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DIREITO 

 

A ANÁLISE DA (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO CICLO COMPLETO DE 

POLICIA À LUZ DA PEC 431/14 

 

Gilson Pereira da Silva 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

RESUMO 

 

Um dos maiores problemas da população brasileira nos últimos anos tem sido a falta de 

segurança pública, o nível de violência tem aumentado em quase todos os lugares, 

principalmente em locais em que o Estado está pouco presente, a título de exemplo as zonas 

rurais onde antigamente a população local se sentia privilegiada por morar em um local de 

pouca violência, hoje os crimes tem assustado toda a população. Os órgãos de segurança 

pública e o poder legislativo tem agido com a intenção de reduzir os índices de criminalidade, 

como por exemplo, criando a RISP- Regiões integradas de Segurança Pública. Contudo essas 

ações não foram suficientes para erradicar a violência, e assim a busca por novas alternativas 

é uma constate do poder público. Assim, coma finalidade de contribuir com a resolução do 

problema do combate à criminalidade foi proposta pelo Deputado Federal Gonzaga a PEC nº. 

431/2014, que visa implantar o ciclo completo de polícia no ordenamento jurídico brasileiro, 

visando dar mais eficiência nos processos de investigação criminal. O presente artigo tem 

como objetivo a análise da (in) constitucionalidade do ciclo completo de polícia no Brasil 

proposto pelo projeto de emenda da constituição nº. 431/2014. Para tanto, a metodologia 

proposta para consecução do presente artigo é a dedutiva onde foi realizada a revisão 

integrativa da literatura que abordam o tema, além da análise dos projetos de lei e legislações 

pertinentes.  

 

Palavras-chave: Ciclo Completo de Polícia. Inconstitucionalidade. Investigação. 

______________________________________________________________________ 

 

A CONDUÇÃO COERCITIVA E SUA POSSÍVEL INAPLICABILIDADE AO RÉU 

 

Lucimara Antunes de Oliveira 

Ana Carla Capuchinho 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo o estudo do instituto da condução coercitiva e sua 

possível inaplicabilidade ao réu, previsto no artigo 260 do Código de Processo Penal, como 

também no artigo 455 do Código de Processo Civil. Tal medida visa agarantia da obtenção da 

prova, uma vez que a pessoa é intimada a prestar depoimento, o seu não comparecimento 

injustificado já é suficiente para ensejá-la, podendo até, em casos de resistência, o uso das 

algemas. A problemática surge com a promulgação da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, que instituiu como Direito Fundamental em seu artigo 5º, inciso LXIII, que 

todo acusado/investigado terá como garantia o Direito ao silêncio, não sendo obrigado a se 

autoincriminar, princípio nemotenetur se detegere, sendo este basilar do Estado Democrático 

de Direito, desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana. A priori, cumpre 

esclarecer que o objetivo deste estudo não é estabelecer uma crítica a respeito do instituto da 

condução coercitiva em todos os seus âmbitos. Ao contrário, a sua utilização como forma de 
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obrigar o acusado, testemunha, perito, ofendido, cumpre sobremaneira sua função jurídica, 

sempre em busca da verdade real. Entretanto, no cenário atual, em que um ex-presidente da 

República fora conduzido coercitivamente na operação Lava Jato, operação esta que tem 

movimentado o cenário político brasileiro desde o ano de 2009, faz-se necessário um estudo 

mais aprofundado da sua real necessidade ao réu/acusado, em razão da sua incompatibilidade 

com princípios basilares do Direito. A pesquisa é de cunho bibliográfico, com um estudo a 

respeito da aplicação do instituto da condução, à luz de princípios basilares da Constituição 

brasileira e do Código de Processo Penal. 

 

Palavras-chave: Condução Coercitiva. Direito ao Silêncio. Não Autoincriminação. Nemo 

Tenetur se Detegere. 

______________________________________________________________________ 

 

A CONDUÇÃO COERCITIVA E O DIREITO CONSTITUCIONAL DO 

INVESTIGADO DE FICAR EM SILÊNCIO 

 

Clewton Laercio Souza Oliveira 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho procura analisar os aspectos constitucionais, legais e doutrinários da 

condução coercitiva frente às garantias constitucionais. Assim sendo, no decorrer do trabalho, 

buscou identificar se a condução coercitiva, prevista no Código de Processo Penal, está em 

consonância com as garantias fundamentais da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. Procurou-se comparar a aplicabilidade do artigo 260 do Código de Processo 

Penal perante o direito de permanecer calado previsto no artigo 5º da Constituição brasileira. 

Entende-se que a interpretação de tal dispositivo do Código de Processo Penal deve ser 

interpretada à luz Constitucional, não devendo ser mais admitida a aplicação de tal artigo, 

porque o interesse quanto ao comparecimento ou não ao interrogatório deve ser refletida pelo 

acusado e seu defensor. A realização deste estudo é pautada pelo procedimento técnico da 

revisão bibliográfica, adotados os métodos dedutivo e qualitativo. 

 

Palavras-chave: Condução Coercitiva. Discussões Sobre a Condução Coercitiva. Direito de 

Permanecer em Silêncio. 

______________________________________________________________________ 

A COLABORAÇÃO PREMIADA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA  

 

Bruno Warlley Ferreira 

Samyra Cristielle Dias Leão Veloso 

 

RESUMO 

 

A colaboração premiada é um tema bastante atual, tendo em vista que a mídia vem quase que 

diariamente explorando este assunto em reportagens que tratam de escândalos de corrupção 

envolvendo políticos, empresários e grandes empreiteiras, como o que acontece no caso da 

“Lava Jato”. Previsto entre outros diplomas, na Lei de Organização Criminosa (Lei 12850 de 

2013), o instituto visa incentivar o agente que concorreu para a prática delituosa a contribuir 

para a identificação dos demais comparsas em troca de algum prêmio, que poderá chegar até 

mesmo ao perdão judicial do delator. Este instituto apesar de parecer recente, já vem sendo 
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utilizado de modo rudimentar desde a idade média, a partir de então foi se aperfeiçoando, 

passando a ser positivado em vários países. O presente trabalho tem o objetivo de fazer uma 

análise da colaboração premiada na lei de Organização Criminosa, abordando questões 

conceituais e históricas do instituto, bem como verificar questões relacionadas à legislação 

atual e aplicabilidade do instituto considerando princípios constitucionais que regem o 

processo penal. Analisou a Colaboração Premiada em relação às normas constitucionais na 

tentativa de buscar elementos que confrontam a necessidade de se investigar crimes graves 

com a violação de direitos fundamentais. Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, com 

emprego de revisão bibliográfica acerca do tema, com o enfrentamento de posicionamentos 

encontrados na doutrina atual. Concluindo que o instituto em estudo padece de vários vícios, 

sendo o maior deles a ofensa à dignidade humana.  

 

Palavras-chaves: Lei de Organização Criminosa. Colaboração Premiada. Princípios. Direitos 

Fundamentais. 

______________________________________________________________________ 

 

A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

Renato Ferreira de Souza 

Rosely da Silva Efraim 

 

RESUMO 

 

A Constituição da República promulgada em 1988-CR/88, trouxe consigo um rol taxativo de 

direitos e garantias fundamentais, outrora inexistentes, ocorrendo uma revolução das normas e 

garantias ao povo contra o poder punitivo do Estado. Contudo, o Brasil continuou a utilizar 

em seu ordenamento jurídico o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, mais 

conhecido como Código de Processo Penal, que repassa em seus artigos, procedimentos a 

serem seguidos num processo criminal, vigente no País mesmo sendo mais antigo do que a 

própria Constituição. Sendo assim, qualquer ato que é praticado ou elaborado contrariando à 

CR/88, pode ser declarado inconstitucional. O objetivo do artigo consistiu em fazer um debate 

sobre a decisão de Impronúncia no Estado Democrático de Direito, buscando analisar tal 

decisão em relação à insegurança jurídica do cidadão impronunciado, discutindo o dano 

social, moral e psicológico, demonstrando a possível inconstitucionalidade da decisão de 

impronúncia no Brasil. O artigo apresenta um estudo desenvolvido com a utilização de 

pesquisa bibliográfica, com a análise de leis, doutrinas e jurisprudências, além da pesquisa 

eletrônica, com acesso aos sites Scielo, Google Acadêmico, com o intuito de apresentar novos 

conhecimentos acerca do tema. A partir do estudo realizado foi possível inferir que qualquer 

lei ou ato que venha ser contrária à Constituição da República de 1988 deve ser excluído do 

Ordenamento Jurídico, não em defesa do cidadão acusado, mas sim preservando os direitos e 

garantias fundamentais. 

 

Palavras-chave: Processo Penal. Estado Democrático de Direito. Impronúncia. 

Inconstitucionalidade. Princípios. 

______________________________________________________________________ 

A DIVISÃO DA PENSÃO POR MORTE ENTRE CÔNJUGE E FAMÍLIAS 

PARALELAS AO CASAMENTO 

 

Jéssica Larisse Moura Simões 

Tatiane Santos Neves 
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RESUMO 

 

Em virtude das várias transformações que se percebe no meio social, não há como conceituar 

o termo “família” de uma forma genérica, uma vez que ela estrutura-se de forma bem distinta, 

não existindo mais um padrão a ser seguido. A partir de então questões que antes eram 

olhadas sob a ótica conservadora, como as relações extraconjugais (concubinato) ou uniões 

livres que viviam sem as formalidades legais do casamento eram excluídas, não obtendo 

nenhuma proteção do Estado. Tal situação teve grande progresso após a Constituição federal 

de 1988, uma vez que o indivíduo começou a ser visto na sua totalidade e suas relações sejam 

elas quais forem, passaram a ser respeitadas. A problemática surge na incidência da formação 

de famílias simultâneas ao casamento, ocasionando uma possível concessão de direitos ao 

companheiro em ocorrências de relações concomitantes. Dessa forma, o presente trabalho 

avaliou as possibilidades de aquisição do beneficio previdenciário de pensão por morte, na 

ocorrência de famílias paralelas ao casamento. Para obter tal resultado foi realizada revisão 

bibliográfica relacionada ao tema com foco no Direito de Família e ao Direito previdenciário, 

bem como o estudo da legislação vigente, jurisprudências, além de outras bases secundárias. 

Conclui-se que a fim de se garantir a efetividade da proteção social, não é necessário que se 

altere o rol dos dependentes previdenciarios, e sim que se faça uma adequação à sua 

finalidade protetiva, retirando para tanto qualquer tipo de moralismo que se consubstancie 

apenas em questões éticas. 

 

Palavras-chave: Casamento. Direito Previdenciário. Famílias Paralelas. Pensão por Morte. 

______________________________________________________________________ 

A DECADÊNCIA E A PRESCRIÇÃO NO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

 

Anisio Gonçalves da Silva 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

RESUMO 

 

O tempo, como fato jurídico natural, exerce grande influência sobre as relações jurídicas, que, 

por vezes, atuam extinguindo ou constituindo direitos e pretensões. Desse modo, o exercício 

de um direito deve ser praticado pelo seu titular em um prazo previamente determinado por 

Lei ou convencionados pelas partes, caso contrário, o titular sofrerá a influência do tempo que 

se manifestará através da decadência e da prescrição. Este artigo tem como principal objetivo 

analisar os institutos da decadência e da prescrição sob a égide da Lei nº 8.078/1990, que 

instituiu o Código de Proteção e Defesa do consumidor e do Código Civil de 2002, 

ressaltando que são institutos distintos e regulamentados de forma diversa. Com ênfase no 

Código de Defesa do Consumidor este artigo visa examinar o momento em que ocorre o 

termo inicial da contagem do prazo da decadência e da prescrição concluindo que estes 

institutos são utilizados de forma diferente quando constatado a sua ocorrência, ressaltando a 

responsabilidade por fato do produto ou do serviço e por vício do produto ou do serviço, e sua 

importância para analisar a decadência e a prescrição no Código do consumidor. Para 

desenvolvimento deste artigo foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Defeito. Vício. Responsabilidade. Prescrição. Decadência. 

______________________________________________________________________ 
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A DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL E AS DISCUSSÕES 

CONTEMPORÂNEAS SOBRE A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

 

Fernanda Dias dos Anjos 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

RESUMO 

 

Este artigo aborda a transição da legislação menorista para a vigente legislação, disposta na 

Lei 8.069/90, denominada Estatuto da Criança e Adolescente e tem como principal objetivo 

apresentar as medidas socioeducativas, previstas no mencionado Estatuto relacionando-as 

com a proposta de redução da maioridade penal. Através do estudo da trajetória legislativa, 

com início no primeiro Código de Menores de 1927 e seguindo até a publicação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990, foi possível observar o arcabouço jurídico e protetivo criado para as 

crianças e adolescentes no decorrer do tempo, considerando que cada contexto histórico teve 

sua peculiaridade e ressaltando a importância da mudança de paradigma instaurada pela 

Magna Carta de 1988, que introduziu a doutrina da proteção integral e declarou que criançase 

adolescentes são sujeitos de direitos e não mais meros objetos das normas. Foca-se, 

outrossim, na existência, conceito, função e atribuições das medidas socioeducativas para 

aqueles menores que cometem atos infracionais e sua relação com a proposta de redução da 

maioridade penal que hodiernamente traduz um discurso contemporâneo e polêmico, que 

suscita manifestações favoráveis e contrárias. Para o desenvolvimento deste artigo foi 

utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Medidas Socioeducativas. Maioridade Penal. Proteção Integral. 

______________________________________________________________________ 

 

A EFICÁCIA DA LEI DA ALIENAÇÃO PARENTAL  

 

Mikaelle de Oliveira Porto 

Rosely da Silva Efraim 

 

RESUMO 

 

O presente artigo discorre sobre a aplicabilidade e eficácia da Lei da Alienação Parental - Lei 

nº 12.318/2010. A alienação parental é uma prática que consiste em afastar a criança ou 

adolescente de um dos genitores e/ou dos demais familiares, incentivando-os a gerar 

sentimentos negativos quanto ao outro genitor, tendo-se como consequência a síndrome da 

alienação parental. Devido à relevância do assunto, foram analisados aspectos como a 

evolução histórica da família, a diferença da Alienação Parental e a Síndrome da Alienação 

Parental, sendo possível verificar que uma é consequência da outra. É importante relatar ainda 

as punições impostas aos alienantes que tem como escopo proteger a integridade física da 

criança ou adolescente e combater a prática da alienação parental. O objetivo do artigo 

consistiu em analisar a aplicabilidade e eficácia da Lei nº 12.318/10, que visa inibir a 

alienação parental. A pesquisa foi realizada com base em bibliografias, analisando doutrinas, 

artigos científicos, leis pertinentes ao tema, bem como o estudo de alguns casos retratados na 

jurisprudência dos tribunais e consulta a sites de grande relevância, que permitiram a 

conclusão do trabalho. Foi possível inferir que a lei que dispõe sobre a alienação parental foi 

de grande relevância para nossa realidade, contudo, verificou-se que ainda existe carência de 



22 
 

 

medidas capazes de impedir a ocorrência da alienação parental, bem como de maior 

publicidade da lei para alertar e informar a sociedade sobre a importância de proteger as 

crianças e adolescentes deste ato. 

 

Palavras-chave: Alienação Parental. Lei nº 12.318/10. Aplicabilidade. Eficácia. 

___________________________________________________________________________ 

 

A EFICÁCIA DAS MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS PARA RESSOCIALIZAÇÃO 

DO ADOLESCENTE INFRATOR 

 

Mônica Pereira da Silva 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

RESUMO 

 

O presente artigo possui como principal escopo verificar a eficácia das medidas 

sócioeducativas no sentido de favorecer a prevenção de reincidência de adolescentes 

infratores previstas na Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aborda as 

medidas sócioeducativas e sua aplicabilidade em seu aspecto disciplinar, em que o 

adolescente, sujeito de direitos e deveres tem assegurado no ordenamento jurídico todas as 

garantias processuais e constitucionais. A presente investigação foi desenvolvida através de 

pesquisa bibliográfica e de cunho qualitativo. O referencial teórico foi embasado por diversos 

autores que deram sustentação a esse estudo dentro de um universo bibliográfico. A 

Constituição Federal de 1988 estabelece para o adolescente infrator a condição de 

inimputável, considerando que a ele não podem ser aplicadas penas, entretanto, aplica-se as 

medidas sócioeducativas previstas no artigo 112 da Lei 8.069/90. Entende-se, portanto, que a 

aplicação das medidas sócioeducativas alcançam o resultado desejado, pois, à medida que são 

aplicadas ao adolescente na condição de infrator, favorecem a promoção de oportunidades de 

socialização, inclusão social, formação psicossocial, proteção integral, respeito à dignidade 

pessoal, respeito às peculiaridades e necessidades do adolescente. 

 

Palavras-chave: Adolescente Infrator. Medidas Sócioeducativas. Ressocialização. 

___________________________________________________________________________ 

 

A EFICÁCIA DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS AOS 

ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI 

 

Luana Tayná Leal de Souza Mendes 

Rosely da Silva Efraim  

 

RESUMO 

  

O presente artigo científico analisou a eficácia das medidas socioeducativas aplicadas aos 

adolescentes em conflito com a lei. Buscou-se com a pesquisa inferir se as medidas 

socioeducativas são, de fato, eficazes e, caso contrário, o que precisa ser feito para que as 

mesmas atinjam o objetivo proposto.O objetivo da pesquisa consistiu em verificar a eficácia 

das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 

8.069/90, aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei.Para a abordagem do tema, as 

coletas de dados foram realizadas por meio de pesquisas descritiva e exploratória, e também 

da pesquisa bibliográfica, realizando a análise de leis como Código Penal Brasileiro, o 
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Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal de 1988, bem com a doutrina e 

jurisprudência. Foi realizada pesquisa eletrônica em sites de pesquisas de artigos científicos, 

como o Google acadêmico e o SciELO Brasil – (Scientific Electronic Library Online). A 

partir da pesquisa realizada foi possível inferir que o adolescente infrator é resultado do meio 

em que está inserido, por isso é tão importante que a sociedade e o Estado cuidem deste para 

que futuramente não seja preciso puni-lo por suas falhas. 

 

Palavras-chave: Adolescentes. Medidas Socioeducativas. Eficácia. Ressocialização. 

___________________________________________________________________________ 

A EXPOSIÇÃO MIDIÁTICA DO ACUSADO ANTE OS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DAPRESUNÇÃO 

DE INOCÊNCIA 

Fabrine Dardielen Figueiredo Alves 

Edilberto Nicanor Ferreira 

 

RESUMO 

 

A exposição midiática do acusado deve ser analisada, pois com o decorrer dos anos o papel da 

mídia se tornou cada vez mais relevante na sociedade, fato que, inclusive, aumentou sua 

influência sobre a mesma. Diversos fatos são expostos nos veículos de comunicação, dentre 

eles tem-se a exposição do acusado. Tal exposição ocorre sob o alicerce do direito de 

informação e da liberdade de expressão atinentes ao papel midiático. Contudo, deve-se 

analisar as possíveis lesões que a referida exposição pode causar ao acusado, sendo que é 

necessário efetuar a análise de sua exposição na mídia como causa de uma possível lesão aos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência que são elencados 

como direitos fundamentais pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Diante disso, far-se-á uma análise da possibilidade de ponderação de direitos fundamentais, 

haja vista que tais direitos não são absolutos e são, também, direcionados a todos os 

indivíduos em decorrência do caráter universal. Deve-se analisar a exposição midiática do 

acusado como causa de uma possível lesão aos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

presunção de inocência, elencados como direitos fundamentais na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Utilizar-se-á a revisão bibliográfica como método de pesquisa, 

pesquisa teórica, utilizando-se doutrinas, especialmente, na área jurídica, acrescendo-se de 

pesquisas em bases de dados, legislações e jurisprudências aplicáveis a temática proposta. 

 

Palavras-chave: Exposição. Mídia. Acusado. Direitos Fundamentais. 

___________________________________________________________________________ 

 

A FIGURA DO SERIAL KILLER PSICOPATA NO DIREITO PENAL BRASILEIRO 

 

Karina Pimentel Nogueira 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

RESUMO 

 

Na história da sociedade, sempre existiu histórias de grandes líderes, com um incrível poder 

de oratória e convencimento, e com uma facilidade de infringir regras com o objetivo apenas 

de alcançar poder. Estes indivíduos não calculam seus atos e o reflexo de suas ações sobre 

outros, sendo capazes de agir da maneira que julgar necessário simplesmente com intuito de 
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atingir seus objetivos pessoais, inclusive utilizando da força e brutalidade. O estudo desse 

trabalho buscou conhecer e entender as facetas e características de um psicopata que comete 

assassinatos em série, analisando seus aspectos peculiares, como os sociais, psicológicos, para 

assim compreender seu modus operandi e o porquê da necessidade de novas políticas públicas 

para enfrentar as ações criminosas desse perfil. Assim, no intuito de melhor compreender o 

assunto, a proposta deste artigo se baseia numa análise sobre a medida de segurança aplicada 

aos portadores do transtorno da psicopatia, tendo como objetivo observar a sua eficácia tendo 

em vista a grande controvérsia entre proteger o bem jurídico maior, que é a vida, de ambos os 

lados da situação: a sociedade, como potencial vítima e também ao indivíduo que comete o 

crime, pois o direito deste também deve ser observado. Este trabalho divide-se em quatro 

seções. A primeira cuida da definição e histórico da psicopatia, desde Pinel (1745-1826), um 

dos percussores dos estudos sobre a psicopatia, até a atualidade. A seção seguinte analisa a 

personalidade psicopática, e, a formação da personalidade de um indivíduo psicopata, serão 

apresentados fatores externos e internos que poderiam ensejar um desencadeamento da 

psicopatia e suas características. Na sequência, serão desenvolvidas as implicações criminais 

da conduta do psicopata, o crime seu modus operandi e sua reincidência. E, em seguida, será 

analisada sua culpabilidade. Por fim, após uma breve abordagem da medida de segurança e 

seus pressupostos atuais, este artigo apresentou uma proposta eminentemente teórica sobre 

uma medida de segurança específica para tratamento dos psicopatas. Este artigo utilizou a 

pesquisa bibliográfica, valendo-se, também, de artigos específicos sobre o assunto, revisão de 

literatura e do método qualitativo. Por fim, nas Considerações Finais deste trabalho, retornou-

se ás questões iniciais na busca de compreensão deste universo repleto de ponderações e 

considerações acerca da linha tênue que é manter a sociedade a salvo desse tipo de indivíduo 

e ainda assim resguardar o direito fundamental deste. Tendo um apanhado de características 

apresentadas sobre o transtorno da psicopatia, se torna mais próximo o entendimento de como 

esse indivíduo se encaixa na sociedade e da importância que é relacionar corretamente os seus 

sintomas para uma análise prudente, evitando assim um laudo pericial incorreto e que esse 

indivíduo volte a reincidir e fazer novas vítimas.  

