotou uma abordagem de trabalho de campo, de corte transversal de caráter descritivo com 

análise de dados qualiquantitativo. O estudo foi realizado entre os acadêmicos do curso de 

Odontologia, do turno integral, das Faculdades Integradas do Norte de Minas- Funorte, 

localizada na cidade de Montes Claros - MG. A amostra foi composta por 12 acadêmicos do 

curso de Odontologia, localizada de ambos os sexos, sendo 4 (quatro) do 1° período, 4 

(quatro) do 2° período e 4 (quatro) do 3° período.  Resultados: Foi evidenciado que o 

aparelho celular e as Redes Sociais exercem uma forte influência nas relações interpessoais. 

Notou-se discursos congruentes entre entrevistados, aludindo que o uso exacerbado do celular 

e mídias sociais promovem um distanciamento afetivo; além de ser elencado como um dos 

principais motivadores para o surgimento de desconfiança e de conflitos nas relações. No 

tocante aos aspectos cognitivos, foi relatada por cerca de 80% dos participantes uma 

diminuição na capacidade de concentração, no qual estes reconhecem não conseguir se 

concentrar enquanto realizam algum tipo de atividade, e também provocando a procrastinação 

de suas atividades. Conclusão: Conclui- se que o uso dos aparelhos celulares de ainda é 

concebido como uma boa ferramenta para o entretenimento e facilitação da comunicação 

entre as pessoas, entretanto, foi evidenciado no referido estudo que este exerce uma forte 

influência nas relações interpessoais. 

 

Palavras-chave: Redes Sociais. Relações Interpessoais. Celulares. Internet. Mídias Sociais. 

 

 

SATISFAÇÃO COM A EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DE ESTUDANTES DO 

CURSO DE PSICOLOGIA 
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Adeilda Rosa de Sá 

Julia Tereza Maia Veloso 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

Objetivo: Investigar a satisfação com a experiência acadêmica dos estudantes do Curso de 

Psicologia de uma instituição de ensino superior na cidade de Montes Claros-MG. Materiais 

e Métodos: A presente pesquisa se qualifica, metodologicamente, como descritiva, com 

análise quantitativa comparativa, de corte transversal, e delineamento de pesquisa de campo. 

Os instrumentos utilizados para a mensuração foram o Questionário de Vivências 

Acadêmicas, versão reduzida (QVA-r), Escala de Satisfação com a Experiência Acadêmica 

(ESEA), e Questionário Sociodemográfico (QSD). Resultados: Verificou-se que quanto ao 

nível de vivência acadêmica em relação ao grau de satisfação atribuído a diferentes aspectos 

da experiência acadêmica, que 74,46% dos respondentes apresentam médio nível de 

Satisfação com o Curso e o percentual de Satisfação com a Instituição foi de 70,21%. 

Conclusão: Pode-se concluir que os acadêmicos do curso de Psicologia estão com satisfação 

mediana tanto com o curso quanto com a instituição. 

 

Palavras-chave: Acadêmicos. Satisfação Acadêmica. Psicologia. Universidade. 

 