 

Palavras-chave: Medida de Segurança. Psicopatia. Serial Killer. 

______________________________________________________________________ 

 

A FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS TRABALHISTAS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Jhames Meira Muniz 

Samyra Cristielle Dias Leão Veloso 

 

RESUMO 

 

Introdução: diante da atual crise financeira no Brasil, e em decorrência dessa, o aumento das 

taxas de desemprego há uma discussão acerca da possibilidade da flexibilização das normas 

trabalhistas brasileiras como forma de manter emprego para a população. Nesse sentido, a 

flexibilização é vista como medida de combate ao índice de desemprego, bem como visa 

desenvolver a economia do País. Não obstante, a legislação trabalhista pátria é caracterizada 

por ser rígida, conquistada sob muitas dificuldades sociais, não sendo, portanto, assunto 

pacífico entre trabalhadores e empregadores. Objetivo: o presente estudo visa abordar sobre a 

flexibilização das normas trabalhista no Brasil, especificando os aspectos positivos e 

negativos sobre a problemática, mostrando sua origem e a sua necessidade de aplicação. 

Metodologia: o presente artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, tendo como principais 
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fontes de consulta as doutrinas, artigos de periódicos, monografias, dissertações, publicações 

em sites especializados e jornalísticos e as legislações pertinentes há matéria. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa de método monográfico, de cunho exploratório. 

 

Palavras-chave: Flexibilização das Normas. Legislação Trabalhista. Modificação. 

Empregado. 

___________________________________________________________________________ 

 

A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMO FUNDAMENTO PARA 

DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

 

Marcel Phillipe Silva Furtado 

Edilberto Nicanor Ferreira  

 

RESUMO  

 

Entende-se como prisão a privação da liberdade do indivíduo. No ordenamento jurídico 

brasileiro existem dois tipos de prisão, a decorrente de sentença penal transitada em julgado, 

ou chamada prisão pena, regulada pelo Código Penal. Contudo, antes de finda a persecução 

criminal, pode se fazer necessário o encarceramento do indivíduo, surge aí a possibilidade de 

ser decretado um provimento cautelar, qual seja, a prisão preventiva. O presente artigo teve 

como escopo a análise do instituto da prisão preventiva com enfoque na garantia da ordem 

pública para sua decretação. O cerne recai sobre o critério para decretação da prisão 

preventiva, disposto no artigo 312 caput do Código de Processo Penal, a garantia da ordem 

pública. A pesquisa foi realizada através da análise de dados e da revisão bibliográfica com 

base em artigos científicos, doutrinas e legislações jurídicas. No tocante aos artigos 

científicos, estes foram consultados nas bases de dados da biblioteca virtual SciELO Brasil – 

(ScientificElectronic Library Online), Google Acadêmico e Repositórios Acadêmicos, 

utilizando as seguintes palavras de forma isolada ou associada: Garantia da Ordem 

Pública;Clamor Social; Prisão Preventiva; Prisão Processual. A Garantia da Ordem Pública 

como fundamento para decretação da prisão preventiva, revela-se como sendo um tema ainda 

controvertido no ordenamento jurídico brasileiro, haja vista que a garantia da ordem pública, 

reveste-se de amplitude conceitual, carecendo de limites quanto ao seu alcance, uma vez que, 

a cerceamento de liberdade do indivíduo vai de encontro a princípios Constitucionais do 

estado e inocência e direito de ir e vir. 

 

Palavras-chave: Garantia da Ordem Pública. Clamor Social. Prisão Preventiva. Prisão 

Processual. 

___________________________________________________________________________ 

 

A GARANTIA FUNDAMENTAL DO CONCURSO PÚBLICO FRENTE ÀS 

CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL DE MINAS GERAIS 

 

Antônio Olinto Ataide Xavier 

Gisele de Cássia Gusmão 

 

RESUMO 
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A norma-princípio do concurso público possui caráter universal, isonômico e impessoal. A 

Constituição permite a contratação sem concurso, para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público. O Estado de Minas Gerais tem reiterado contratações, que 

perduram demasiadamente no tempo, prática corrente na Administração Pública. A análise do 

concurso como garantia fundamental do administrado, face à contratação temporária, foi feita 

àluzdoordenamentojurídico-constitucional vigente, dos fundamento da República e do Estado 

Democrático de Direito. Estetrabalho visou a demonstrar a fundamentalidade da garantia de 

realização do concurso, quando o preenchimento das vagas se demonstre irregular. A 

consecução do objetivo se deu mediante análise do entendimento doutrinário e jurisprudencial 

sobre os institutos e do papel institucional do Ministério Público e do Judiciário. Demonstrou-

se, portanto, a caracterização da realização do concurso como garantia fundamental nas 

hipóteses constitucionalmente previstas; e, a inconstitucionalidade das contratações, com 

desvirtuação do caráter excepcional e temporário. 

 

Palavras-chave: Concurso Público. Princípios. Garantias Fundamentais. Contratos 

Temporários. Constitucionalidade. 

___________________________________________________________________________ 

 

A GUARDA COMPARTILHADA COMO MEIO DE PREVENIR A ALIENAÇÃO 

PARENTAL 

 

Nathália de Moraes Paulino 

Rosely da Silva Efraim 

 

RESUMO 

 

O presente artigo analisou as Leis nº 12.318/2010 - Lei da Alienação Parental e a Lei n° 

13.058/2014 - Lei da Guarda compartilhada, bem como a aplicação da guarda compartilhada 

como forma de prevenir a ocorrência da alienação parental. As referidas leis são instrumentos 

processuais capazes de atenuar atos alienatórios já instalados, impedir que ocorram esses atos 

quando a transição de convivência ainda está em fase inicial, e principalmente, prevenir a 

síndrome da alienação parental e a alienação parental propriamente dita, evitando que esta se 

instale no meio familiar. O objetivo do artigo consistiu em demostrar a efetividade da guarda 

compartilhada na prevenção da alienação parental. Para o êxito do artigo, ométodo de 

pesquisa bibliográfica norteou o estudo, resultando na exposição da evolução histórica dos 

institutos Poder Familiar e Guarda, comparação da Alienação Parental com a Síndrome da 

Alienação Parental e apresentação do instituto da Guarda Compartilhada como profilaxia da 

alienação parental. Assim, foi possível inferir que a guarda compartilhada é o instituto capaz 

de inibir a alienação parental, pois tem como princípio basilar, o melhor interesse da criança e 

do adolescente e, por possibilitar a convivência dos pais separados com o filho, contribui para 

amenizar os conflitos resultantes da ruptura da convivência mútua. 

 

Palavras-chave: Poder Familiar. Alienação Parental. Síndrome da Alienação Parental. 

Guarda Compartilhada. Dignidade Humana. 

___________________________________________________________________________ 

A GUARDA COMPARTILHADA COMO POSSÍVEL SOLUÇÃO PARA A 

ALIENAÇÃO PARENTAL  

 

Rodrigo de Morais 

Samyra Cristielle Dias Leão 
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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou realizar uma análise do instituto da guarda compartilhada como 

possível solução para a alienação parental cometida por pais e familiares ao filho menor. Por 

meio deste estudo é admissível realizar uma breve exposição dos problemas psicológicos e 

sociais originários da prática da alienação parental, que podem ser impedidos, quando esta 

prática for percebida por um dos familiares ou profissionais da área. Destaca-se ainda, a 

criação no direito brasileiro, da Lei nº 13.058 de 22 de dezembro de 2014, que dispõe sobre 

guarda compartilhada. Far-se-á uma abreviada análise da evolução no ambiente familiar e 

seus reflexos na legislação, bem como do avanço no que tange à guarda dos filhos. 

Observando o aumento no número de casais que se divorciam nos dias de hoje é ativa a 

demonstração dos benefícios sobre a utilização deste tipo de guarda, frisando, especialmente, 

sua importância, dando observância ao Princípio da Isonomia previsto na Constituição 

Federal de 1988, equiparando os genitores do menor, sendo que ambos figurarão como 

guardiões, ficando responsáveis pelo cuidado e educação do filho, devendo decidir juntos 

todos os assuntos relacionados ao menor. Deste modo, a regulamentação da guarda dos filhos 

menores torna-se essencial, sendo hoje em dia considerada o melhor modelo para a realidade 

em que se vive, devendo ser seguida sempre que possível. Foi analisado detalhadamente o 

instituto da guarda compartilhada como meio mais benéfico de solução fático-jurídica para a 

alienação parental praticada por pais e familiares e suas consequências e reflexo na vida do 

menor durante o processo de dissolução do vínculo conjugal. Este estudo teve como objetivo, 

através da metodologia qualitativa, analisar a síndrome da alienação parental, bem junto com 

a Lei da guarda compartilhada com a realização da análise do conteúdo presente em livros 

doutrinários, sites acadêmicos e trabalhos científicos. O objeto de investigação se baseia em 

uma abordagem jurídica, social e psicológica. O trabalho examinou situações referentes ao 

objeto estudado que no caso desta análise trata-se de Alienação Parental na Dissolução 

Conjugal. 

 

Palavras-chave: Alienação Parental. Guarda Compartilhada. Filhos Menores. 

___________________________________________________________________________ 

 

A GUARDA COMPARTILHADA E A MEDIAÇÃO COMO MEIOS DE 

SOLUCIONAR OS CONFLITOS GERADOS DA SINDROME DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL 

 

Gilberto Alves da Silva 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo a análise da alienação parental disposta na Lei 

12.318/2008, o estudo da síndrome da alienação parental (diagnosticada e estudada pelo 

psiquiatra norte-americano Richard Gardner), suas características, estágios, causas, 

consequências jurídicas e psicológicas nas crianças. A síndrome é caracterizada como um 

distúrbio da infância que se inicia a partir da disputa pela guarda, em que a criança é 

programada por um dos genitores (alienante) a não aproximar e nem gostar do outro genitor 

(alienado), ainda passa a denegrir a figura deste sem nenhuma justificativa. Ademais, 

destacou-se ainda, o comportamento dos envolvidos, as medidas judiciais cabíveis, 

características assimiladas ao alienante e ao alienado. E como objetivo principal de estudo, 
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buscou demonstrar como o instituto da guarda compartilhada e da mediação servem para 

coibir a síndrome, resultado dos conflitos gerados da ruptura da relação conjugal, ou seja, a 

guarda compartilhada e a mediação como meios de solução dos conflitos gerados pela SAP. A 

metodologia aplicada para a elaboração desta pesquisa foi a qualitativa através de revisão 

bibliográfica de documentos, artigos científicos, publicações da biblioteca virtual Google 

acadêmico, jurisprudências, sites oficiais e algumas leis que tratam do tema proposto.  

 

Palavras-chave: Alienação Parental.   Síndrome.   Consequências Jurídicas e Psicológicas. 

Guarda Compartilhada e Mediação. 

___________________________________________________________________________ 

 

A (IN) EFICIÊNCIA DA RESSOCIALIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PENAL 

BRASILEIRA 

 

Hévila Mara Marcelino Martins 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é analisar as teorias da função social da pena e a aplicação da Lei de 

Execução Penal no sistema prisional brasileiro com foco na questão da ressocialização da 

pessoa apenada. Apresentará, ainda, sobre a possibilidade da aplicação das penas alternativas 

no ordenamento jurídico pátrio como uma alternativa positiva para a ressocialização. Apesar 

dos esforços da reinserção do apenado a sociedade é possível verificar uma certa ineficiência 

desse atual sistema, não se efetivando o cumprimento da função social da pena. Percebe-se, 

ainda, que os presídios do país enfrentam dificuldades para proporcionar o previsto na 

legislação penal, favorecendo, portanto, a reincidência e não a ressocialização. Para atender o 

propósito deste artigo foi utilizado o método dedutivo de exploração, mediante pesquisa 

bibliográfica. Para seu desenvolvimento, fez-se uma análise dos aspectos conceituais e da 

evolução histórica da pena no Brasil, além de ser abordado sobre a legislação que rege o 

ordenamento jurídico brasileiro no que concerne ao tema.Desta forma, conclui-se que existem 

muitas falhas no atual sistema prisional brasileiro uma vez que, ainda que possua uma 

legislação que prevê garantias, estas não são efetivamente aplicadas na realidade dos 

condenados. 

 

Palavras-chave: Lei de Execução Penal. Ressocialização. Sistema Prisional Brasileiro.  

______________________________________________________________________ 

 

A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE 

TRABALHOSOB A ÓPTICA DA COSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Letícia Machado de Aguiar 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho se desenvolve com o propósito de demonstrar que as pessoascom 

deficiência têm seus direitos e garantias assegurados pela Constituição Federalde 1988. Trata-

se de um tema onde há inovação constitucional é de granderelevância, haja vista que a 

legislação Brasileira é referência mundial na proteção àspessoas com deficiência. A proposta 
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de estudo é análise dos direitos fundamentaisque são assegurados a essas pessoas com 

deficiência consoantes a ConstituiçãoFederal de 1988, sendo necessário que se faça um 

reconhecimento mais rigorosodesses direitos tendo em vista o princípio da igualdade e da 

dignidade da pessoahumana. Embora o nosso ordenamento seja composto por uma vasta 

legislação noque diz respeito ao tema, as pessoas com deficiência encontram muitas 

barreiraspara efetivação dos seus direitos, ainda sofrem com o preconceito, a discriminaçãoda 

sociedade e descaso do Poder Público que não oferece condições para que essasignificativa 

parcela da população desfrute das suas garantias, ainda existeobstáculos a ser enfrentados. A 

pessoa com deficiência deve ser incluída nasociedade devendo ter condições especiais, além 

da proteção que garanta, eeliminem as barreiras para a efetivação dos seus direitos. O presente 

trabalhocaracteriza-se como um estudo bibliográfico com base na legislação pertinente 

aotema e desenvolvido por meio de pesquisa em doutrinas, e artigos científicosbaseando se, 

na Constituição Federal de 1988 e na CLT. Ademais, a pesquisa é decunho qualitativo em 

relação à abordagem. Por fim, o trabalho quando ao objetivoserá da natureza exploratória. 

 

Palavras-chave: Pessoa com Deficiência. Inclusão. Mercado de Trabalho. 

___________________________________________________________________________ 

 

A INFLUÊNCIA DA MIDIA NO TRIBUNAL DO JURI 

 

Rayane de Jesus Soares 

Daniel Rodrigo Soares 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo abordar as peculiaridades e funções do Tribunal do 

Júri e a influência da mídia nas decisões do Conselho de Sentença. Para tanto, foi realizada 

uma revisão na literatura, por meio de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. Neste 

contexto, questiona-se: A repercussão pela mídia, no caso concreto, influi na decisão do 

Conselho de Sentença? Em resposta a esta questão observamos que a mídia pode sim 

interferir nas decisões do Conselho de Sentença. A mídia formada pela televisão, radio, 

internet, revistas e afins provoca reflexos nos promotores, advogados, jurados, testemunhas e 

pode ocasionar a uma sentença errônea. Ao ser noticiados os crimes e atos judiciais é 

prioritário que haja objetividade e os abusos praticados pela mídia devem ser condenados e 

punidos de forma que não voltem a prejudicar os acusados de tais crimes. 

 

Palavras-chave: Tribunal do Júri. Influência da Mídia. Crimes. 

___________________________________________________________________________ 

A MÍDIA NO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

Jerry Moreira Dias Junior  

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

RESUMO 

 

O principal objetivo deste artigo é apresentar a influência que a mídia exerce no Tribunal do 

Júri, verificando até que ponto o exercício da liberdade de imprensapode prejudicar os direitos 

do réu no Tribunal que tem a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. O 

Tribunal do Júri é composto por um Juiz togado e mais vinte e cinco jurados leigos, sendo 

que, dentre estes, serão sorteados sete para compor o Conselho de Sentença. Através da 
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análise e apresentação dos princípios constitucionais que podem ser violados por influência da 

mídia nos julgamentos do Júri, propõe-se analisar como os componentes deste Tribunal 

podem ser influenciados pela mídia e identificar a possibilidade de ocorrência de conflito de 

direitos e garantias fundamentais. Para desenvolvimento deste artigo foi utilizada como 

metodologia a pesquisabibliográfica. 

 

Palavras-chave: Tribunal do Júri. Mídia. Princípios Constitucionais. 

___________________________________________________________________________ 

 

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NOS JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

João Henrique Gonçalves Teixeira 

Edmilson Araujo Rodrigues 

 

RESUMO 

 

O tribunal do júri é um sistema de julgamento popular. Os jurados devem proferir sua decisão 

com base na sua consciência, esse é o objetivo do júri, julgar com imparcialidade e com 

pessoalidade a respeito do fato delituoso a ser julgado. De diferente maneira, a mídia 

sensacionalista aborda os crimes de competência do tribunal do júri com tamanha ênfase que 

por vezes acaba por induzir os jurados a erro, pois chega a impossibilitar um julgamento 

imparcial e com sua própria consciência. A imprensa tem papel fundamental na divulgação de 

notícias e é garantidora do direito à informação do cidadão. No entanto, não deixa espaço para 

serem analisados a ampla defesa e a plenitude de defesa, que são direitos do acusado. Deste 

turno, o objetivo deste projeto será avaliar a efetividade do tribunal do júri frente ao 

sensacionalismo da mídia acerca do crime julgado em questão, e avaliar também os aspectos 

positivos e negativos da imensa abordagem das informações levadas ao público pela mídia. 

Trata-se de um estudo de caráter retrospectivo, descritivo e de análise intrínseca do tema 

abordado, demonstrando e diferenciando os tipos de mídia e veículos de divulgação de 

informações, e também os tipos sentença a serem proferidas pelo tribunal, as fases do júri e 

quem pode compor a banca de jurados. 

 

Palavras-chave: Tribunal do Júri.  Sensacionalismo da Mídia.  Mídia. Ampla Defesa e 

Plenitude de Defesa. 

___________________________________________________________________________ 

 

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NOS PROCESSOS DOS CRIMES DE REPERCUSSÃO 

NACIONAL 

Brunno Henrique Prates Melo 

Erik Rodrigues da Silva 

 

RESUMO 
 

No atual cenário jurídico, a imprensa desempenha o seu papel informativo com excelente 

qualidade, porém, tratando-se de institutos penais, existe uma linha tênue entre a informação 

repassada e a influência que esta pode causar na opinião pública. Objetiva-se destacar que 

esse estudo tem por fundamento discutir a função da imprensa diante do casos de grande 

repercussão, em que o simples papel informativo passa a influenciar seus destinatários, 

gerando uma pressão frente as autoridades, dando lugar ao direito penal midiático, e analisar o 

quão blindado está o nosso Poder Judiciário frente a pressão externa, no enfoque, a mídia, 



31 
 

 

além de abordar sobre direitos fundamentais e princípios aplicado nessa relação entre mídia e 

direito penal. Analisar também os aspectos positivos e negativos das informações repassadas 

pela imprensa durante um processo. Trata-se de um estudo de revisão de literatura integrativa 

de caráter descritivo, pois esse método possibilita a reunião de informações e discussão da 

temática. Conclui-se que o direito a informação não deve ser cerceado, no entanto faz-se 

necessário moderação para que outros direitos não venham a ser desrespeitados. 

 

Palavras-chave: Direito Penal. Influência. Jurídico. Midiático. 

___________________________________________________________________________ 

 

A INFLUÊNCIA MIDIÁTICA NO TRIBUNAL DO JÚRI  

 

Kátia Marques Lobato  

Ana Carla Fagundes Capuchinho 

 

RESUMO  
 

O presente artigo reporta a importante influência midiática na opinião pública, com ênfase no 

tribunal do júri, analisando os pré-julgamentos que podem definitivamente interromper a 

liberdade de qualquer cidadão sujeito a esse tipo de processo. Objetiva-se compreender a 

proporcionalidade entre o direito à informação e o direito à personalidade, bem como os 

limites para que ambas as partes alcancem uma condenação satisfatória ou absolvição 

adequada. Cabe ainda verificar a possível interferência que pode ocorrer ao princípio da 

presunção da inocência, visualizando se a liberdade da influência midiática afeta diretamente 

o Tribunal do Júri e suas consequências, sendo negativas ou positivas, verificando-se ainda se 

há a existência de um risco considerável de ferir o princípio da Presunção da Inocência. O 

método segundo a abordagem do problema foi realizado através de pesquisa bibliográfica e 

artigos científicos com o objetivo de reconhecer em textos o assunto abordado. Esse trabalho 

não tem o intuito de censura, mas a democratização dos meios de comunicação para que a 

mídia cumpra sua função de maneira ética, elaborando um jornalismo com a verdade absoluta 

dos fatos, agregando assim ao instituto do Tribunal do Júri maior segurança jurídica. 

 

Palavras-chave: Tribunal do Júri. Influência. Mídia. 

___________________________________________________________________________ 

 

A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO PODER FAMILIAR 

 

Ana Beatriz Rodrigues Jorge de Oliveira 

Tatiane Santos Neves 

 

RESUMO 

 

O poder familiar é um instituto que consiste em direitos e obrigações dos pais para com os 

seus filhos, sempre com o objetivo de protegê-los.Se os pais não cumprirem com suas 

obrigações, perderão o poder familiar, uma vez que o Estado intervém, submetendo o 

exercício do poder familiar à sua fiscalização, essa intervenção se dá com o objetivo de 

assegurar os direitos da criança. A perda do poder familiar se dá por inúmeras possibilidades. 

A destituição, a extinção e a suspenção do poder familiar são os meios utilizados pelo Estado 

para intervir no ambiente familiar, assim privando o genitor de seu exercício. É indiscutível 

que a criança tenha a sua família como um exemplo de ambiente adequado, de respeito e de 



32 
 

 

tranquilidade para o seu desenvolvimento e a formação de sua identidade. O objetivo do 

presente trabalho se voltou para identificar as formas que o Estado intervém e dita como a 

família deve se comportar frente ao instituto do poder familiar. Os objetivos específicos se 

voltam para a discussão a respeito da origem e evolução da família, levantar o entendimento 

do poder familiar e a sua transformação, explicar quais os direitos e deveres dos pais, realizar 

uma analise das formas de intervenção do Estado. Metodologicamente foi utilizada a pesquisa 

descritiva, bibliográfica e revisão de literatura. Os resultados da pesquisa apontam para os 

fatos de que quando um ambiente familiar se encontra em desordem, com uma má 

administração, o Estado deverá intervir como uma forma de solucionar o problema. 

 

Palavras-chave: Direito de Família. Intervenção Estatal no Poder Familiar. Poder Familiar. 

___________________________________________________________________________ 

A INTERVENÇÃO ESTATAL E A LIBERDADE INDIVIDUAL: UMA ANÁLISE DO 

ARTIGO 10, INCISO I, DA LEI 9.236 DE 1996 

 

Luiz Fernando Rodrigues Amaral 

Ms. Edilberto Nicanor Ferreira  

 

RESUMO 

 

O presente estudo trata do conceito de família, sua evolução histórica e sua atual conjuntura. 

Nota-se que o dever de proteção jurídica dos cidadãos está, intimamente, relacionado com as 

condutas estatais. Outro fator que pode ser enumerado diz respeito aos direitos essenciais para 

a manutenção da dignidade humana, isto é, o direito que cada pessoa possui de decidir quando 

e quantos filhos ter. A sociedade é objeto de constante mutação, em consonância com essa 

transformação, o instituto da família também se modifica. Conforme o conhecimento se 

evolui e as percepções de mundo são alteradas, ocorre a desagregação entre os atos sexuais e a 

procriação, sendo o primeiro relacionado aos prazeres carnais e o segundo visto como uma 

questão de escolha, que está intimamente ligado ao sentimento de afeto. Assim sendo, o 

objetivo da presente pesquisa é levantar a discussão sobre o artigo 10, inciso I, da lei 9.236 de 

1996, que veda a esterilização para pessoas que não tenha mais de 25 (vinte e cinco) anos ou 

que não tenha dois filhos; comparando-a com outros dispositivos da legislação brasileira. 

Utilizar-se-á de revisão bibliográfica com o uso do método dedutivo, com investigação em 

obras literárias, doutrinas, banco de dados e decisões proferidas em demandas judiciais. 

 

Palavras-chave: Filhos. Esterilização.  Individualidade. Escolha. 

___________________________________________________________________________ 

 

A INTERPRETAÇÃO DO SILÊNCIO NA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL  

 

Ronaldo Ferreira Júnior 

Nélia Carolina Silva Dias 

 

RESUMO 

 

Este artigo aborda uma das mudanças de maior importância realizada no Direito Processual 

Civil Brasileiro, trata-se da Usucapião Extrajudicial, introduzida no Direito Brasileiro a partir 

da entrada em vigor da Lei nº 13.105/15, o novo Código de Processo Civil. É um 

procedimento extrajudicial de reconhecimento de usucapião.  Por ser um procedimento 

extrajudicial, tem se, pois um benefício para o requerente ao enxergar uma possibilidade de se 
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evitar a via judicial, sendo tal via demasiadamente morosa, vez que o Judiciário Brasileiro 

encontra-se sobrecarregado de processos, cabendo ao requerente devidamente acompanhado 

do seu advogado, escolher de início o procedimento extrajudicial de usucapião, e, caso não 

tenha êxito em tal procedimento, só então ingressar por meio da via judicial, não sendo 

possível o modo inverso. Conforme o anteprojeto do Novo Código de Processo Civil é 

notório o interesse do legislador em se ter um judiciário desafogado de processos, e podendo 

posteriormente, ter se maior celeridade nos demais processos, e desjudicializar procedimentos 

onde não há litígio, tem sido um bom caminho. Ponto importante a se notar está nos requisitos 

exigidos para tal procedimento extrajudicial, sendo alguns comuns ao processo judicial, e a 

anuência de todas as partes envolvidas será obrigatória para o reconhecimento da usucapião, 

porém o silêncio será interpretado como discordância. Caso o requerente não cumpra qualquer 

dos requisitos, poderá ter seu pedido rejeitado pelo oficial de registro de imóveis, mas poderá 

ingressar em juízo. 

 

Palavras-chave: Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Usucapião. Procedimento 

Extrajudicial. Registro de Imóveis. 

___________________________________________________________________________ 

 

A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR ABANDONO 

AFETIVO NAS RELAÇÕES DE FILIAÇÃO 

 

Emanuelle Oliveira Neto 

Tatiane Santos Neves 

 

RESUMO 

 

É sabido que é na família que a formação do indivíduo se faz e quanto mais amparo e afeto 

recebe, se torna um indivíduo melhor diante da sociedade. A vida em família gera obrigações 

e dentre estas está o dever de cuidar e garantir o bem estar físico e emocional dos filhos. 

Assim, o direito de receber tal amparo é legalmente garantido no ordenamento jurídico, sendo 

importante analisar os danos que a ausência do amparo afetivo por parte dos genitores pode 

causar em seus filhos e discutir se é possível reparação cível. O objetivo deste trabalho 

foiverificar a existência e identificar quais são as possíveis formas de responsabilização para 

pais não cumpridores com suas obrigações afetivas decorrentes do poder familiar. Para tanto, 

foram realizadas revisões de literatura e discussões teóricas acerca do Direito Civil, Direito de 

Família e também sobre o instituto da Responsabilidade Civil, mais especificamente, à 

reparação civil por abandono afetivo, além de outras fontes. Dessa maneira, conclui-se que os 

tribunais brasileiros tem se esforçado na tentativa de reparar os danos provocados por tal 

abandono, tendo em vista que o psicológico é o mais difícil de ser reparado, pois marcará a 

vida da criança, podendo perdurar durante toda a sua vida.Portanto, não é sobre colocar preço 

no afeto, substituir com dinheiro os laços afetivos e tampouco obrigar alguém a amar, e sim, 

sobre a questão jurídica de apurar os danos de uma conduta causada a um bem jurídico, neste 

caso, a dignidade da pessoa humana. 

 

Palavras-chave: Abandono Afetivo. Família. Responsabilidade Civil. 

___________________________________________________________________________ 

 

A PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE NO SETOR PRIVADO: 

UMA ANÁLISE QUANTO A SUA APLICABILIDADE 
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Luzia Cardozo de Jesus Silva 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

RESUMO 

 

O presente artigo teve como objetivo analisar a aplicabilidade do programa empresa cidadã, 

instituído pela lei nº. 11.770/2008 que estendeu ao setor privado a opção de estender por mais 

60 dias a licença maternidade. O projeto que deu origem a prorrogação da licença-

maternidade no setor privado teve inicio em um evento realizado durante a Semana Mundial 

da Amamentação em 2004, pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Cumpre ressaltar 

que a licença maternidade de 180 dias já alcançava as servidoras públicas dos estados 

brasileiros exceto Maranhão e Acre, de acordo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Com a 

criação da Lei n° 11.770/2008, que instituiu o Programa Empresa Cidadã, tornou facultativo 

para as empresas privadas a prorrogação em 60 (sessenta) dias da licença-maternidade. A 

finalidade da referida lei é equiparar os benefícios da prorrogação, que já se estendia as 

servidoras públicas, para o setor privado. Para dispor do referido beneficio, a pessoa jurídica 

deverá aderir ao Programa Empresa Cidadã e, assim, a empregada poderá requerer a 

prorrogação da sua licença-maternidade até o final do primeiro mês após o parto. Para a 

realização da presente pesquisa foi utilizada como metodologia a revisão bibliográfica de 

autores que abordam o tema, além da análise das leis pertinentes relacionadas á temática em 

questão. Conclui-se que há necessidade de uma revisão da Lei n° 11.770/2008, para que a 

prorrogação de 60 dias venha atingir todas as trabalhadoras, quais estão limitadas quanto ao 

referido beneficio. 

 

Palavras-chave: Licença Maternidade. Prorrogação da Licença-Maternidade. Aplicação da 

Lei 11.770/2008. Setor Privado. 

___________________________________________________________________________ 

 

A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS HOSPITAIS RESULTANTE DO ERRO 

MÉDICO 

 

Mislley Pereira Nunes 

Ana Carla Fagundes Capuccinho 

 

RESUMO 

 

O presente artigo visa analisar a possível responsabilidade civil dos hospitais em decorrência 

de erro ou falha na conduta médica que resultem em prejuízos ao paciente.Tratando de 

responsabilidade civil como sendo a matéria que visa à identificação do agente causador do 

dano e o dever deste de repará-lo, verificou-se que a responsabilidade civil dos hospitais 

ocorrerá de forma direta e/ou objetiva e contra o médico caberá ação de regresso a partir da 

percepção dos elementos subjetivos: dolo e culpa de sua conduta. O interesse pelo tema 

decorreu da percepção de inúmeras situações em que pacientes se veem prejudicados em 

atendimentos hospitalares, por não saberem a quem recorrer para resolver uma possível 

reparação de dano. Daí se deu a necessidade em entender quem seria o responsável por esta 

reparação, se o médico ou se o hospital, ou quando será um ou o outro. Metodologicamente 

foi feito uso de pesquisa bibliográfica,jurisprudencial e de artigos científicos com revisão de 

literatura e abordagem qualitativa. Os resultados indicaram finalmente para a utilização de 

interpretações diversas para solução destes conflitos a partir dos casos concretos. Caminhou-

se para a conclusão que ora será o hospital quem responderá objetivamente pela reparação do 
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dano, ora será o próprio médico a ser responsabilizado, diante de uma conduta em que deveria 

ser de resultado. 

 

Palavras-chave: Erro Médico. Dano. Responsabilidade. Hospital. 

___________________________________________________________________________ 

 

A RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRESOS ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO 

 

Rafaelle Brant Santos 

Andrey Philippe de Sá Baeta Neves 

 

RESUMO 

 

O presente projeto tem por fim refletir sobre a importância da educação na ressocialização dos 

presos no sistema penitenciário brasileiro. Para tanto, faz-se um relato sobre o surgimento das 

prisões, tratando, em seguida sobre os problemas deste sistema, como a superlotação, a falta 

de dignidade, as rebeliões e a reincidência criminal. Seguidamente, a educação é apresentada 

como uma hipótese para se alcançar maior efetividade na ressocialização dos presos. Assim, 

este trabalho tem por objetivoinvestigar como a educação pode ser uma alternativa para se 

alcançar a ressocialização dos presos e consequentemente a valorização desses indivíduos 

durante o cumprimento da pena. Quanto à metodologia, trata-se de pesquisa qualitativa, de 

natureza básica, cujo método de raciocínio é o hipotético- dedutivo. Para elaboração do estudo 

foi feita uma revisão bibliográfica, usando-se de leis, doutrinas, trabalhos acadêmicos e obras 

avulsas, que versam sobre o tema de forma que se possa avaliar a importância da educação 

para obtenção da melhoria do sistema penitenciário brasileiro. É de grande relevância o 

estudo acerca do tema, pois o sistema penitenciário se encontra falido, visto que, o Estado não 

promove uma eficaz ressocialização para os presos. Ante o exposto, verifica-se que é 

necessário buscar solução aos problemas apresentados, sendo que a educação pode ser uma 

alternativa para se alcançar a tal esperada ressocialização dos presos. 

 

Palavras-chave: Ressocialização. Educação. Sistema Penitenciário. 

______________________________________________________________________ 

A TERCEIRIZAÇÃO DO TRABALHO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DO PROJETO 

DE LEI Nº 4.330/04 

 

Isabela Jéssica Fernandes Neves 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

RESUMO 

 

Este artigo dedica-se ao estudo das transformações na legislação trabalhista provenientes da 

possível legalização da terceirização da atividade fim do trabalho no Brasil. A terceirização 

consiste na transferência de tarefas consideradas secundárias, fazendo com que a empresa 

principal fique com a atividade fim, e as terceirizadas com atividade meio. Verifica-se que o 

ordenamento jurídico não possuía uma norma específica para regulamentar a terceirização, e 

tão somente a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho a qual proibia a delegação da 

atividade meio para as empresas subsidiárias. Nota-se ainda, que diversos projetos de lei 

surgiram no intuito de normatizar a terceirização e que possuíam diversos artigos polêmicos, 

como o projeto de Lei nº. 4.330/04, o qual restou verificado a sua inconstitucionalidade 

parcial, uma vez que algumas de suas disposições violam diretamente princípios e normas 



36 
 

 

resguardadas pela Constituição Federal de 1988 e pelas leis infraconstitucionais. Entretanto, 

durante a realização deste trabalho, houve a aprovação da lei 13.490/2017 que regulamenta a 

terceirização e prevê a possibilidade da terceirização da atividade fim de uma empresa. Tal 

norma merece ser discutida e analisada uma vez que, por ser recente, ainda não há dados 

sobre a sua efetividade ou eventuais consequências dos contratos de empregados terceirizados 

realizados após tal regulamentação. Para a realização deste artigo foi utilizada como 

metodologia a pesquisa bibliográfica, constituída por livros, legislação e artigos publicados 

em periódicos especializados e em sites da internet. 

 

Palavras-chave: Terceirização. Flexibilização. Atividade Fim. Direitos Trabalhistas. Projeto 

de Lei 4.330/04. 

______________________________________________________________________ 

 

A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS E A PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

Danilo Vinicius Silva Pereira 

Welberte Ferreira de Araujo 

 

RESUMO 

 

A sociedade evolui constantemente, e com ela de maneira exorbitante cresce a violência, 

diante de tamanha evolução, se faz necessária a atuação do estado. Pautado pela 

discricionariedade, do agente e pela proporcionalidade e necessário que o policial faça uso das 

algemas para a manutenção e preservação da ordem pública. Todavia, o tema resguarda 

algumas controvérsias quanto a sua (in) constitucionalidade, ou seja, o instrumento é uma 

salvaguarda para agressão a dignidade da pessoa humana, ou apenas meio de segurança e 

funcionalidade do agente policial, terceiros e o próprio preso. Neste sentido, o trabalho tem 

como objetivo analisar o entendimento dos magistrados e doutrinadores à luz da dos 

princípios constitucionais que versa sobre o uso de algemas e preservação da dignidade 

humana diante do abuso de autoridade exercitada pelo agente de polícia. O estudo apresenta-

se como uma pesquisa de revisão literária sobre o uso de algemas e a preservação da 

dignidade humana, cuja metodologia abordará aspectos históricos, conceituais e normativos, 

por meio de investigações anteriores e com temas atuais. Almeja explanar as problemáticas do 

emprego das algemas, tratando das discussões que a envolva, em face da má interpretação e 

abusos que podem ferir os direitos fundamentais da pessoa humana, ou seja, o 

constrangimento ilegal, o direito a imagem, a dignidade da pessoa humana. 

 

Palavras-chave: Algemas. Poder de Polícia. Dignidade Humana. 

______________________________________________________________________ 

 

A VALORIZAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS NA REFORMA 

TRABALHISTA FRENTE OS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO E DA NORMA MAIS 

FAVORÁVEL 

 

Marina Bezerra dos Santos 

Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 
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O presente artigo objetiva abordar a valorização das negociações coletivas de trabalho 

trazidas pela Lei n.º 13.467/2017, denominada Reforma Trabalhista. A fim de responder de 

que forma esta alteração legal se portará frente os princípios da proteção e da norma mais 

favorável. O dispositivo em apreciação possui grande relevância para o ordenamento jurídico 

atual, uma vez que estabelece a primazia das negociações coletivas sobre o legislado nas 

hipóteses previstas em seu artigo 611-A. A norma reformada altera a sobreposição normativa 

concedendo precedência ao acordado sobre o legislado. Quanto aos acordos e convenções 

coletivos, a Justiça do Trabalho passará a analisar os elementos essenciais do negócio 

jurídico, de viés civilista, tendo como diretriz o princípio da intervenção mínima na 

autonomia da vontade coletiva. Atribuindo assim, uma maior liberdade aos sindicatos 

mediante as negociações coletivas frente ao princípio da proteção do trabalhador e da norma 

mais favorável. Este trabalho foi desenvolvido com base em pesquisa qualitativa, através de 

uma revisão bibliográfica. Buscou-se ponderar sobre a reforma trabalhista e a valorização das 

negociações coletivas; o sindicalismo brasileiro da atualidade; os princípios trabalhistas que 

regulam a formulação de normas coletivas; e sobre a proposta de aumento de poder dos 

sindicatos nas negociações coletivas versus os princípios da proteção de da norma mais 

favorável. Concluiu-se que há, diante dessa inovação legal, a possibilidade de sujeição dos 

trabalhadores a condições de trabalho inferiores às garantidas pela Lei. 

 

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Negociação Coletiva. Sindicalismo. Princípio da 

Proteção. Princípio da Norma mais Favorável. 

______________________________________________________________________ 

 

ABORTO E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Ellen Talita da Silva Maia 

Dayane Ferreira Silva 

 

RESUMO 

 

O aborto é um assunto polêmico por envolver um choque de direitos fundamentais, garantidos 

pela Constituição da República Federativa do Brasil- CRBF (1988), tais como, o direito da 

mulher em dispor sobre o próprio corpo e o direito da vida do nascituro. Diante desse 

contexto, o objetivo geral da pesquisa foi analisar os artigos 124 a 127 do Código Penal 

Brasileiro (1940) que tipificam o aborto como crime, bem como as exceções previstas no 

artigo 128 do referido código penal. Para a realização da pesquisa foi utilizada a metodologia 

qualitativa através de pesquisa bibliográfica. Ao analisar o Código Penal Brasileiro (1940), 

nota-se que a proibição legal da prática ao aborto não reduz o número de abortos realizados, 

culminando na realização dessa prática através de procedimentos inseguros, em locais sem 

estrutura adequada, que colocam em risco à vida e à saúde da mulher. A pesquisa aponta para 

a necessidade de reformular as políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, no que se 

refere à saúde sexual e planejamento familiar, persistindo a quantidade de práticas abortivas 

devem ser realizadas mais pesquisas profundas sobre essa questão, para assim propor outras 

medidas de intervenção, inclusive jurídicas, afinal manter o cenário atual nega o direito da 

mulher e também do nascituro. 

 

Palavras-chave: Aborto. Saúde da Mulher. Saúde Pública. Legalização. 

______________________________________________________________________ 

ABANDONO AFETIVO E RESPONSABILIDADE CIVILNAS RELAÇÕES 

PATERNO-FILIAL 
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Mariane Chagas Oliveira 

Daniel Rodrigo Soares 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho busca fazer uma análise sobre a responsabilidade civil dos pais em casos 

de abandono afetivo. O objetivo do trabalho consiste em averiguar como o Direito da Família 

tem atuado nesta situação, considerada um paradigma relativamente novo no âmbito legal em 

função das recentes reformulações do conceito de família após a Constituição de 1988. Como 

metodologia, será realizada uma análise bibliográfica de caráter exploratório em livros, 

artigos e legislação pertinentes ao tema. Este trabalho justifica-se pela necessidade de 

aprofundar as pesquisas sobre o tema, bem como produzir mais conteúdo sobre o mesmo, 

uma vez que a temática abordada é considerada relativamente recente no âmbito acadêmico. 

Além disso, é pertinente a análise de como o Direito da Família tem se adequado às novas 

situações que envolvem conceitos não tradicionais de “família”, formulados a partir da 

concepção de que o elo que a define é determinado pela afetividade. Pretende-se ainda 

analisar os diferentes posicionamentos da doutrina em relação a estes casos. Com os dados 

obtidos na pesquisa, será realizada uma revisão de literatura sobre o tema proposto. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Abandono Afetivo. Danos Psicológicos. Direito da 

Família. Danos Morais. 

______________________________________________________________________ 

 

ALIENAÇÃO PARENTAL: ASPECTOS CONTROVERSOS SOBRE A LEI nº 

12.318/2010 

 

Ester Cruz Silveira Barbosa  

Cristiano Barbosa 

 

RESUMO 

 

A alienação parental é ato praticado por um dos genitores com intuito de separar fisicamente e 

afetivamente o descendente menor do convívio com o outro genitor. Agindo assim, o 

alienante gera prejuízos para a formação integral do seu descendente. Em razão disso, o 

Estado para minimizar e punir atos alienantes estabeleceu a lei 12.318/2010. Todavia, a lei 

não define se ela refere-se somente aos pais, ou se pode abranger outros membros da família 

como alvo da alienação, também não trata claramente de ato alienante velado de um genitor 

em relação ao outro ou aos demais familiares. Diante disso, o problema foi: há ou não 

controvérsias na lei 12.318/2010 no que tange a abrangência do alienado-alvo, efetividade dos 

mecanismos de punição e alienações veladas? Nos objetivos buscou identificar segundo a 

doutrina os conceitos de alienação e parentalidade; levantar se há posicionamento controverso 

sobre a Lei de Alienação, discutir a amplitude do ato de alienação frente ao conceito de 

parentalidade e da efetividade das punições indicadas na lei. Metodologicamente o estudo foi 

utilizado a pesquisa exploratória, bibliográfica com revisão de literatura. Os resultados 

indicam que a lei pretende evitar e punir a alienação, mas não se pode afirmar que ela é 

efetiva. 

 

Palavras-chave: Alienação. Parentalidade. Lei nº 12.318/2010. 

______________________________________________________________________ 
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ALIENAÇÃO PARENTAL E A MEDIAÇÃO COMO MÉTODO CAPAZ DE 

SUPLANTAR A JUDICIALIZAÇÃO DO CONFLITO FAMILIAR 

Ana Paula Carneiro Moraes 

Nélia Carolina Silva Dias 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho versa acerca da possibilidade de utilização do instituto da mediação como 

forma de solucionar os conflitos decorrentes de casos que envolvam alienação parental no 

direito brasileiro. A alienação parental assoma-se como uma disfunção das relações familiares 

que extingue a existência de um núcleo familiar pleno e saudável, imprescindível para o 

crescimento e desenvolvimento adequado do menor. A prática fere o direito das crianças ou 

adolescentes a uma relação familiar sadia, prejudicando as relações afetivas com o genitor 

alvo da implantação de falsas memórias, constituindo uma forma de abuso moral contra a 

criança ou adolescente, bem como uma violação aos deveres desinentes do poder familiar dos 

genitores para com os filhos, da tutela ou guarda. Através de uma análise da Lei n° 12.318 de 

2010, bem como do dispositivo que previa a utilização da mediação no projeto que precedeu a 

Lei da Alienação, pontua-se os avanços e dificuldades na aplicação da Lei n° 12.318/10. 

Ademais são apresentados os benefícios do uso da mediação nos conflitos familiares, como 

método capaz de preservar os laços afetivos, sugerindo o culto à comunicação e a busca pela 

não judicialização dos conflitos familiares, priorizando a solução da controvérsia pelos 

próprios particulares. Possibilita-se assim, uma solução que agrade a ambas as partes, 

desafogue o judiciário e diminua a morosidade dos processos que envolvam contendas 

familiares. O uso da mediação resulta em uma maneira mais célere, menos invasiva e 

satisfatória para os envolvidos consolidando o ideal de justiça objetivado pelo Estado 

Democrático de Direito. 

 

Palavras-chave: Direito Civil. Alienação Parental. Afeto. Mediação Familiar. Brasil. 

______________________________________________________________________ 

ALIENAÇÃO PARENTAL APLICADA AO IDOSO POR ANALOGIA DO ARTIGO 

2° DA LEI 12.318/2010  

 

Alice Angélica Caldeira Vieira  

Jane Viviane da Silva  

 

RESUMO  

 

O estudo faz análise de conceitos de Alienação Parental e a possibilidade de ampliação 

interpretativa do artigo 2° caput da lei 12.318/2010 para que seja estendida ao idoso. Torna-se 

necessário destacar que a criança e o adolescente, assim como o idoso são considerados 

vulneráveis, frágeis, e são protegidos constitucionalmente. A relevância do estudo faz-se 

pertinente quando deparamos com o Estatuto do Idoso que não prevê amparo legal nos casos 

em que o filho, cuidador, ou pessoa que seja próxima do idoso, aproveitando da sua 

fragilidade, promove o afastamento dele dos demais familiares, com o passar do tempo o 

próprio idoso manifesta mudança no comportamento, aderindo à campanha de 

desmoralização. A atuação do alienador implica em violação ao direito fundamental à 

convivência familiar, suscetíveis na perda dos vínculos afetivos, ou seja, podendo até mesmo 

ocasionar em dano moral. No âmbito familiar a campanha por um dos genitores chamado este 

de genitor alienador, direcionada à criança ou adolescente tem o intuito da quebra do vínculo 
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com o genitor alienado. Os dados obtidos foram analisados à luz da literatura científica, sendo 

que no final do estudo foi concluído que é relevante a equiparação da Lei de Alienação para 

os idosos, pois Constituição Federal, bem como o Estatuto do Idoso, carece dessa previsão 

legal. 

 

Palavras-chave: Alienação Parental. Ampliação. Idoso. Família. 

______________________________________________________________________ 

 

ALIMENTOS AVOENGOS: A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E SEU 

INADIMPLEMENTO 

 

Carolina Siqueira Silva 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

RESUMO 

 

Este trabalho consistiu na análise da obrigação dos avós em prestar alimentos aos netos. Os 

alimentos abrangem a comida, a moradia, o vestuário, a educação e tudo aquilo que for 

necessário para garantir a dignidade da pessoa humana. Os alimentos deverão ser prestados 

pelos parentes uns aos outros, de maneira a proporcionar uma vida digna, dever este atribuído 

pelo Estado. Os genitores detêm o dever de sustento dos filhos ao possuírem grau mais 

próximo de parentesco. São estes responsáveis pela prestação dos alimentos aos filhos 

menores e àqueles filhos que não possuem condições de sustentarem a si próprios. O dever 

dos avós em prestar alimentos surge a partir da impossibilidade total ou parcial dos genitores. 

Eles são chamados a prestarem alimentos subsidiária e complementarmente aos netos, de 

acordo também, com sua possibilidade financeira, podendo ser tanto os avós maternos quanto 

os avós paternos. Os avós não gozam de privilégios decorrentes da cobrança dos alimentos em 

execução caso haja inadimplemento. Eles estarão sujeitos à prisão civil. O objetivo do estudo 

constituiu em verificar, mediante a legislação, acerca da obrigação de prestar alimentos dos 

avós, bem como o tratamento aplicado a eles em razão de inadimplemento. Para tanto, o 

trabalho adotou o método qualitativo, utilizando a pesquisa descritiva para análise do tema, 

através de artigos científicos eletrônicos, doutrinas e jurisprudências. Utilizou-se também, o 

método dedutivo, buscando a caracterização da obrigação alimentar avoenga. 

 

Palavras-chave: Direito de Família. Alimentos. Obrigação Alimentar. Obrigação Avoenga. 

Prisão Civil. 

______________________________________________________________________ 

 

ALIMENTOS GRAVÍDICOS SOB O PRISMA DA DIGNIDADE HUMANA  

 

Angélica Andrade  

Dayane Ferreira Silva 

 

RESUMO 

 

A importância da obrigação alimentar para a ordem jurídica ganhou novo destaque com a 

edição da Lei nº 11.804, de 05 de novembro de 2008, que trata dos Alimentos Gravídicos. E, 

apesar de ter sido instituída em 2008, a Lei de Alimentos Gravídicos ainda gera discussões e 

questionamentos na sociedade e na esfera jurídica, tais como: a responsabilidade civil dos 

genitores em prestar os alimentos ao nascituro durante a gestação do mesmo; se tal obrigação 
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se estende aos ascendentes paternos e maternos; e, como comprovar a paternidade do 

nascituro durante a gestação. Diante desse cenário, a presente pesquisa teve como objetivo 

geral analisar a Lei nº 11.804/08 que dispõe acerca dos Alimentos Gravídicos enquanto 

obrigação de sustento, sob o prisma da dignidade da pessoa humana. Para a realização dessa 

pesquisa foi empregada a metodologia qualitativa, através da utilização da pesquisa 

bibliográfica. Os dados obtidos com a pesquisa demonstram que a compreensão dos alimentos 

alcança um significado mais amplo na ordem jurídica vigente, eis que abrange não apenas a 

obrigação, o dever de sustento da pessoa, mas contempla, essencialmente, a vinculação do 

dever de cuidado de uns para com os outros, de modo que o afeto potencialize o propósito de 

nutrir o indivíduo de forma digna. Nesse sentido, os alimentos buscam consolidar em 

plenitude a assistência material, moral e espiritual do nascituro. No instituto dos Alimentos 

Gravídicos nota-se a responsabilidade civil dos genitores e dos ascendentes face ao vínculo 

que os une intrinsecamente ao nascituro.  

 

Palavras-chave: Alimentos Gravídicos.  Nascituro. Dignidade da Pessoa Humana. 

Responsabilidade Civil de Genitores e Ascendentes Paternos e Maternos. Lei nº 11.804/2008. 

______________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DA (IM)POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO CRITÉRIO 

BIOPSICOLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE PENAL DOS 

MENORES INFRATORES 

 

Diogo Souza Diniz  

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

RESUMO 

 

Na seara jurídica, o Brasil encontra-se diante de uma interminável celeuma sobre a 

responsabilidade penal dos menores de 18 anos. Graças à proteção dada pelo legislador penal, 

o menor de 18 anos não responde criminalmente pelos seus atos praticados, cabendo ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prever as reprimendas possíveis ao infante. Isto 

devido o legislador penal utilizar o critério biológico de forma exclusiva para aferir a 

inimputabilidade penal dos menores, sendo o mesmo critério recepcionado pela Constituição 

Federal de 1988. Tal critério não observa se o menor apresenta, no momento da ação 

delituosa, a condição de entender o caráter ilícito do fato, mas observa, somente, a idade 

estabelecida pelo legislador como imaturidade natural. Cabe, assim, analisar a possibilidade 

de aplicabilidade do critério biopsicológico como um novo critério para aferição da 

inimputabilidade penal dos menores de 18 anos. Haja vista que, o critério biopsicológico não 

observa, apenas, a idade como regra exclusiva e inflexível, mas também considera a condição 

de entendimento do caráter ilícito por parte do agente no momento da ação. 

 

Palavras-chave: Inimputabilidade Penal. Critério Biopsicológico. Critério Biológico. Critério 

Psicológico. Imaturidade Natural. 

______________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DA MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO JURÍDICO EFICAZ PARA A 

PACIFICAÇÃO SOCIAL EFETIVA 

 

Ana Laura Ferreira Silva 

Diego Nobre Murta 
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RESUMO 

 

Cada vez mais o legislador se preocupa em elaborar soluções de conflitos. A Lei de 

Mediação, Lei Federal n° 13.140/15, surgiu para solucionar conflitos fora do âmbito do Poder 

Judiciário, de forma célere, econômica e rápida, garantindo as partes uma harmonia e paz 

social. A mediação, segundo a Lei 13.140/2015, é a “atividade técnica exercida por terceiro 

imparcial sem poder decisório, que escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a 

identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia” (LM, art. 1°, parágrafo 

único), respeitando o princípio de igualdade entre as partes. O presente trabalho buscou 

analisar a mediação como a melhor alternativa para a solução de determinados conflitos, 

indicando-a como o possível melhor método de pacificação social, o que naturalmente 

contribui para a concretização da democracia. Desse modo, o interesse foi destacar a busca de 

modelos eficazes para ter um acesso mais rápido à justiça, diverso do modelo jurisdicional, 

mencionando os métodos alternativos tratados pela doutrina, procurando usar o melhor 

instrumento de pacificação social. O método empregado foi o hipotético dedutivo, uma vez 

que se buscou uma possível resposta ao problema. Assim, a partir do embasamento teórico 

estabeleceram-se ao longo do trabalho as diretrizes norteadoras das abordagens realizadas em 

cada parte do estudo que, somadas, configuram o corpo de conhecimentos necessários para o 

entendimento do problema em questão. 

 

Palavras-chave: Mediação. Solução de Conflitos. Economia Processual. Consenso. 

______________________________________________________________________ 

ANÁLISE DA MEDICINA LEGAL COMO PROVA NO DIREITO PENAL 

 

Tatianna Gonzaga de Oliveira 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

RESUMO 

 

O objeto desta pesquisa está voltado para a coleta de provas periciais e seu principal objetivo 

é analisar a eficácia da perícia criminal médica como meio de prova no processo penal, 

deixando claro a imparcialidade da justiça criminal. Quando se julga de forma súbita e 

arbitrária, principalmente em casos controvertidos e ambíguo, é sempre sensato muita 

ponderação. Ou no momento de se aplicar a norma incriminadora, a avaliação permite 

interpretações distintas, podendo ser favorável ou desfavorável ao acusado. Este valer-se-á do 

princípio in dubio pro reo, onde sempre vai implicar que na dúvida interpreta-se em beneficio 

do réu. A perícia criminal é o meio que a justiça tem de mostrar a imparcialidade no caso 

sempre respeitando a dignidade da pessoa humana, e possibilitando o direito de contrariar 

alegações e desta forma a oportunidade de produzir provas e manifestar sobre provas 

produzidas. O ponto primordial para o julgador é a busca da verdade, usando todas as 

ferramentas que são inacessíveis para a sociedade, até se chegar a uma solução justa e 

convicta. O presente projeto optou-se pelo método bibliográfico e descritivo, onde foram 

usados doutrinas, artigos científicos e sites de pesquisa. Como resultado obteve-se que a 

perícia criminal é utilizada para produzir prova da materialidade do crime ligando o autor a 

cena do delito e assim contribuindo para o esclarecimento do crime. 

 

Palavras-chave: Medicina legal. Direito Penal. Coleta. Provas. Perícia Criminal.    

______________________________________________________________________ 
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ANÁLISE DA RELATIVIZAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL 

 

Jéssica Cristine Rodrigues Barbosa 

Ana Carla Fagundes Cappuchino 

 

RESUMO 

 

O delito de estupro sempre foi um assunto que despertou enorme polêmica na sociedade. Ao 

longo dos anos, ele passou por várias regulamentações no nosso ordenamento jurídico até a 

nossa atual legislação sobre o assunto. O referente trabalho busca fazer uma análise da 

possível relativização do crime de Estupro de Vulnerável, crime este introduzido no 

ordenamento jurídico brasileiro através da lei nº 12.015/2009. O artigo 217-A da lei em 

questão prevê o menor de 14 anos como totalmente incapaz para discernir sobre a prática 

sexual. A atual sociedade brasileira conjectura inúmeras transformações, no campo cultural, 

moral, político e social, culminando num afastamento da perspectiva conservadora que 

influenciou a sociedade por vários séculos. A percepção do adolescente sobre sexo tem 

mudado consideravelmente, uma vez que o mesmo tem acesso às informações que 

desmitificaram esse tema, que por muito tempo era considerado um tabu. Para o 

desenvolvimento do presente trabalho houve a utilização de pesquisas bibliográficas, bem 

como uma análise da legislação internacional e nacional que circunda o tema. Por fim, indica-

se a utilização do método de abordagem hipotético-dedutivo. 

 

Palavras-chave: Estupro de vulnerável. Relativização. Consentimento. 

______________________________________________________________________ 

ANÁLISE JURÍDICO-AXIOLÓGICA DA LEI DE ALIENAÇÃO PARENTAL À LUZ 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Héllen de Fátima Silva 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

RESUMO 
 

A alienação parental trata-se de um fenômeno presente nas relações familiares e que só foi 

tratado de forma específica, no ordenamento jurídico brasileiro, no ano de 2010, por meio da 

Lei n.º 12.318/10, denominada Lei de Alienação Parental. O presente artigo teve como tema a 

alienação parental, sendo que o assunto foi delimitado para a análise jurídico-axiológica 

acerca da alienação parental, à luz da Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 1988. O objetivo foi discorrer sobre a construção jurídico-dogmática que 

permeia a temática, no sentido de apresentar o tema da alienação parental, com base na Lei 

12.318/10, e sua relação com princípios constitucionais, como da proteção integral e da 

convivência familiar. Em busca de se alcançar o objetivo proposto, foram analisadas 

disposições legais e doutrinárias pertinentes. Para o desenvolvimento do artigo, foi utilizado o 

método de abordagem dedutivo e o procedimento bibliográfico, a partir de uma pesquisa em 

livros, artigos, leis etc. Os resultados obtidos com esse estudo foram no sentido de que a Lei 

da Alienação Parental trata acerca da interferência na formação psicológica da criança ou do 

adolescente, quando promovida por algum dos genitores ou avós que tentam, com o ato, 

denegrir a imagem do outro cônjuge ou responsável. 

 

Palavras-chave: Alienação Parental. Criança e Adolescente. Princípios. 

______________________________________________________________________ 
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ANÁLISE DA TUTELA PROVISÓRIA NO TOCANTE À ESTABILIZAÇÃO DA 

TUTELA DE URGÊNCIA SOB A ÓTICA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – LEI N° 13.105/2015 

 

Ítalo Brian Lopes de Almeida 

Jéssica Albuquerque V. Oliveira 

 

RESUMO 
 

O novo Código de Processo Civil – Lei n° 13.105/2015 trouxe uma nova sistematização do 

instituto das tutelas provisória, com inúmeras novidades no tocante à possibilidade de 

incidência e procedimento para a sua a concessão. Como se pode esperar com a edição de um 

novo Codex, diversas questões estão em aberto, tanto no campo doutrinário como na 

jurisprudência pátria. Entre elas, sobretudo, encontra-se o instituto da “estabilização da tutela 

de urgência”, quando concedida em caráter antecedente. Alguns questionamentos já são 

suscitados sobre tal instituto, sobre qual o roteiro procedimental adequado, ante às diversas 

variáveis interpretativas dos artigos 303 e 304 da citada lei, a natureza do instituto da 

estabilização, a aplicação no direito comparado, a “monitorização” do procedimento e, 

principalmente, a possibilidade ou não da incidência da coisa julgada nas decisões 

concessivas da tutela antecipada antecedente.Mostra-se necessário a análise do instituto da 

tutela provisória e os efeitos da estabilização da tutela de urgência antecipada concedida em 

caráter antecedente, prevista nos art. 303 e 304 do Novo Código de Processo Civil, de modo 

que haja a delimitação de seu objeto, as hipóteses de incidência e, verificar, por meio das 

técnicas de hermenêutica, qual a melhor interpretação do instituto da estabilização, tendo em 

vista a existência dos entendimentos mais diversos, que perpassam desde a sua importância 

até a sua (possível) inconstitucionalidade. 

 

Palavras-chave: Estabilização. Tutela de Urgência. Tutela Antecipada. Monitorização. Novo 

Código de Processo Civil. 

______________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO E SUA RELAÇÃO COM OS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

Michelle Pfeiffer Rodrigues Rocha 

Andrey P. de Sá Baeta Neves 

 

RESUMO 

 

Do princípio da dignidade da pessoa humana e das garantias fundamentais à intimidade, à 

privacidade, à honra e à imagem, pode-se extrair o chamado direito ao esquecimento, ou 

como conhecido pelos norte-americanos de “direito de ser deixado em paz”. Ele pode ser 

usado para que se apague dos provedores informações que denigrem a imagem da pessoa, foi 

criado também para beneficiar aqueles que já pagaram por crimes de fato cometidos e, com 

mais razão, por aqueles que foram considerados inocentes, mas que tiveram suas vidas 

pessoais envolvidas em eventos muitas vezes com efeitos nefastos e, por tal motivo, não 

convém serem relembrados trazendo à tona todos os malefícios superados.O objetivo deste 

trabalho foi analisar o direito ao esquecimento e os eventuais conflitos do direito ao 

esquecimento com alguns direitos fundamentais. A natureza da pesquisa é básica, o estudo 
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caracteriza como uma revisão de literatura através de analise de materiais relevantes será 

utilizada o meio de investigação de pesquisa bibliográfica, realizada através de materiais já 

publicados como: artigos científicos, livros, doutrinas, dissertações, e instrumentos 

normativos, como a Constituição Federal de 1988, Código Civil de 2002, Código Penal de 

1940, enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil do CJF/STJ. 

 

Palavras-chave: Direito ao Esquecimento. Liberdade de Informação. Liberdade de 

Expressão.  

______________________________________________________________________ 

ANÁLISE JURÍDICO-AXIOLÓGICA DA LEI DE ALIENAÇÃO PARENTAL À LUZ 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Héllen de Fátima Silva 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

RESUMO 
 

A alienação parental trata-se de um fenômeno presente nas relações familiares e que só foi 

tratado de forma específica, no ordenamento jurídico brasileiro, no ano de 2010, por meio da 

Lei n.º 12.318/10, denominada Lei de Alienação Parental. O presente artigo teve como tema a 

alienação parental, sendo que o assunto foi delimitado para a análise jurídico-axiológica 

acerca da alienação parental, à luz da Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 1988. O objetivo foi discorrer sobre a construção jurídico-dogmática que 

permeia a temática, no sentido de apresentar o tema da alienação parental, com base na Lei 

12.318/10, e sua relação com princípios constitucionais, como da proteção integral e da 

convivência familiar. Em busca de se alcançar o objetivo proposto, foram analisadas 

disposições legais e doutrinárias pertinentes. Para o desenvolvimento do artigo, foi utilizado o 

método de abordagem dedutivo e o procedimento bibliográfico, a partir de uma pesquisa em 

livros, artigos, leis etc. Os resultados obtidos com esse estudo foram no sentido de que a Lei 

da Alienação Parental trata acerca da interferência na formação psicológica da criança ou do 

adolescente, quando promovida por algum dos genitores ou avós que tentam, com o ato, 

denegrir a imagem do outro cônjuge ou responsável. 

 

Palavras-chave: Alienação Parental. Criança e Adolescente. Princípios. 

______________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA EM EXECUÇÕES FISCAIS 

 

Michelle de Souza Lopes 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

A razão de existir do Estado está diretamente ligada à ideia do bem comum. Ideia esta 

atrelada à organização social, pois, quanto mais organizada a sociedade, maiores serão suas 

necessidades. Um dos meios de o Estado proporcionar tal bem à sociedade está na 

arrecadação de tributos, que são uma das maiores fontes de renda da máquina pública. O 

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instituído pelo Código de Processo 

Civil de 2015, traz às Execuções Fiscais certos transtornos, uma vez que, pode tornar esses 
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processos cada vez mais morosos e de difícil solução, além de não observar o princípio da 

especialidade, que deve ser sempre observado quando aplicada a Lei de Execuções Fiscais. 

Em razão disso foi estabelecida como problemática a relevância da aplicaçãodo Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica em Execuções Fiscais. Foram os objetivos: 

apresentação as particularidades do processo de execução fiscal, discussão dos aspectos da 

responsabilidade tributária, exposição do tratamento jurisprudencial dado à responsabilização 

dos sócios em execuções fiscais, e por fim a avaliação da pertinência da aplicação do 

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em Execuções Fiscais. O método 

empregado no estudo foi a revisão integrativa. Os resultados da pesquisa apontam que o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem inviável aplicação aos processos 

de execução fiscal. 

 

Palavras-chave: Execução Fiscal. Incidente. Desconsideração. Personalidade Jurídica. 

______________________________________________________________________ 

ASPECTOS JURÍDICOS E JURISPRUDENCIAIS DA ALIENAÇÃO PARENTAL  

 

Lucinéia Moreira Almeida 

Welberte Ferreira de Araújo 

 

RESUMO 

 

Na definição da psiquiatria, a Síndrome da Alienação Parental pode ser entendida como um 

distúrbio que aparece nos filhos de casais que estão em disputa de custódia. Deste modo, 

aponta-se que as consequências causadas à criança submetida à alienação parental são 

drásticas e com efeitos nefastos para o futuro dos alienados. Destarte, o presente estudo tem 

como objetivo analisar a Alienação Parental, e as consequências geradas no âmbito jurídico. 

Na seara jurídica, aponta-se a importância dos instrumentos técnicos jurídicos, tais como a Lei 

12.318/2010, que tem como finalidade básica a proteção dos direitos fundamentais da criança 

e do adolescente, impondo sanções aos alienantes, quando comprovado a prática da alienação 

parental. A relevância do estudo reside no fato de que o tema é alvo de polêmica, sobretudo, 

quando se trata de comprovar a prática da alienação parental exigindo grande esforço do 

judiciário para decisões fundamentadas. Visando atingir os objetivos propostos, optou-se por 

uma metodologia de base qualitativa, com utilização do método dedutivo, partindo do estudo 

do instituto da família e a dissolução conjugal, como fatores motivadores para o 

desenvolvimento da alienação parental e suas consequências. A lei 12318/2010 veio para ter 

eficácia nos casos de Alienação Parental demonstrando a punição para os 

genitores/alienadores. 

 

Palavras-chave: Alienação Parental. Efeitos Jurídicos. Lei 12.318/2010. 

______________________________________________________________________ 

 

ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO CALL CENTER 

 

Raiane Soares Fagundes 

Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

  

Este artigo buscou analisar a ocorrência de assédio moral nas relações de emprego de uma 

empresa de Call Center. Para tanto foi escolhida uma empresa desse ramo na cidade de 
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Montes Claros/MG, partindo-se para investigar a recorrência de processos trabalhistas dessa 

empresa. Foi realizada uma pesquisa documental do período de inicio das atividades da 

empresa qual seja 09 de fevereiro de 2011 até o dia 27 de fevereiro de 2015. Buscou-se 

identificar a ocorrência do assédio moral pela constatação judicial do fato. O assédio moral 

advindo de relações humilhantes e condições degradantes no ambiente de trabalho de 

responsabilidade da empregadora como claro desvio do poder diretivo. Analisou-se como o 

Poder Judiciário tem enfrentado essa questão já que no Brasil não existe uma lei especifica 

acerca desse tema. Foram selecionados mais de 1000 processos dos quais se retirou a amostra 

com os que tiveram sentença de mérito. Lidas todas as mais de 400 sentenças verificou-se que 

quase todas abordaram a existência ou não do dano moral. Contudo, quantidade ínfima de 

apenas 16 sentenças discutiu a possibilidade de assédio moral.  

 

Palavras-chave: Telemarketing. Assédio Moral. Ambiente de Trabalho. Poder Judiciário. 

______________________________________________________________________ 

ASSÉDIO SEXUAL E ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO  

 

Flávia Pereira de Carvalho  

Edilberto Nicanor Ferreira 

 

RESUMO 

 

O presente estudo pretende apresentar a discussão acerca dos assédios moral e sexual nas 

relações de trabalho, tendo-se em vista a necessidade de uma postura mais ética no ambiente 

profissional. Nota-se que as lides a respeito do assédio moral e do assédio sexual constituem 

um tema polêmico e carente de legislação específica, jurisprudência, doutrina são fontes de 

estudos subsidiários. O estudo é relevante, pois atinge as relações de emprego que buscam 

vantagem a qualquer preço e de qualquer forma, mesmo que seja sacrificada a dignidade da 

pessoa humana no ambiente de trabalho. Pretende-se demonstrar as consequências que a 

prática do assédio moral e do assédio sexual podem trazer à vida do trabalhador, atos que 

ferem o princípio da dignidade da pessoa humana. Nota-se também que, em relação ao 

assédio sexual, o maior número de vítimas são as mulheres. Analisa-se neste estudo,as 

consequências tanto para a vítima quanto para os agentes causadores, ou agressores. Utiliza-se 

do método indutivo, pesquisa bibliográfica de tipo qualitativa. 

 

Palavras-chave: Assédio Moral. Assédio Sexual. Dignidade da Pessoa Humana. Violência 

Psicológica.  

______________________________________________________________________ 

A POLÍTICA CRIMINAL RELATIVA AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE 

PESSOAS NO BRASIL: UMA ANÁLISE A PARTIR DO PROTOCOLO DE 

PALERMO E DA LEI 13.344/16  

 

Geslane Dias Santos 

Andrey P. de Sá Baeta Neves 

 

RESUMO 

 

O crime de tráfico de pessoas é um fato social que tem assolado muitas pessoas desde os 

primórdios da sociedade. É uma versão degradante à dignidade humana, que ocorre 

transnacionalmente. Os principais fatores que viabilizam a ocorrência deste crime são a 
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vulnerabilidade e desigualdades sociais, pois, muitas vítimas são aliciadas com promessas de 

melhores condições de vida em outros Estados ou países, quando acabam por serem 

comercializadas, escravizadas, exploradas econômica e sexualmente, ou para a retirada de 

órgãos. Diante destas circunstâncias, institui-se o Protocolo de Palermo com a finalidade de 

reprimir, prevenir e punir o tráfico de pessoas, recomendando que os Estados-partes 

legislassem no sentido de promover o alcance destes objetivos, pelo que, o Brasil editou a lei 

13.344/2016. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a política 

criminal no Brasil em relação aos crimes de tráfico de pessoas, com a promulgação da lei 

13.344/16 e consequências advindas dessa nova legislação com base no parâmetro normativo 

internacional (Protocolo de Palermo). Para o fim a que se propõe este artigo, intenta-se por 

meio de pesquisas nas obras doutrinárias, legislações, sites eletrônicos, artigos e materiais 

científicos alcançar o sobredito objetivo. Nesse contexto, constatou-se que o Brasil está 

implementando as determinações previstas no Protocolo de Palermo, gradativamente. 

Contudo, ainda não é possível aferir os efeitos da Lei 13.344/2016, tendo em vista o curto 

período de sua vigência. 

  

Palavras-chave: Tráfico Internacional de Pessoas. Política Criminal. Protocolo de Palermo. 

Políticas Públicas. Lei 13.344/16. 

______________________________________________________________________ 

 

A POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE CONTRATO NA GESTAÇÃO POR 

SUBSTITUIÇÃO 

 

Ana Luiza Lisboa Bastos 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo estudar a possibilidade de elaboração de contrato na 

gravidez por sub-rogação, que trata-se de uma técnica de reprodução assistida, que consiste na 

implantação de material genético de um casal em uma receptora que vai gerar esse bebê e 

após o nascimento será entregue aos pais biológicos. Essa técnica pode ser utilizada para 

casais que não conseguem se reproduzir sozinhos, precisando assim da ajuda de uma terceira 

pessoa. Ressalta-se que não há regulamentação específica desse procedimento no Brasil, 

havendo apenas uma resolução do Conselho Federal de Medicina que traz conceitos éticos 

para os profissionais da área médica, ocasionando uma lacuna que acarreta total insegurança 

jurídica aos envolvidos no procedimento. A discussão acerca da possibilidade de elaboração 

de um contrato, bem como de sua validade, é importante por ser um mecanismo capaz de 

reduzir tal insegurança para as partes, sendo uma forma a mais de segurança para os casais e a 

gestante que gera o bebê. Para desenvolvimento do artigo foi utilizada como metodologia a 

pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Reprodução Assistida. Gravidez por Sub-Rogação. Contrato. 

______________________________________________________________________ 

 

A RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

Filipe Gonçalves Cardoso 

Maria Fernanda Soares Fonseca 
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RESUMO 

 

O presente artigovisa perceber de que forma o discurso jurídico bem elaborado poderá 

influenciar nas decisões do tribunal do júri, bem como destacar a importância do domínio de 

técnicas argumentativas pelo profissional do direito. Sabe-se que a essência desse instituto 

jurídico é voltada para a argumentação e que essa argumentação pode ser trabalhada para que 

se alcance um objetivo, a obtenção de uma sentença favorável a parte que milita, seja ela 

defesa ou acusação. Objetiva-se destacar também os principais recursos utilizados pelo orador 

para alcançar esse processo de sedução. O Tribunal do Júri tem o poder de encantar tanto 

aqueles que o enxergam sob uma visão jurídica como também aqueles que apenas admiram 

seus embates eloquentes, carregados de emoção e até mesmo dramatização. O que se pretende 

é analisar como um discurso jurídico persuasivo, atrelado a uma oratória bem elaborada pode 

ser um fator determinante ou não para o sucesso do advogado ou promotor de justiça. 

Ressalta-se que tanto defesa como acusação utilizam-se de ferramentas argumentativas para 

alcançar seus objetivos, dentre essas ferramentas destaca-se a persuasão, como uma maneira 

não apenas de convencer, mas também de levar os jurados a pensarem e agirem de acordo 

com a vontade da parte que seduz através do discurso. Para desenvolvimento do artigo foi 

realizadauma pesquisa de revisão de literatura. 

 

Palavras-chave: Argumentação. Discurso. Persuasão. Tribunal do Júri.  

______________________________________________________________________ 

A RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA NÃO CORREÇÃO DA TABELA DE 

ALÍQUOTAS DO IMPOSTO DE RENDA 

 

Thales Gabriel Machado e Andrade 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho versa sobre A Não Atualização Correta da Tabela de Cálculo Do Imposto 

de Renda. Com a crise econômica que se instala no país, tem vindo à tona a discussão sobre a 

forma com qual o governo se utiliza para obtenção de recursos financeiros. Uma delas é a não 

atualização da tabela do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF). Possível de se 

dizer que essa prática é uma forma indireta de aumento do imposto, e que atropela todo 

arcabouço jurídico que delimita e regulariza a cobrança do Imposto de Renda (IR). Em 

estudos publicados foi possível analisar o quão defasada está a atual tabela de alíquota do IR 

em relação a inflação desde 1996, que segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil, hoje defasagem chega a um patamar de 83%. Dessa forma, o objetivo deste 

artigo é tentar analisar a responsabilidade do Estado pela omissão de não atualizar a tabela de 

cobrança do referido tributo. O presente trabalho foi desenvolvido valendo-se de pesquisas 

bibliográficas e documentos estatísticos, tendo como principais fontes de consultas as 

doutrinas, artigos, monografias, revistas, teses, dissertações, jurisprudências, legislações 

pertinentes à matéria analisando as controvérsias entre o que está positivado e o que está 

sendo praticado.   

 

Palavras-chave: Imposto de Renda. Tabela de Alíquotas. Majoração. Progressividade. 

Capacidade Contributiva. 

______________________________________________________________________ 
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AS ALTERAÇÕES IMPOSTAS COM A LEI N.º 13.058/2014 NO INSTITUTO DA 

GUARDA COMPARTILHADA 

 

Rodrigo Dias Freitas 

Dayane Ferreira Silva 

 

RESUMO 

 

O regime da guarda compartilhada sofreu alteração com a institucionalização da Lei n.º 

13.058/2014, com esta lei esse regime passou a ser obrigatório, salvo em algumas exceções. 

As mudanças contidas na Lei n.º 13.058/2014 provocaram divergências entre doutrinadores e 

juristas. Diante do exposto, o objetivo geral doestudo consiste emanalisar as alterações 

impostas no instituto da Guarda Compartilhada após a Lei n.º 13.058/2014. Para a realização 

dessa pesquisa foi empregada à metodologia qualitativa, através da utilização da pesquisa 

bibliográfica. Com a revogação dos artigos 1583, 1584 e 1585 do Código Civil/2002 pela Lei 

n.º 13.058/2014, a guarda compartilhada passou a ser obrigatória, assim, nos casos de litígio 

entre os pais, o juiz fica obrigado a determinar o instituto de compartilhamento da guarda, não 

havendo mais aplicação da tutela a um só dos genitores, salvo se um dos pais manifestar 

expressamente que não deseja a guarda ou não tiver condição de exercê-la. Foi possível 

verificar que as mudanças impostas por este instrumento legal acarretaram em transformações 

substanciais no instituto da guarda compartilhada, consequentemente nas relações familiares, 

principalmente entre pais e filhos. Pois, acarretou não somente na obrigação e no direito dos 

pais de criar o filho, mas, principalmente na garantia e preservação do direito da 

criança/adolescente de conviver com ambos os pais. 

 

Palavras-chave: Guarda Compartilhada. Lei N.º 13.058/2014. Obrigatoriedade. 

_____________________________________________________________________ 

 

AS PROVAS CABÍVEIS PARA A DEMONSTRAÇÃO DO ASSÉDIO MORAL NAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO 

  

Cássio Emanoel Saraiva Fraga  

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como escopo analisar as provas cabíveis para demonstração do assédio 

moral na relação de trabalho. Partiu-se da caracterização pela reiterada ou frequente conduta 

do assediante, conceituando-se e contextualizando o assédio moral através de uma abordagem 

histórica, tratando do surgimento do trabalho e das preocupações com saúde física e psíquica 

do trabalhador. Desse substrato teórico estudou-se a discussão judicial do tema, verificando 

como o Direito Processual do Trabalho funciona para a demonstração do fato assédio. Para 

tanto, deu-se foco às provas admitidas no procedimento trabalhista e ainda os ritos e suas 

especificidades. Extrapolou-se o mero campo teórico, através de pesquisa documental, 

selecionando-se amostra de acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região, no período de 01 a 31 de agosto de 2017, observando as provas utilizadas em cada 

rito, e quais foram mais admitidas para demonstrar o assédio moral. Viu-se a pluralidade de 

discussões e a influência do rito processual para a produção probatória. Avaliou-se a eficácia 

das provas a partir dos resultados dos acórdãos selecionados e da consulta às respectivas 

sentenças de primeiro grau. O que restou verificado, após a análise dos acórdãos, é que a 
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prova testemunhal é peça chave na lide trabalhista, a fim de que se caracterize o assédio moral 

em ambiente de trabalho. Lado outro, as demais provas admitidas, quando existentes, 

corroboram para que o magistrado ao final profira decisãojusta. 

 

Palavras-chave: Assédio Moral. Processo do Trabalho. Prova. Meio de Prova. 

______________________________________________________________________ 

APLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DO ARTIGO 7º, V, DO ESTATUTO DA 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL À PRISÃO CIVIL POR DÉBITO 

ALIMENTAR 

 

Emanuelle Pena Oliveria 

Rosely da Silva Efraim 

 

RESUMO 

 

A pesquisa abordou a aplicabilidade da prerrogativa contida no artigo 7º, inciso V, do 

Estatuto da OAB, a qual garante a todos os advogados não serem recolhidos presos, antes de 

sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, e na sua falta, em prisão 

domiciliar, ser, outrossim, aplicada aos casos de prisão civil por débito alimentar. O objetivo 

do presente artigo consistiu em analisar a possibilidade da prerrogativa do art. 7º inciso V do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil ser aplicada aos casos de prisão civil por dívida 

alimentícia, e uma possível necessidade de um dispositivo legal específico que abarque isso. 

A pesquisa é bibliográfica e descritiva, baseando-se em doutrinas, artigos, legislação e 

utilizando-se dos métodos hipotético-dedutivo. Diante disso, através do presente estudo foi 

possível concluir que as prerrogativas dos advogados devem ser respeitadas pois são 

expressões da própria Constituição da República, assim a prevista no art. 7º inciso V deve ser 

aplicada também aos casos de prisão civil, como forma de equidade. 

 

Palavras-chave: Prerrogativas. Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Sala de Estado 

Maior. Inaplicabilidade. Prisão Civil por Débito Alimentar. 
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ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS E A GARANTIA DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

Vilsomar Pereira da Silva 

Rosely da Silva Efraim 

 

RESUMO 
 

Este artigo apresenta como tema principal, Polícia Militar de Minas Gerais e a relação com os 

Direitos Humanos. Com o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos que é 

de suma importância para os Direitos Humanos, e para o reconhecimento dos seus direitos, 

surge também de forma específica a Diretriz para Produção de serviços de Segurança Pública 

nº 3.01.05/2010 do Comando Geral, que Regula a atuação da Polícia Militar de Minas Gerias 

segundo a Filosofia dos Direitos Humanos. Avaliou se a atuação da Polícia Militar e se ela 

está de acordo à filosofia dos Direitos Humanos, e das leis. Nesse sentido, o objetivo geral do 

estudo foi em transmitir para a sociedade informações do modelo de serviço prestado pela 

Policia Militar de Minas Gerais, se essa atuação está pautada nos Direitos Humanos. Este 

artigo é fruto de uma pesquisa de revisão bibliográfica e documental que se apoiou na análise 
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das diretrizes e leis com uma dedicação especial, à Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, à Constituição do Estado de Minas Gerais, à Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, aos artigos científicos, Diretrizes e Manuais da Polícia Militar de Minas 

Gerais, que foram instrumentos constantes da pesquisa. Foi possível inferir que a Polícia 

Militar de Minas Gerais segue as normas de Direitos Humanas e instrui seus servidores a 

segui-la, cabendo aos Policiais aplicá-las na prática. 

 

Palavras-chave: Garantia. Direitos Humanos. Polícia Militar de Minas Gerais. Sociedade. 

______________________________________________________________________ 

 

ATIVISMO JUDICIAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: ATÉ 

ONDE PODE INTERVIR O PODER JUDICIÁRIO NA POLÍTICA DE SAÚDE DO 

EXECUTIVO 

 

Cassia Aparecida Souza Rosa 

Diego Nobre Murta 

 

RESUMO 

 

Esse estudo analisa a (in)adequação/ (i)legalidade da interferência judicial no cenário da 

política de Saúde Pública, função típica atribuída ao Poder Executivo. Partindo da premissa da 

importância da tripartição dos poderes no sistema constitucional, como cláusula pétrea, foi 

avaliado o ativismo judicial, para compreender seus fundamentos, aplicabilidade e validade. 

OAtivismo é conceituado e definido doutrinariamente, fazendo a sua distinção com  a 

Judicialização. Como será visto, a doutrina não é uníssona. Para democratizar o debate, foi 

registrados autores com entendimentos contrários, e inserido no contexto de análise várias 

decisões de jurisprudência superior. Tais decisões ilustram e comparam as críticas advindas 

do suposto excesso do judiciário. O artigo conclui, sem pretensão e esgotar o tema, que o 

ativismo judicial não decorre de uma postura inconsequente dos juízes, sendo o reflexo de 

uma realidade social carente de tutela e cansada de omissões estatais, passando a ter os juízes 

uma cota de responsabilidade no processo de inclusão dos excluídos. A metodologia utilizada 

na pesquisa foi a qualitativa.  

 

Palavras-chave: Ativismo Judicial. Separação dos Poderes. Saúde Pública. Sistema de freios 

e contrapesos. SUS. 

______________________________________________________________________ 

 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO SOB A ÓPTICA DO NCPC/2015 

 

Ramone de Andrade Santos 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva tratar das inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil/2015 (NCPC/2015) no que se refere à Lei n. 13.140/2015 denominada Lei da Mediação. 

Esse regramento vem sendo assimilado no ordenamento jurídico brasileiro como mais uma 

alternativa de efetivo acesso à justiça perspectivado na célere resposta jurisdicional em 

respeito à razoável duração do processo tratado no Art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). Momento em que os litigantestêm a 
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possibilidade de traçar uma solução onde não há perdedor. Nesse itinerário, nota-se que os 

vencedores é que constroem a solução da lide que será homologada em prol à celeridade e à 

economia processual. Fenômeno esse distante das prateleiras, local onde dormem as 

esperanças e a justiça construída após muitos anos de papel, tempo e desgaste. Quanto à 

metodologia, será utilizado na pesquisa o procedimento bibliográfica por meio da técnica de 

cunho exploratório e abordagem qualitativa. Os resultados da investigação possibilitam 

identificar que o legislador vem tentando criar elementos alternativos à efetiva justiça que 

proporcionem às partes ser atendidas mais rapidamente e, ao mesmo tempo, busca-se 

amenizar os conflitos e desafogar o judiciário com inúmeros processos morosos e infindáveis.  

Concluindo-se, pois, para uma nova maneira de acesso à justiça consubstanciada no diálogo 

das partes em prol de um acesso à justiça mais dinâmico e próximo do cidadão que encontra 

no consenso uma saída para o acesso à justiça mais justo e satisfatório aos litigantes. 

 

Palavras-chave: Lei da mediação. NCPC/2015. Diálogo. Conciliação ou Mediação. Acesso à 

Justiça. 

______________________________________________________________________ 

 

AUXÍLIO RECLUSÃO: SEGURO SOCIAL OU ASSISTENCIALISMO? 

 

Gerlice Correia Nunes Oliveira 

Gisele de Cássia Gusmão 

 

RESUMO 

 

O presente estudo buscou compreender a natureza jurídica do auxílio-reclusão e consolidar 

uma visão desmistificada sobre o tema. O auxílio-reclusão, desde a sua criação, tornou-se 

alvo de grandes controvérsias e posicionamentos doutrinários quanto a sua natureza jurídica. 

Por um lado, acredita-se que o benefício auxilia na recuperação do detento; e, por outro lado, 

há quem o considera um incentivador à prática de delitos, ou seja, um instrumento 

assistencialista entendido como uma forma de aliciamento político das classes menos 

privilegiadas. Nos termos do art. 6º, da Constituição Federal de 1988, a Previdência é um 

direito prestacional social de índole positivada no rol dos direitos e garantias fundamentais. 

No entanto, há projetos de emenda constitucional para por fim ao Auxílio-Reclusão 

tramitando na Câmara dos Deputados, a exemplo da PEC304/2013. Diante disso, questionou-

se se seria o referido auxílio um direito previdenciário ou um instrumento assistencialista. 

Concluiu-se que o referido benefício encontra amparo nos princípios da proteção a família, 

individualização da pena, solidariedade social e dignidade humana. O auxílio-reclusão não é 

concedido a qualquer preso, mas é destinado às famílias dos segurados presos que contribuam 

e preencham os requisitos previstos na legislação. 

 

Palavras-chave: Auxílio Reclusão. Previdência Social. Seguridade Social. 

_____________________________________________________________________ 

 

BANCO DE HORAS E LIBERDADE DE ESCOLHA DO EMPREGADO 

 

Ilda Marina Pereira 

Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 
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Este artigo aborda jornada de trabalho, com foco sistema de compensação conhecido como 

banco de horas, regulado pelo artigo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho com redação 

da Lei 9601/1998. Diante as mudanças que aconteceram primordialmente nos cenários 

econômico e tecnológico. A Constituição permite a flexibilização da jornada de trabalho em 

seu artigo 7º, XIII, possibilitando a compensação de horários e a redução da jornada. Com a 

Lei 9.601/1998 foi alterado significativamente o mecanismo de compensação de jornada até 

então vigente, instituiu, com posterior alteração da medida provisória no 2.164-41 e outras 

subseqüentes, como também a Lei 13.467/2017, o acordo de compensação anual ou banco de 

horas. Os aspectos mais importantes relativos à jornada de trabalho, flexibilização da jornada 

de trabalho e a análise do acordo de compensação anual ou banco de horas, abordando a 

evolução legislativa do regime, seu conceito, sua dinâmica, o título jurídico autorizador, 

restrições à sua aplicabilidade, a discussão acerca da inconstitucionalidade do regime devido a 

suposta violação do princípio da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do 

trabalho relacionados no artigo 1º da Constituição e os aspectos sociais que envolvem o tema 

como a liberdade do empregado na utilização das horas extraordinárias registradas em banco 

de horas e sua forma de compensação que reduz as possibilidades de pagamento adicional de 

horas extraordinárias aos empregados. Com isso o impacto se dá diretamente na saúde do 

trabalhador, dados os danos físicos e psicológicos, como também econômico e social.  

  

Palavras-chave: Jornada de Trabalho. Horas Extras. Banco de Horas. Compensação. 

Liberdade de Escolha. 
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CONHECIMENTO E APLICABILIDADE DOS DIREITOS INERENTES AOS 

INDIVÍDUOS PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA 

 

Márcia Oliveira Alves 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

Thais de Oliveira Faria Baldo 

 

RESUMO 

 

A neoplasia maligna é uma doença que afeta milhares de brasileiros. Por se tratar de uma 

doença de difícil tratamento, diversos dispositivos legais amparam esses pacientes. Porém, é 

incerto o conhecimento dos pacientes pelos seus direitos legais. O estudo teve por objetivo 

verificar o conhecimento de pacientes em tratamento oncológico de um hospital público da 

cidade de Montes Claros - MG sobre seus direitos. A presente pesquisa tem abordagem 

quantitativa, com levantamento descritivo e analítico.  A coleta de dados ocorreu através da 

aplicação de questionário, na forma de entrevista estruturada, com questões socioeconômicas 

e relacionadas aos direitos a 80 pacientes que recebiam medicação quimioterápica e 

aguardavam consulta ou seus respectivos acompanhantes.  Os pacientes tinham entre 36 e 45 

anos e 56 e 65 anos, com ensino fundamental incompleto em sua maioria e origem de 

municípios norte mineiros predominantemente diferentes do município de tratamento. Dos 

pacientes entrevistados, 51,25% deles relataram não saber os meios necessários para terem 

acesso aos seus direitos. Porém, entre os direitos abordados, os mais conhecidos foram a 

aposentadoria, atestado, licença médica e auxílio-doença. As principais dificuldades relatadas 

pelos pacientes foram burocracia dos procedimentos, necessidade de muitos documentos e 

desconhecimento sobre quem devem procurar. Em suma, a simples previsão legal dos direitos 

não é suficiente. É necessário que informações mais completas sejam disponibilizadas aos 
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pacientes para que eles consigam usufruir dos benefícios oriundos do exercício de seus 

direitos.  

 

Palavras-chave: Conhecimento. Direitos Legais. Neoplasia Maligna. Dignidade. 
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CONSTATAÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE: MEIOS DE 

PROVA 

Anderson Rodrigues Rocha 

Rosely Da Silva Efraim 

 

RESUMO 

 

A Lei nº 11.705/2008 e posteriormente a Lei nº 12.760/2012, nomeadas como “Lei Seca”, 

surgiram no ordenamento jurídico brasileiro com o propósito de oferecer maior rigor e 

aplicabilidade em combater o crime de embriaguez ao volante, objetivando reduzir o número 

de vítimas nos acidentes de trânsito. Para isso, a nova alteração do artigo 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro- CTB, através da Lei nº 12.760/2012 e respectiva Resolução nº 432/2013 

do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ampliaram os meios probatórios e 

regulamentaram a validade dos notórios sinais para a caracterização e configuração do crime 

propriamente dito. O objetivo do presente artigo consiste em analisar a efetividade dos 

diversos meios probatórios para se constatar o crime de embriaguez ao volante, elencado no 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O presente trabalho compõe-se de uma pesquisa 

bibliográfica, tendo como principais fontes de consulta, a doutrina, artigos de periódicos, 

monografias, dissertações, publicações em “sites” especializados como o Google Acadêmico 

e as legislações pertinentes à matéria do crime de embriaguez ao volante. Para analisar a 

tipificação do elencado crime de trânsito e de seus meios probatórios, o método de abordagem 

utilizado foi o dedutivo, através de um estudo criterioso do Código de Trânsito Brasileiro, no 

tocante ao crime de embriaguez e demais legislações atinentes à temática que estejam em 

língua portuguesa. Através do presente artigo pode-se concluir que foi de suma importância as 

alterações ocorridas no Código de Trânsito Brasileiro ao longo dos anos, seja de maneira 

inicial pela Lei nº 11.705/2008 e, principalmente, pela vigente Lei nº 12.760/2012 que 

aperfeiçoou os pontos conflitantes da Lei anterior, ampliando os meios de prova para a 

configuração do elencado crime. 

 

Palavras-chave: Crime. Embriaguez. Constatação. Provas. 
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CORREÇÃO DE ALÍQUOTAS DA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA 

 

Thales Gabriel Machado e Andrade 

Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho versa sobre a não atualização correta da tabela de cálculo do Imposto de 

Renda. Objetivou-se analisar a responsabilidade do Estado pela omissão de não atualizar a 

tabela de cobrança do referido tributo. Para tanto foram realizadas pesquisas bibliográficas e 

documentais, tendo como principais fontes de consultas as doutrinas, artigos, monografias, 

revistas, teses, dissertações, jurisprudências, legislações pertinentes à matéria analisando as 
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controvérsias entre o que está positivado e o que está sendo praticado. Com a crise econômica 

que se instala no país, tem vindo à tona a discussão sobre a forma com qual o governo se 

utiliza para obtenção de recursos financeiros. Uma delas é a não atualização da tabela do 

imposto sobre a renda das pessoas físicas. Possível de se dizer que essa prática é uma forma 

indireta de aumento do imposto, e que atropela todo arcabouço jurídico que delimita e 

regulariza a cobrança do Imposto de Renda (IR). Em estudos publicados foi possível analisar 

o quão defasada está a atual tabela de alíquota do IR em relação a inflação desde 1996, que 

segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, hoje defasagem 

chega a um patamar de 83%. Confirmou-se o desnível crescente de tributação indireta 

viaredução do desconto. De outro lado foram tratados os enfrentamentos da questão, como a 

análise da jurisprudência majoritária do STF quanto à resolução do problema por via judicial. 

 

Palavras-chave: Imposto de Renda. Tabela de Alíquotas. Majoração. Progressividade. 
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CONCESSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO PARA CIDADÃOS EM RAZÃO DA 

PROFISSÃO 

 

Dayvison Matheus Mendes Silvestre 

Erik Rodrigues Da Silva 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa, cujo tema é “concessão do porte de arma de fogo para cidadãos em razão 

da profissão” tem como principal aspecto averiguar as perspectivas em torno da categoria de 

profissionais que necessitam da concessão do porte devido a sua profissão de risco, onde se 

analisam várias interpretações, inclusive o que se trata do projeto de lei 7282/2014. A 

relevância social da investigação é obtida na medida em que se visa gerar uma certa 

contribuição na redução das taxas de criminalidades com as pessoas que possuam e portem 

armas de fogo, bem como também aquelas que tem a intenção de adquirir e alcançar o porte 

de arma de fogo. O principal objetivo é propor uma forma de auto proteção contra terceiros 

que tenham como intuito praticar atos criminosos contra  bens e até mesmo da vida de 

profissionais. A pesquisa foi realizada devido a promulgação da lei 10.826 do ano de 2003, no 

qual em sua redação impediu várias possibilidades de acesso às armas de fogo por vias legais, 

não sendo impedido que derivados tipos de armas de fogo chegassem à população por vias 

secundárias. A metodologia que será aplicada no presente trabalho será qualitativa por meio 

de artigos científicos, pesquisas no google acadêmico, scielo, portal capes jurisprudências e 

projetos de lei. 
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CRIMES CIBERNÉTICOS NO BRASIL: AS DIFICULDADES E OS DESAFIOS NA 

PERSECUÇÃO PENAL  

 

Bruno Albernaz Soares 

José Normando Gonçalves Meira 

 

RESUMO 
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Os crimes cibernéticos representam um grande desafio para autoridades policias em todo o 

mundo, com ações que se espalham rompendo fronteiras. No Brasil a situação não é diferente. 

A nossa legislação vem sendo atualizada, com novos tipos penais que surgem com o objetivo 

de combater estas práticas, a exemplo da Lei 12.737/12. Todavia, a luta contra estes crimes 

deve apresentar aspectos muito mais efetivos, com uma atuação mais eficiente da polícia. O 

objetivo geral deste trabalho é mostrar as dificuldades que a polícia civil enfrenta em todo o 

país no combate aos crimes cibernéticos. Falta de contingente e de estrutura são apenas alguns 

dos obstáculos a serem transpostos, frente a uma crescente criminalidade que parece ser 

inversamente proporcional à falta de investimento de recursos por parte do Estado. A criação 

de delegacias especializadas, conforme o estabelecido pela Lei 12.735/12, está muito distante 

de apresentar uma realidade concreta para as dimensões continentais do nosso país. Para a 

realização desta pesquisa foi empregada a metodologia qualitativa, através da revisão de 

literatura. A análise dos dados coletados possibilitou uma avaliação das principais 

dificuldades enfrentadas nas investigações, o que inclui a falta de investimento do Estado em 

tecnologia e em investigadores. A abordagem elucida o desafio enfrentado pela polícia frente 

à falta de cooperação dos provedores internacionais. Outra análise realizada diz respeito a 

algumas lacunas a serem preenchidas na legislação para que as persecuções penais possam ser 

mais eficazes, proporcionando uma maior resposta estatal para os crimes cibernéticos. 
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CRIME DE TORTURA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO 

DA FUNÇÃO PÚBLICA E AS CONSEQUÊNCIAS FÁTICAS À LUZ DA LEI 9.455/97, 

CONCOMITANTE COM O ARTIGO 92 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO 

 

Weslley Matheus Siqueira Oliveira 

Welberte Ferreira De Araújo 

 

RESUMO  

 

A presente pesquisa tem como ponto principal analisar as possibilidades do Policial Militar 

ser processado e julgado pelo crime de tortura na constância do uso da função pública. A 

matéria ainda é pouco discutida nas doutrinas e nas jurisprudências pátria, ante a enorme 

dificuldade de se abordar o tema, pois questões outras, como a moral e os costumes ditados 

pela sociedade são óbices à apuração da existência do delito retro mencionado. Trata-se de 

uma revisão de literatura, onde foi analisado o posicionamento dos doutrinadores e dos 

tribunais do país, outrossim, analisar-se-á o artigo 92 do Código Penal brasileiro e à lei 9.455 

de 1997, conhecida como lei de Tortura. Em contrapartida, foi exposta a dificuldade de acesso 

às denúncias nesses casos, além de demonstrar as graves consequências que tal fato pode 

acarretar na vida do torturado pelo Policial, evidentemente que frente ao princípio da 

dignidade da pessoa humana.  
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CRIMES VIRTUAIS CONTRA A HONRA VERSUS LIBERDADE DE EXPRESSÃO: 

UM DESAFIO À APLICAÇÃO DO DIREITO 

 

Renata Meireles Ferreira 
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Edmilson Araújo Rodrigues 

 

RESUMO 

 

O presente artigo analisa o conflito entre os Direitos personalíssimos referentes à honra e ao 

Direito à Liberdade de Expressão, sendo o último específico da divulgação de informações 

em redes sociais na internet que ferem a honra alheia e que caracteriza os crimes de calúnia, 

difamação e injúria. Para tanto, o estudo verifica a relação controversa entre direitos 

fundamentais, promovendo uma reflexão acerca da invasão e não respeitabilidade de um 

Direito sobre o outro, atribuindo ao Estado o poder/dever de desenhar os contornos 

necessários à integração ou à limitação desses, examina a responsabilidade civil pela 

divulgação indevida de dados pela internet, uma vez que há uma percepção errônea sobre a 

não identificação de autoria criminal virtual e a certeza da impunidade, e, por fim, analisa as 

decisões prolatadas pelos Tribunais, relacionadas aos litígios envolvendo questões 

prejudiciais à honra, manifestadas em redes sociais. Nesse contexto, foi utilizado o método de 

abordagem dialético, onde há uma contradição inerente a cada fenômeno, sendo os objetivos 

abordados de forma exploratória. Em relação à abordagem, o aspecto qualitativo foi o 

selecionado, bem como o procedimento adotado foi o de pesquisa bibliográfica. Através da 

análise dos dados, confirmou-se a evolução exponencial da internet, enquanto constatou-se 

que a legislação penal brasileira não acompanhou esse processo, assertiva corroborada pelo 

uso desregrado de analogias e interpretações extensivas para julgamentos, limitando a aplicar 

o Código Penal e Processual Penal aos crimes virtuais, manobras insuficientes para uma 

aplicação atual e efetiva da lei diante de uma nova realidade tecnológica.  
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DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO COMO QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

Igor Luan Veríssimo 

Edilberto Nicanor Ferreira  

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como se propõe a estudar o aborto como importante instituto jurídico 

que atualmente proíbe as gestantes de fazê-lo salvo em casos especificados na legislação. A 

presente lei estabelece a proibição de práticas abortivas de forma a causar um certo aumento 

da morte materna, uma vez que as gestantes procuram meios alternativos muitas vezes 

precários e ilegais para realização do procedimento. Faz-se necessário a solução do problema 

que cause insegurança jurídica ao proibir a prática gerando questionamentos sobre a eficácia 

da proibição, considerando a liberdade e saúde da mulher. O objetivo do trabalho é 

demonstrar a relação entre os abortos provocados ilegalmente que não são acompanhados 

pelo poder público e demonstrar como essa falta de assistência prejudica a saúde materna, e 

por fim explicar como a proibição proporciona um elevado índice de mortes maternas e 

complicações na saúde. Usou-se do método empírico, com caráter descritivo baseando-se em 

análise quantitativa, para demonstrar o número de mulheres que morrem em consequência do 

abortamento e a viabilidade constitucional assim como entendimentos acerca da legalização 

da prática abortiva. 

 

Palavras-chave: Aborto. Mulher. Descriminalização. Saúde. Nascituro. 

______________________________________________________________________ 
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DIREITO À EUTANÁSIA OU DIREITO À VIDA? 

 

Adrielle Pollyanna Quaresma Pereira 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette  

 

RESUMO 

 

A eutanásia é um procedimento realizado em pacientes terminais, à seu pedido ou dos 

familiares, em função do seu estado de saúde irreversível. Este procedimento é legalizado em 

alguns países para conceder aos pacientes em estágio terminal o direito à “morte digna”, sem 

dor. Porém, no Brasil, apesar de ser considerado crime, pelo código penal brasileiro vigente, 

não existe uma regulamentação sobre o assunto. Entretanto, está tramitando no senado o 

projeto de lei 236/2012, do novo código penal, que aborda expressamente a eutanásia. A 

utilização deste procedimento pode ferir a dignidade da pessoa humana e com o mesmo o 

direito à vida, tendo em vista a disponibilidade da vida como objeto subjetivo. O objetivo do 

presente trabalho foi o deanalisar a possibilidade da prática da eutanásia no Brasil, conforme o 

princípio constitucional da dignidade humana. Entretanto, a vida deve ser resguardada com 

todos os meios para que o paciente terminal tenha dignidade tanto na vida quanto na morte. 

Para tanto, utilizou-se comometodologia a revisão bibliográfica onde foram consultados 

livros, sites governamentais, e periódicos científicos.  

 

Palavras-chave: Eutanásia. Dignidade humana. Vida. Morte. 

______________________________________________________________________ 

 

DIREITOS DOS IDOSOS: UMA ANÁLISE DAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 

CONTRA O IDOSO NO ÂMBITO FAMILIAR  

 

Robson Antônio Gomes       

Jéssica Albuquerque Vieira Oliveira 

 

RESUMO 

 

O Estatuto do Idoso disposto na lei n° 10.741 de 01 de outubro de 2003, é responsável por 

abranger uma gama de direitos para a proteção dos idosos, perpassando através dos seus 118 

artigos por diversos temas que amparam o idoso como: direito à vida, à liberdade, ao respeito, 

à dignidade, aos alimentos, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

profissionalização, à previdência social, à assistência social, à habitação, ao transporte, 

também tendo sido incluso nesta lei a política de atendimento ao idoso, os crimes que atingem 

a pessoa idosa, assim como suas penalidades e medidas de proteção. No entanto, mesmo 

diante de tal proteção, ainda existem inúmeros casos de violência contra os idosos, 

especialmente no âmbito familiar, o que contradiz o descrito no Estatuto do Idoso. Objetivou-

se conhecer os casos de violência e maus-tratos no âmbito familiar contra idosos através das 

bibliografias sobre essa temática. O estudo foi desenvolvido com abordagem qualitativa, com 

estudo de obras sobre o assunto.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Violência. Família. Abandono. Descaso. 

______________________________________________________________________ 
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DIREITO DO INDIVÍDUO À IDENTIDADE GENÉTICA EM CONFLITO COM O 

DIREITO DO INDIVÍDUO AO ANONIMATO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL  

 

Yara Paraiso Gomes 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

RESUMO 

 

O presente estudo abordou o método de reprodução assistida, em especial o heterólogas, que 

apresenta divergências entre dois direitos tutelados pela Constituição Federal do Brasil de 

1988, ou seja, o direito ao sigilo ou anonimato da identidade civil do doador de gametas e o 

direito da criança em conhecer suas origens genéticas. No Brasil, o grande problema dessa 

discussão é justamente o fato de não haver legislação específica para o tema, dificultando as 

relações daí sobrevindas. A violação de umas dessas garantias traz sérias consequências. 

Nessa perspectiva, o presente artigo objetivou pensar essas relações conflituosas advindas do 

processo da reprodução assistida, bem como evidenciar a grande necessidade do 

Ordenamento Jurídico Brasileiro em se posicionar a respeito para avalizar a aplicação dessas 

garantias de forma equilibrada e harmônica. Também consistiu em objetivos do 

trabalhoanalisar acerca do direito do indivíduo em relação a sua identidade genética em 

conflito com o anonimato do doador da inseminação artificial. Para tanto, a metodologia 

adotada configurou-se numa abordagem qualitativa e analítica, utilizando de uma revisão 

bibliográfica efetuada por meio de artigos científicos, legislações, doutrinas e jurisprudências. 

Igualmente, estudou-se uma clínica de reprodução assistida por meio do seu site, boletins, 

panfletos e vídeos. 

 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Reprodução Assistida Heteróloga. Colisão de 

Garantias Constitucionais. Direito à Intimidade. Direito à Personalidade. 

______________________________________________________________________ 

 

DIREITO FUNDAMENTAL À DEFESA: ESTUDO SOBRE A ATUAÇÃO CRIMINAL 

DA DEFENSORIA PÚBLICA DE MONTES CLAROS 

 

Raíssa Oliveira Santos 

José Normando Gonçalves Meira 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa cientifica tratou da qualidade da defesa prestada ao hipossuficiente pela 

Defensoria Pública de Montes Claros, das condições fornecidas pelo Estado para a atuação 

deste instrumento garantidor do direito fundamental à defesa, verificou a satisfação de seus 

assistidos e discorreu, brevemente, sobre os crimes com maior incidência de procura nesta 

instituição. Tendo como objetivo a analise da atuação da Defensoria Pública citada 

anteriormente, em processos criminais, na percepção de usuários. O método escolhido para a 

realização deste projeto foi a pesquisa de campo auxiliada por dois tipos de questionários, um 

modelo aplicado aos defensores públicos e o outro aos assistidos, com intuito de obter 

maiores informações e ampliação do conhecimento nesta área. Os autores utilizados como 

referências bibliográficas foram: José Carlos Moreira Alves; Humberto Peña Moraes; Daniel 

Assumpção; Rui Barbosa; Mauro Cappelletti; Barbara Yanow Johnson; Francisco Cavalcanti 

Pontes Miranda; Marilena Chaui; Kenneth Minogue; Walsir Edson Rodrigues Júnior; Silvio 

Roberto Mello Morães; Guilherme Nucci; Antônio Scarance Fernandes; Paulo Luiz Netto 
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Lôbo; Antônio Carlos Gomes; Ana Claudia Rossaneis; James Gordley; Junior Johnson; 

Humberto Peña Morães e José Fontenelle Teixeira Silva. Através deste estudo concluímos 

que a população atendida por esta Defensoria não tem conhecimento de seus direitos, portanto 

não realizam uma análise criteriosa dos serviços que utilizam e que os defensores públicos se 

veem sobrecarregada em suas funções, pois o provimento de cargos em sua área é ínfimo 

quando comparado ao número de pessoas que utilizam este serviço. 

 

Palavras-chave: Defensoria Pública. Direito à Defesa. Acesso à Justiça. Direito 

Fundamental. Defesa Criminal. 

______________________________________________________________________ 

 

DO FORO PRIVILEGIADO À PRERROGATIVA: UMA ADEQUAÇÃO 

FUNDAMENTAL 

 

Jefferson Michael da Silva 

Diego Nobre Murta 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho traz um tema de grande relevância para o ordenamento jurídico atual, 

abrangendo várias problemáticas pertinentes ao foro especial por prerrogativa de função, 

quando os fatos criminosos praticados por autoridades públicas são descobertos e no âmbito 

do processamento das ações os dados demonstram que quase sempre os processos que se 

formam não têm o fim adequado, por ocorrer à prescrição em razão da morosidade 

exacerbada. Juristas apontam que o foro por prerrogativa de função é inconstitucional, pois 

fere o princípio da igualdade e na prática não funciona adequadamente. Por se tratar de um 

tema complexo, faz-se necessário redigir ponderações a respeito dos aspectos peculiares do 

foro privilegiado, de modo essencialmente focado na importância de uma avaliação 

constitucional, assim como na sua apreciação de sua história, nodireito comparado e na 

previsão legal, relacionadas às críticas e as estatísticas do processamento desses crimes nos 

tribunais. Veremos que há problemas com o foro privilegiado que não passam apenas por 

declarar a sua positivação uma inconstitucionalidade, pois o Estado pode efetivar propostas 

para maior eficácia do instituto na ordem jurídica. Concluiremos afirmando sua 

constitucionalidade com adequações através da PEC 10/2013 encaminhada a Câmara Federal 

e a interpretação restritiva do instituto pelo STF. 

 

Palavras-chave: Constitucionalidade. Foro por Prerrogativa de Função. Prerrogativa. 

Privilégio. 

______________________________________________________________________ 

DO NÃO ALISTAMENTO MILITAR OBRIGATÓRIO PARA AS MULHERES 

 

Getúlio Pereira Moraes 

Daniel Rodrigo Soares 

 

RESUMO 

 

O trabalho ora apresentado tem como objetivo abordar acerca do serviço militar no Brasil, 

analisando a participação das mulheres no âmbito das forças armadas, com ênfase no Exército 

Brasileiro. Desde a criação do Exército as mulheres têm sido importantes na construção da 
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paz nacional. Em alguns períodos de conflito, como as tentativas de invasões no período 

colonial (as invasões holandesas de 1648), a Primeira Guerra Mundial (1917-1918), a 

Segunda Guerra Mundial (1942-1945), entre outros, a mulher teve participação efetiva. No 

entanto, pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a mulher é isenta do 

serviço militar. Isso é questionado pela sociedade devido às novas tecnologias e ao aumento 

de mulheres nas forças armadas em outros países.  A igualdade entre homem e mulher se 

tornou uma realidade, não sendo diferente nas forças armadas, com isso, o serviço militar é 

uma nova oportunidade de seguir carreira, nova área de trabalho que é visada por muitos 

brasileiros como uma forma de ascender profissionalmente. A pesquisa será abordada por 

meio de estudo bibliográfico descritivo documental, visando delinear e levantar informações 

desde o início até os tempos atuais, a respeito do serviço militar e do ingresso das mulheres 

nas forças armadas. Sendo analisado ainda, um projeto de Lei do Senado Federal, em fase de 

votação, que tem como objetivo tornar facultativo o direito das mulheres prestarem o serviço 

militar voluntário com base na igualdade entre homens e mulheres e suas peculiaridades e 

interesses. 

 

Palavras-chave: Forças Armadas. Mulheres. Exército. Igualdade. 

______________________________________________________________________ 

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE: DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE? 

 

Hudson Queiroz 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

RESUMO 

 

A embriaguez ao volante vem causando graves acidentes e muitas mortes no trânsito, e neste 

contexto nasce uma discussão sobre a responsabilização do infrator quanto a sua conduta, que 

pode ser classificada pelo dolo eventual ou pela culpa consciente. Nos noticiários são 

frequentes as reportagens de acidentes no trânsito em que o autor/condutor do veículo se 

encontra embriagado, e a falta de rigor na punição do autor causa indignação na população 

que clama por penas mais severas. Diante desse quadro, este estudo visa caracterizar o dolo 

eventual e a culpa consciente no delito de homicídio cometido por condutor embriagado, com 

seus conceitos e classificações. E com base no entendimento dos tribunais superiores, serão 

analisados casos que evidenciam o tema proposto, com o intuito de explicar como pode ser 

responsabilizado o indivíduo que comete este delito. Este estudo evidencia o entendimento 

dos tribunais superiores quanto à aplicação da Lei Penal neste tipo de crime, quanto à forma 

de responsabilizar o agente. O trabalho foi desenvolvido através do método da revisão de 

literatura, com base em doutrinadores da área que analisam e explicam os conceitos de dolo 

eventual e culpa consciente, e também em doutrinas e artigos científicos que trata do crime de 

homicídio cometido por condutor de veículo automotor, na situação de embriagado. 

 

Palavras-chave: Embriaguez Volante. Culpa Consciente. Dolo Eventual. 

______________________________________________________________________ 

 

ESTUPRO MARITAL À LUZ DA LEI MARIA DA PENHA 

 

Luzilene Gonçalves Santos 

Rosely da Silva Efraim 
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RESUMO 

 

O presente artigo enfatiza a dependência sexual da mulher, em que esta se coloca submissa ao 

cônjuge, sendo assim, obrigada a praticar o ato sexual. A situação de desigualdade entre 

homens e mulheres na sociedade é uma questão histórica e que remonta à antiguidade. O 

estupro nas relações maritais é visto com mais frequência, após a criação da Lei Maria da 

Penha, Lei nº 11.340/2006, porém, o que realmente tornou o fato visível, foi a criação das 

Delegacias de Defesa dos direitos da mulher. O delito de estupro é um crime carnal, que só se 

consuma com a ocorrência naturalística, ou seja, tem que existir conjunção carnal ou algum 

ato impudico. O objetivo da pesquisa consiste em apontar a contribuição da Lei Maria da 

Penha para inibir e punir o crime de estupro marital. A metodologia empregada para a 

composição desta pesquisa foi a revisão bibliográfica no tocante à realidade do tema estupro 

marital a luz da Lei Maria da Penha. Diante dessa pesquisa, verificam-se os tristes resultados 

que o estrupo marital provoca em suasvítimas. Sendo assim, a Lei Maria da Penha apresentou 

certo avanço ao incluir a violência sexual entre as configurações do estupro que afeta a 

integridade psicológica da vítima. Assim, deve haver uma maior diligência para que se torne 

eficaz a criação de Juizados Especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher 

propostos pela lei. 

 

Palavras-chave: Estupro Marital. Violência Contra a Mulher. Lei Maria da Penha. 

______________________________________________________________________ 

 

FILIAÇÃO BIOLÓGICA E SOCIOAFETIVA: UM DEBATE A PARTIR DO 

DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Anne Grazielle Cardoso Rocha 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

RESUMO 

 

Este estudo pensou a realidade que pesa sobre as crianças que, tendo um pai afetivo, se vê 

diante da existência de um pai biológico. Esse é um problema, que surge a cada dia no Estado, 

tendo em vista que, a criança tem direito a ter um pai, seja ele, afetivo ou biológico. Há o que 

se questionar sobre a responsabilidade de ambos. O objetivo do estudo consistiu em entender, 

diante da legislação vigente, o direito da criança em buscar a verdade sobre sua identidade no 

que se refere à genealogia, porém, sem perder o vínculo afetivo. Para tanto, a metodologia 

empregada utilizou artigos científicos, legislação, doutrina e jurisprudência. O método 

dedutivo constituiu como parte para cumprir os objetivos desta pesquisa, assim como o 

qualitativo. Como procedimentos técnicos e metodológicos foram analisados alguns processos 

cíveis, que tratam do assunto em questão. O método indiciário, utilizado no estudo, permitiu 

apresentar indícios e vestígios acerca do processo analisado, auxiliando na compreensão do 

referido ato. A análise jurídica sobre o tema abordado se referiu ao período de 2010 a 2016 e 

suas significativas mudanças no decorrer desse tempo.  

 

Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Direito da Família.  Filiação. Paternidade 

Biológica e Socioafetiva.  

______________________________________________________________________ 

 

GUARDA COMPARTILHA: APONTAMENTOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE 

GUARDA ENTRE FAMILIA ADOTIVA E A BIOLÓGICA 



64 
 

 

 

Maria Carolina Fernandes Souza 

Cristiano Barbosa 

 

RESUMO 

 

Em geral o instituto da guarda compartilhada de filhos menores surge com a dissolução do 

casamento ou da união estável e visa à preservação e proteção de direitos dos filhos. 

Hodiernamente, ante a igualdade entre o casal há a aplicação dos princípios dos artigos 5°, I, e 

226, § 5°, da Constituição Federal de 1988, em que o casal tem a isonomia entre direitos e 

obrigações perante os filhos. Ao se avaliarem as formas de guarda, percebe-se que não há, na 

lei, previsão de compartilhamento de guarda de um menor entre indivíduos estranhos à 

relação familiar, como ocorreu, por decisão judicial no ano de 2017, entre uma família 

biológica e uma adotiva, jáque, nesta última, há a destituição do pátrio poder. Tal 

compartilhamento foi considerado inovador pela doutrina e pelos tribunais. Em razão desse 

aspecto, nesse trabalho foi estabelecido como problema: qual é a legalidade e a possibilidade 

jurídica de compartilhamento de guarda entre famílias biológica e adotiva? Os objetivos 

foram: estudo da guarda compartilhada entre família biológica e adotiva; identificar os tipos 

de guarda adotadas no Brasil, segundo a doutrina e norma jurídicas; levantar o entendimento 

doutrinário e normativo sobre guarda compartilhada; discutir compartilhamento de guarda 

entre família adotiva e biológica; identificar possíveis problemas normativos e jurídicos no 

compartilhamento de guarda entre famílias biológica e adotiva. O método empregado no 

estudo foi o bibliográfico com revisão de literatura. Os resultados apontam para a ilegalidade 

da decisão no que tange ao direito da família biológica. Mas preserva, em certa medida, o bem 

da criança.  

 

Palavras-chave: Guarda Compartilhada. Família Adotiva. Família Biológica. 

______________________________________________________________________ 

 

GUARDA COMPARTILHADA COMO MEIO DE PREVENÇÃO A ALIENAÇÃO 

PARENTAL 

 

Vitor Henrique Pereira Costa 

Dayane Ferreira Silva 

 

RESUMO 

 

Em face da ocorrência da alienação parental o inciso V do artigo 6° da Lei n.º12.318/2010 

menciona que uma das possibilidades de coibir essa prática consiste na alteração da guarda 

para guarda compartilhada ou sua inversão (BRASIL, 2010). Logo, substituir a guarda que 

está em vigência em uma determinada família pode ser uma solução para afastar os atos de 

alienação parental que se encontram sendo praticados. Foi publicada a Lei n°13.058, em 22 de 

dezembro de 2014, que alterou o instituto da guarda compartilha no Brasil, esta passou a ser 

obrigatória, salvo em algumas exceções. Diante do exposto, o objetivo geral desta pesquisa 

consistiu em analisar se o instituto da guarda compartilhada dificulta a prática da alienação 

parental. Para a realização dessa pesquisa foi empregada à metodologia qualitativa, através da 

utilização da pesquisa bibliográfica. Ao proceder à analise da Lei n.º12.318/2010, à luz do 

princípio do melhor interesse do menor e do instituto da guarda compartilhada em relação as 

mudanças sócias atuais, esse trabalho constatou a importância da guarda compartilhada como 

forma para evitar ou diminuir a possibilidade de ocorrência da prática da alienação parental. 
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Pois, esta modalidade de guarda propícia a maior presença e participação dos genitores na 

educação, criação e vida dos filhos, prevenindo assim propagação de imagens negativas 

acerca de um determinado genitor. 

 

Palavras-chave: Guarda Compartilhada.  Melhor Interesse do Menor. Prevenção. Alienação 

Parental. 

______________________________________________________________________ 

 

GUARDA COMPARTILHADA: SUPOSTO MEIO PARA COIBIR A PRÁTICA DA 

ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Brenda de Castro Almeida 

Rozalina Cássia de Andrade Ruas Costa 

 

RESUMO 

 

Este estudo versa sobre a guarda compartilhada como suposto mecanismo para evitar a 

alienação parental, sob a ótica do Direito Civil e, especialmente, do Direito de Família. 

Objetivou-se analisar a possibilidade da Guarda Compartilhada ser o meio de evitar a 

Alienação Parental. À luz do princípio doutrinário, proteção legal da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e do Código Civil de 2002, foi analisada o 

compartilhamento da guarda da prole. A análise segue pela esfera do direito de família, em 

que aborda o exercício do poder familiar, guarda, alienação parental e guarda compartilhada. 

Abordou-se ainda como se dá a extinção, suspensão e destituição do poder familiar.  O 

estudo, de cunho qualitativo e de caráter bibliográfico, buscou a interpretação da realidade 

através do método indutivo, baseado em artigos científicos, doutrinas e acórdãos, retratando 

como a doutrina e jurisprudências dispõem sobre o assunto. Diante das discussões aqui 

expressas, pode-se concluir que a guarda compartilhada é a forma mais conveniente para 

evitar a alienação parental, pois possibilita a ambos os genitores continuarem convivendo com 

os filhos, preservando assim os laços afetivos. A guarda compartilhada é de grande relevância 

social e surgiu com a finalidade de auxiliar as carências que outros tipos de guarda 

apresentam e destinou-se a preservar o superior interesse da criança e do adolescente. 

 

Palavras-chave: Guarda Compartilhada. Alienação Parental. Poder Familiar. 

______________________________________________________________________ 

GUARDA COMPARTILHADA: ANÁLISE JURÍDICA E SOCIAL DA IMPOSIÇÃO 

NAS RELAÇOES LITIGIOSAS 

 

Angelline de Jesus Santos Lopes 

Jane Viviane da Silva 

 

RESUMO 

 

A família é um fato histórico que trouxe ao longo do tempo outras figuras jurídicas, quais 

sejam o divórcio e a guarda. A discussão em torno da guarda dos filhos é recente e gera 

controvérsias. O desafio enfrentado pelo núcleo familiar é complexo, uma vez que vem 

adquirindo nuances diferentes, de modo que os pais já não buscam mais o direito de participar 

e sim o exercício pleno e efetivo dessa participação que o Estado garante. O presente trabalho 

de conclusão de curso tem como objetivo realizar uma análise das consequências jurídicas e 

sociais da guarda compartilhada quando imposta nas relações litigiosas, abordando os efeitos 
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da Lei nº 13.058 de 2014 sobre o Código Civil vigente, bem como conhecer o instituto da 

guarda e suas variantes e seu contexto histórico. Foi escolhido o método da revisão literária, 

sendo utilizados trabalhos recentes, com a mesma temática, de maneira a reunir informações e 

discussões sobre o tema. Após a análise da problemática, concluiu-se que ambas as 

modalidades de guarda, unilateral e compartilhada, são viáveis, a depender do consenso e da 

harmonia que os genitores estabelecerão em suas rotinas. Em caso de dissenso, a guarda 

compartilhada seria a mais viável, pois o instituto em nada tem a ver com a disposição 

litigante dos pais, além de se revelar, na grande maioria das vezes, uma alternativa para barrar 

esse conflito, colocando pai e mãe em um patamar de igualdade perante os filhos, o que 

também se revela o mais justo em direito. 

 

Palavras-chave: Guarda Compartilhada. Litígio. Imposição. Consequências. 

______________________________________________________________________ 

 

HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS: UM LEVANTAMENTO NA CIDADE DE 

MONTES CLAROS-MG 

 

Franciso Heloísio Viana De Araújo 

Tatiane Santo Neves 

 

RESUMO 

 

A sociedade se modifica constantemente, o número crescentepopulacional e a busca pela 

melhor convivência social são entraves no qual o Estado enfrenta, sendo que a crescente 

violência é por vezes complexa, principalmente quando essa está conexa ao tráfico de drogas. 

Na cidade de Montes Claros- MG é notório o alto índice de homicídio em geral, que acaba 

colocando toda a cidade em situação de eminente perigo e pavor, dada pela violência 

instaurada. Deste modo, a pesquisa teve como objetivoanalisar os casos de homicídios 

ocorridos na cidade de Montes Claros - MG entre os anos de 2013 a 2015 envolvendo o 

tráfico de drogas ilícitas.A pesquisa é de natureza aplicada descritiva, uma vez que foi 

realizado um levantamento de adolescentes envolvidos com tráfico de drogas ilícitas levando 

aos homicídios. Verifica-se, no período estudado, que apesar do índice dos homicídios ter 

aumentado e os jovens terem maior envolvimento desta parcela, à segurança pública da 

cidade de Montes Claros-MG, tem intensificado no combate ao tráfico de drogas afim de   

diminuir o número de violência associada às drogas que ocasionava demasiado número de 

homicídios, resultado este embasado nas estratégias da Polícia Civil em parceria com a 

Polícia Militar e o Tribunal do Júri.Foram utilizados registros de levantamento dos envolvidos 

na delegacia de homicídios de Montes Claros, onde dados esses foram apurados. 
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IMPLANTAÇÃO DO CICLO COMPLETO DE POLÍCIA NAS FEDERAÇÕES 

BRASILEIRAS 

 

Daniel Robson Silva Santos 
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RESUMO 
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O presente trabalho tem o objetivo de verificar a viabilidade da implantação do ciclo 

completo de polícia nas federações brasileiras. A contextualização encontra-se com relatos 

históricos da origem da polícia brasileira até chegar ao modelo contemporâneo com a 

conhecida dicotomia: polícia civil e polícia militar.  O estudo descreve as competências dos 

órgãos policiais brasileiros com previsão das funções estabelecidas na Constituição da 

República de 1988. Ademais; para embasar a consistência teórica, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e utilização do método exploratório compreendendo também o hipotético-

dedutivo. A metodologia do trabalho gira sob a análise do modelo das instituições policiais 

colocadas na Constituição da Republica Federativa do Brasil sem as devidas alterações no que 

refere-se à segurança pública. Nota-se que o Termo Circunstanciado de Ocorrência seria uma 

solução inicial para a implantação do Ciclo Completo de Polícia. O trabalho relata também 

uma tabela com os dados do aumento da violência nos últimos anos nos entes federados do 

Brasil. 
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INCLUSÃO DO SURDO NO ENSINO SUPERIOR: DIREITO SOCIAL SOB O 

PRISMA DA DIVERSIDADE 

 

Islei Mendes Lourenço Teixeira Silva 

Andrey P. de Sá Baeta Neves 

 

RESUMO 

 

Tem este artigo científico como objetivo precípuo dissertaou a respeito da eficácia e 

efetividade do princípio da igualdade de direitos adotado pela Constituição da Republica 

Federativa do Brasil de 1988 acerca do portador de deficiência auditiva, suas necessidades e, 

sobretudo, pela existência de poucas informações e estudos ao alcance da pessoa de deficiente 

e da sociedade em geral. Analisou-se, aqui, tanto o princípio da igualdade e sua inserção na 

Constituição da República Federativa de 1988, como as normas constitucionais e 

infraconstitucionais, suas eficácias e efetividades, trazendo noções sobre normas, princípios e 

regras, alem da eficácia social e jurídica destes. Concluiu-se que, mesmo tratando-se de um 

país com política neoliberal, ha todo um apanhado legislativo em prol do interesse da pessoa 

deficiente, não deixando dúvidas de que o ordenamento jurídico nacional tem o respaldo 

teórico do qual precisaria para fomentar uma política eficiente e protetiva ao surdo. Contudo o 

que fica evidente é a não aplicação destas normas na prática. Constatou-se a inefetividade e a 

ineficácia tanto jurídica como social das normas em relação a estas pessoas, não os 

abrangendo de forma eficaz e efetiva o princípio da igualdade. 
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INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO TRIBUNAL DO JÚRI: ENFOQUE TEÓRICO 
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RESUMO 
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O Tribunal do Júri trata-se de um órgão do Poder Judiciário, cuja previsão se encontra na 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, tendo a função de 

julgar crimes contra a vida. Já a mídia é uma forma de difusão da informação que pode 

implicar em reflexos em variadas áreas, inclusive sobre jurados do tribunal do júri. Por tal 

motivo foi estabelecido como problema de pesquisa: de que forma a mídia influencia e como 

é a influência sobre o tribunal do júri? O objetivo geral buscou estudar a influência da mídia 

sobre o tribunal do júri a partir da visão doutrinária. Os específicos foram: levantar os meios 

de informações utilizados pela mídia, conceituar mídia, identificar mecanismos de influência, 

identificar constituição do tribunal do júri, conceitua-lo, caracterizá-lo, conhecer 

funcionamento do mesmo, discutir influência da mídia sobre o tribunal do júri. 

Metodologicamente foi utilizada a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura. Os 

resultados apontam que a mídia pode influenciar o tribunal do júri através de divulgações 

sensacionalistas. 
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IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL POR INTERMÉDIO DA COLETA DE DNA 

 

Thaís Lorene Lopes 

Thaís de Oliveira Faria Baldo 

 

RESUMO  

 

O interesse e os métodos de identificação humana estão presentes na sociedade desde tempos 

primitivos. A identidade criminal é hoje a forma de identificação de criminosos, ou indicados 

sob suspeita de terem cometido ato ilícito.Dentro da realidade proposta é apresentada a 

Leinº12.654/2012, publicada em 29 de maio de 2012, que altera duas outras leis: a Lei nº 

12.037/09 (Lei de Identificação Criminal) e a Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Tem 

por objeto analisar a constitucionalidade da identificação criminal e banco de dados genéticos 

no ordenamento jurídico brasileiro perante os princípios da não autoincriminação e da 

presunção de inocência.Para a produção do artigo científico, foi realizada revisão 

bibliográfica e doutrinária. Notou-se que a referida norma traz importantes alterações e 

novidades para o direito processual penal brasileiro: a coleta de material biológico para o 

alcance de um perfil genético como forma de identificação criminal e a criação de um banco 

de dados de perfis genéticos, ferramenta moderna e avançada já utilizadas em diversos países. 

No entanto,a mesma gera questionamento quanto à sua constitucionalidade, sendo tema de 

muita controvérsia no meio jurídico, havendo fortes posicionamentos para fundamentar a 

constitucionalidade e a inconstitucionalidade riscos e benefícios da Lei nº 12.654/12.  Ao final 

foi possível concluir que o novo dispositivo legal proporciona maiores benefícios ao processo 

penal e não há que se falar em inconstitucionalidade da norma. 
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INVIABILIDADE DA ADOÇÃO PELA MOROSIDADE JUDICIÁRIA EM 
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BIOLÓGICA  
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Gabriel Ikalijhury Soares Cardoso 

Jane Viviane da Silva 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a adoção como importante instituto jurídico 

que propicia à inserção de crianças e adolescentes a um núcleo familiar, que antes não 

possuíam, e por outro lado, filhos aos pais que não podem tê-los. A nova lei da adoção 

estabelece o esgotamento de todas as tentativas de reintegração do menor à família biológica, 

o que origina certo caos ao processo de adoção,muitas vezes inviabilizamos uma futura 

adoção e até mesmo o prolongamento do processo, e a desistência dos candidatos. Faz-se 

necessário a solução do problema que causa insegurança jurídica ao retardar o processo e gera 

questionamentos acerca da preservação do bem estar do menor. O objetivo do trabalho é 

demonstrar o elevado índice de crianças que perdem a oportunidade de serem adotadas pela 

morosidade judiciária decorrente da reiterada tentativa de retorno, à família biológica, 

buscando estudar o instituto da adoção e por fim, explicar como a demora do processo de 

adoção pela tentativa exacerbada de reintegração da criança proporciona um elevado índice de 

desistência dos adotantes. Usou-se o método empírico, com caráter descritivo baseando-se em 

análise quantitativa, para demonstrar o número de crianças que perderam a oportunidade de 

serem adotadas em razão da tentativa exacerbada de retorno à família biológica. 

 

Palavras-chave: Adoção. Morosidade. Reintegração. Criança. Família. 
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JORNADA DE TRABALHO POR TEMPO PARCIAL, NOVAS PERSPECTIVAS E 

APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL 

 

Ana Luiza Soares Brito 

Antônio Luiz Nunes Salgado  

 

RESUMO 

 

Este artigo dedica-se a avaliar as propostas de alteração da jornada de trabalho por tempo 

parcial descrita no projeto de reforma trabalhista, proposta no Projeto de Lei 6.787/2016 que 

gerou a Lei 13.467/2017. A referida norma buscou alterar a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) em diversos temas tanto de natureza material quanto processual, dentre elas a 

jornada de tempo parcial. Nesse contexto, a jornada de tempo parcial consistia no regime em 

que o trabalhador exercia a atividade laboral no período de até 25 horas semanais, sendo 

proibido o acréscimo de horas extras. Além disso, o salário era proporcional aos empregados 

que cumpriam a jornada integral na mesma função. Verifica-se que com o advento da Lei 

13.462/17 a jornada por tempo parcial sofreu algumas alterações e a partir de então passou a 

admitir pelo menos duas formas de contratação, sendo a primeira de até 30 horas semanais, 

sem horas extras, e a segunda com até 26 horas semanais, no entanto com a possibilidade do 

acréscimo de até 6 horas extras semanais. Além disso, nota-se que a Lei 13.467/17 pretende 

modernizar as relações trabalhistas, a fim de facilitar a criação de novas relações trabalhistas. 

No entanto, diversas são as discussões sobre a eficácia da nova norma, uma vez que ainda está 

no período de vacacio legis, e não há como determinar se as consequências serão positivas ou 

negativas até o efetivo implemento da Lei. 

 

Palavras-chave: Jornada Parcial. Direito do Trabalho. Lei 13.467/17. Norma mais Favorável. 



70 
 

 

______________________________________________________________________ 

 

LIBERDADE DE IMPRENSA X IMPARCIALIDADE: CASOS JULGADOS PELO 

TRIBUNAL DO JÚRI 

 

Ana Luiza Gomes Veloso 

Rosely da Silva Efraim 

 

RESUMO  

 

O Tribunal do Júri é uma instituição prevista na Constituição da República de 1988 – 

CR/1988, que tem por competência julgar os crimes dolosos contra a vida. Lado outro, se 

encontra o direito à liberdade de informação, que vem sendo exercido pela mídia. Nesta 

senda, verifica- se que há um envolvimento entre esses dois órgãos, visto que, a busca 

frenética pela divulgação de informações fere os princípios penais e constitucionais que zelam 

para um bom prosseguimento de um julgamento no Tribunal do Júri. Nesse contexto, o 

objetivo do presente artigo pautou-se em estudar a relação da liberdade de imprensa e a 

imparcialidade nos casos julgados pelo Tribunal do Júri. Para a elaboração do presente artigo 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica, tendo como principais fontes de consultas, doutrinas, 

artigos periódicos, monografias, dissertações, publicações em sites personalizados e 

jornalísticos e as legislações pertinentes à matéria. Utilizou-se ainda o método de abordagem 

dedutivo, a pesquisa qualitativa e o método monográfico. Diante da pesquisa realizada foi 

possível inferir que a mídia funciona como um elemento de informação, visto que, a liberdade 

com que ela age na sociedade, a torna uma ferramenta essencial; no entanto, o seu forte poder 

de persuasão, de formar pré-conceitos, pode provocar uma condenação antecipada do réu, 

atrapalhando o bom andamento de um julgamento no plenário do Júri, influenciando na 

decisão dos jurados, podendo acarretar um resultado injusto e que comprometa a 

imparcialidade.  

 

Palavras-chave: Tribunal do Júri. Liberdade de Imprensa. Imparcialidade. 

______________________________________________________________________ 

 

MECANISMOS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS NÃO HUMANOS NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO-PENAL 

 

Laura Gabriela Bezerra Moura 

Erika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo 

 

RESUMO 

 

O animal faz parte do cotidiano humano desde os primórdios da civilização e atende a 

diversas necessidades do homem, tais como alimentação, vestuário e transporte. Em razão 

disto, estabeleceu-se uma relação de domínio entre o homem e a fauna, sendo constantemente 

denunciadas práticas abusivas que resultam em danos à integridade dos animais não humanos. 

Diante disto, vários debates surgiram no sentido de incentivar uma mudança neste padrão, de 

modo a incentivar um comportamento mais protecionista da sociedade e do ordenamento 

jurídico em relação ao animal não humano. Neste aspecto cumpre consignar que o Brasil é um 

país de reconhecida riqueza ambiental, possui vasta fauna e flora, bem como uma extensa 

legislação dedicada à tratativa da questão ambiental como um todo, merecendo os animais, 

normas especificamente voltadas a evitar atos de violência e crueldade em seu desfavor. 
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Objetivou-se identificar os mecanismos penais aplicáveis contra o sujeito responsável pela 

prática de maus tratos em face de animais. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica do tipo 

exploratória, utilizando-se como fontes as produções cientificas que abordam o tema em 

espeque e a interpretação do Direito Contemporâneo. Após a obtenção e seleção do material, 

inicialmente foi feita uma leitura analítica com a finalidade de ordenar os dados contidos nas 

fontes e embasar o resultado da pesquisa.  

 

Palavras-chave: Direito dos Animais. Direito Penal. Maus Tratos. Proteção. Pena. 
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MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DOS CRIMES DE FURTO E DE ROUBO 

PRÓPRIO SOB A ÓTICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA À LUZ DA NORMA LEGAL 

Amanda Alves Mesquita Silveira 

Rosely da Silva Efraim 

 

RESUMO 

 

A sociedade desde sempre ansiou um justiça , a qual, busca incessantemente, punição para as 

ilegalidades e que a liberdade seja garantida em meio a tanta criminalidade, onde surgiu a 

necessidade de haver um entendimento pacificado entre os Tribunais Superiores, Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, juntamente, com as doutrinas brasileiras 

penalistas. O nosso sistema judiciário carece de uma integração maior com os apontamento 

doutrinários, onde é percebida urgência no tratamento a criminalidade da  sociedade, visto 

que, há um grande aumento na incidência de crimes, contemplada pelos crimes de furto e 

roubo próprio, que por sua vez, tem seus sujeitos ativos libertos pelas  brechas da lei, devido 

aos entendimentos jurisprudenciais, abrandados, quanto ao momento da consumação dos 

referidos crimes. Para atingir o objetivo proposto no trabalho, foi utilizada a metodologia 

qualitativa de caráter exploratório. Este tipo de pesquisa nos permitiu concluir que os efeitos 

da sanção aplicada ao sujeito ativo, autor dos crimes de furto e roubo próprio, permite a estes 

muitos recursos que levam ao retorno fácil para a sociedade, consequentemente, resultando na 

sensação de impunidade e o aumento da criminalidade, assim, sujeitando a sociedade ao 

próprio cárcere. 
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MULTIPARENTALIDADE: CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO SEU 

RECONHECIMENTO NO DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÓRIO   

 

July Anne Mendes Lima da Mata 

Ronilson Ferreira Freitas 

 

RESUMO 

 

O direito de família é dinâmico e a concepção de família tem tido grande mobilidade com o 

tempo, ocasionando o surgimento de vários arranjos familiares, entre eles, a 

multiparentalidade, a qual se trata da coexistência de parentalidade socioafetiva e biológica 

por mais de dois pais. A finalidade do artigo é analisar e compreender a multiparentalidade no 

sistema jurídico brasileiro, com enfoque nas consequências jurídicas surgidas com o seu 
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reconhecimento no âmbito do direito de família e sucessório. Assim, fica evidente que, a 

multiparentalidade vai além do assentamento em registro civil da paternidade ou maternidade, 

e a valorização do afeto nas relações familiares, é o que possibilita a existência de tal instituto, 

uma vez que, equipara o vínculo familiar derivado de consanguinidade ou afinidade, tendo em 

vista os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e princípio da afetividade. 

 

Palavras-chave: Direito de Família. Direito Sucessório. Multiparentalidade. 

Socioafetividade.  
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NOVAS ATRIBUIÇÕES DAS GUARDAS MUNICIPAIS FRENTE 

ÀCONSTITUIJÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

 

Weberson Souza Dantas 

Nélia Carolina Silva Dias 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho é fruto de um estudo realizado acerca da Lei 13.022/14 que instituiu o 

Estatuto Geral das Guardas Municipais. Esta discussão cresceu após a publicação da referida 

Lei em agosto de 2014, onde os incisos XIII e XVII do art. 5º atribuem às guardas municipais, 

em caráter primário, exercício de competências municipais de atendimento de ocorrências 

emergenciais ou de pronto atendimento, auxílio na segurança de grandes eventos e proteção 

de autoridades e dignitários. Tais atribuições destoam da vocação constitucional específica 

desses órgãos, constantes no art.144 da CRFB/88. Diante desse possível conflito de 

competências, os referidos dispositivos legais foram alvo de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 5156), perpetrada pela FENEME (Federação Nacional de 

Entidades de Oficiais Militares Estaduais) em que se pretende que seja declarada a 

inconstitucionalidade dos mesmos. Sendo assim, o que se pretende aqui é demonstrar,na 

medida do possível, os prováveis conflitos entre os dispositivos do referido Estatuto Geral das 

Guardas Municipais e a Constituição Federal, buscando-se respeitar a competência específica 

conferida por ela a cada órgão.  
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Pública. 
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NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015: PRECEDENTES JUDICIAIS E 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 

 

Fernanda Dias da Silva 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi analisar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

(IRDR), consolidado pelo Novo Código de Processo Civil de 2015 (NCPC/2015). Esse 

fenômeno processual é o corolário da importância do estudo dos precedentes judiciais e sua 

influência no ordenamento jurídico brasileiro, pois, por meio dos precedentes, torna-se 

possível ao juiz aplicar decisões semelhantes a casos análogos, respeitando-se de um lado o 
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poder decisório, a motivação e o livre convencimento, e, de outro, privilegiando a isonomia, a 

celeridade e a economia processual. Metodologicamente, o estudo representou uma pesquisa 

bibliográfica, dotada de valor qualitativo e de cunho exploratório. Quanto aos resultados, 

notou-se que o IRDR representa um reflexo de um fenômeno patrocinado pelo Código de 

Processo Civil de 1973, acobertado pelo incidente de uniformização de jurisprudência (art. 

476 do CPC/1973), julgamento de improcedência em casos idênticos (art. 285-A do 

CPC/1973) e o julgamento de casos repetitivos por amostragem (art. 543-B e 543-C do 

CPC/1973), que já apontavam para a positivação do IRDR. Conclui-se que o instituto é capaz 

de apaziguar as lacunas legislativas: ontológicas e axiológicas, proporcionar aos 

jurisdicionados um acesso à justiça conjugando instantaneamente o art. 5, inciso LXXVIII 

(razoável duração do processo) e o Art. 4º do NCPC/2015 (perspectivado em uma sentença de 

mérito). Cumpre ressaltar que a utilização dos precedentes judiciais evidencia que o sistema 

jurídico brasileiro não possui um sistema puro e sim misto, uma vez que há um diálogo entre 

os sistemas, e, por conseguinte, influências recíprocas do que Porto (2005), denomina 

de“commowlawlização”.  

 

Palavras-chave: NCPC/2015. Incidente de Demandas Repetitivas. Precedentes Judiciais. 
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______________________________________________________________________ 

O ASILO POLÍTICO NO BRASIL: UMA ANÁLISE CONSTITUCIONAL 

Camila Ribeiro Vieira 

Edilberto Nicanor Ferreira 

 

RESUMO 

 

O asilo político consiste em conceder proteção a indivíduos estrangeiros que sofrem 

perseguição em seu país de origem, em razão de perseguições políticas, raciais e religiosas. 

No Brasil a concessão do asilo político esta prevista na Constituição Federal de 1988 e trata-

se de uma prerrogativa do Estado, ou seja, é uma decisão soberana, não podendo ser imposta a 

nenhum país. No entanto cabe analisar, se o Brasil esta sendo coerente quanto aos critérios de 

concessão ao asilo político, e até que ponto essas decisões afetam as relações internacionais 

entre os países, e como devem ser resguardados os direitos de cada indivíduo, visando 

assegurar o direito à liberdade e a vida do ser humano, como o bem mais importante para o 

Estado. O objetivo do estudo é avaliar os critérios para a concessão do asilo político, e a 

eficácia das suas regras quanto à aplicação legal no Brasil. Trata-se de um estudo de caráter 

descritivo e bibliográfico, de análise qualitativa. Fica evidente que apesar de ser um direito 

inerente do individuo, o Estado pode se dispor, a concedê-lo ou não, pois se trata de um ato de 

soberania. 

 

Palavras-Chave: Asilo Político. Tratados Internacionais. Soberania. Constituição. 
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O ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS FRENTE AO PRINCÍPIO 

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Graciele Gonçalves Nascimento 

Samyra Cristielle Dias Leão Veloso 

 

RESUMO 
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O instituto do assédio moral no trabalho é notório nos dias atuais e vem crescendo de maneira 

significante no cenário brasileiro. O estudo das consequências sociais e psicológicas causadas 

pelo assédio moral nas relações trabalhistas se faz importante nesta problemática. A pesquisa 

se propõe a esclarecer o assédio moral na relação de trabalho como violador do princípio da 

dignidade da pessoa humana. Diante disso, pretende-se elucidar e apresentar as consequências 

jurídicas desse instituto. Objetiva-se a avaliação do instituto do assédio moral no direito 

brasileiro e do princípio da dignidade da pessoa humana nas relações trabalhistas, verificando 

as consequências psicológicas, sociais e jurídicas do assédio moral nas relações de trabalho. A 

metodologia utilizada nesse trabalho será qualitativa, sendo aplicada a revisão literária, no 

intuito de observar a evolução do instituto, na perspectiva histórica, conceitual e legal que 

envolvem o assunto. Buscar-se-á, caracterizar o assédio moral, relacionando-o com o 

princípio da dignidade humana. 

 

Palavras-chave: Trabalho. Assédio Moral. Princípio da Dignidade Humana. 

______________________________________________________________________ 

 

O DEPOIMENTO SEM DANO COMO MEIO DE PROVA NA ALIENAÇÃO 

PARENTAL 

 

Luara Ferreira Gonçalves  

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

RESUMO 

 

O presente artigo visa analisar a sistemática do depoimento sem dano como meio de prova de 

ocorrência da alienação parental. A definição do termo alienação parental, é atribuída ao 

psiquiatra Richard Gardner, o qual, em seus estudos, percebeu que a prática de certas 

condutas no sentido de destruir a figura de um dos genitores para obter a guarda dos filhos, 

pode causar uma síndrome denominada de alienação parental. Devido a crescente demanda no 

judiciário de processos que discutem a alienação parental, surge a proposta do depoimento 

sem dano desenvolvida pelo Desembargador José Antônio Dalto e Cezar, analisando o 

depoimento sem dano como meio de prova nas vítimas de alienação parental e também em 

outros crimes contra crianças e adolescentes apresentando, ainda aspectos positivos e 

negativos dessa proposta e a regulamentação da mesma por meio da Lei nº 13.431 de 2017 

que expressa o depoimento especial para crianças e adolescentes vítimas de violência. Para 

desenvolvimento do artigo foi realizadauma pesquisa de revisão de literatura. 

 

Palavras-chave: Alienação Parental. Depoimento sem Dano. Depoimento Especial. 

______________________________________________________________________ 

 

O DIREITO DO (A) AMANTE E SUAS DIVERGÊNCIAS JURÍDICAS 

 

Poliana Gonçalves Cavalcante 

Rozalina Cássia de Andrade Ruas Costa 

 

RESUMO 

 

Apesar da família sempre ter sido considerada base principal da sociedade, e da monogamia o 

princípio base das uniões conjugais, o poliamor sempre existiu, fazendo-se ainda presente nos 
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dias atuais, tornando uma realidade as relações paralelas, onde um dos cônjuges mantém um 

casamento com uma pessoa e uma relação de concubinato com outra. Situação que, 

usualmente, leva os (as) amantes a recorrerem aos tribunais em busca de seus direitos. Neste 

contexto, esta revisão de literatura, que durante o processo de investigação, fez uso do método 

indutivo, teve como objetivo analisar o posicionamento da legislação, da doutrina e da 

jurisprudência em relação aos direitos do (a) amante. A revisão sistemática da literatura teve 

como base a literatura especializada através de análise bibliográfica, jurisprudencial e 

legislativa, a partir de busca em livros, revistas jurídicas, leis, jurisprudências e artigos 

publicados em periódicos especializados e em sites da internet. A base de dados Scielo e o 

Google acadêmico foram fontes para coleta de dados, a partir dos seguintes descritores: 

Amante, direito do (a) amante, poliamor. Os resultados da pesquisa permitiram considerar que 

na atualidade, existe uma grande discussão, que inclusive chega a dividir os fundamentos dos 

ministros dos Tribunais Superiores e a opinião dos doutrinadores acerca dos direitos do (a) 

amante. Sendo assim, torna-se difícil definir quais realmente são os direitos do (a) amante, 

uma vez que as decisões dos tribunais mostram-se bastante divergentes. 

 

Palavras-chave: Amante. Direito do (a) Amante. Poliamor. 

______________________________________________________________________ 

 

O DIREITO SUCESSÓRIO SOB A ÓTICA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO 

ARTIGO 1.790 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

Dayanne Carlos Martins 

Dayane Ferreira Da Silva 

 

RESUMO 

 

O Código Civil de 2002 introduziu diversas inovações no rol do Direito Sucessório, as quais, 

incluiu o cônjuge no rol de herdeiros necessários com maior participação na herança, no 

entanto, optou o legislador por alocar o companheiro nas disposições gerais do título referente 

ao direito das sucessões, no dispositivo do art. 1.790, restringindo ao companheiro somente os 

bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. O Direito Sucessório tem sido um 

tema recorrente nos debates no âmbito jurídico e social, devido à desigualdade no trato do 

direito sucessório entre o companheiro e cônjuge. Nesse sentido a diferenciação no direito 

sucessório do cônjuge e companheiro torna-se questionável, uma vez que, é assegurada 

proteção jurídica constitucional como entidade familiar a ambos. Recentemente, no dia 10 de 

maio de 2017 o STF decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 1.790. Diante desse 

contexto, o objetivo geral do estudo foi analisar se persistem diferenças entre cônjuge e 

companheiro no Direito Sucessório após a definição de inconstitucionalidade do artigo 1.790 

do Código Civil de 2002. Para a realização dessa pesquisa foi empregada à metodologia 

qualitativa, através da utilização da pesquisa bibliográfica. Desse modo, ao analisar a tutela 

sucessória desses institutos, observa-se que ambos possuem garantia constitucional como 

entidade familiar e necessitam de tutela isonômica por parte do Código Civil de 2002, uma 

vez que se torna necessário relacionar a decisão de Inconstitucionalidade ao cenário atual, 

pois as incertezas subsistem e demandam novas discussões para conscientizar a sociedade 

sobre as complexidades existentes nessa esfera. 

 

Palavras-chave: Sucessão. Cônjuge. Companheiro. Inconstitucionalidade do Artigo 1.790 do 

Código Civil de 2002. 

______________________________________________________________________ 



76 
 

 

 

O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AS REPERCUSSÕES 

JURÍDICAS NO INSTITUTO DA CAPACIDADE CIVIL 

 

Danielly Almeida de Oliveira Mendes 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

RESUMO 

 

A lei n° 13.146 de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com deficiência), alterou o Código 

Civil de 2002 no que tange o instituto das incapacidades. Em obediência aos preceitos 

fundamentais e com intuito de garantir a dignidade das pessoas com deficiências, a lei veio 

para assegurar direitos e deveres a essas pessoas em condições de igualdade. Assim a pessoa 

com deficiência constitui a capacidade civil plena, tendo autodeterminação de deliberar sobre 

casamento, família, filhos e negócios. As mudanças trazidas pelo Estatuto da pessoa com 

deficiência trouxe diversas alterações nos institutos apresentados pelo direito Civil, a exemplo 

a inovação conhecido como tomada de decisão apoiada, mudanças no instituto da curatela, 

casamento, dentre outros. Portanto, almejou-se apresentar os impactos nas relações civis após 

a vigência da Lei 13.146/15 e a sua aplicação nas relações jurídicas com ênfase no regime das 

capacidades, como também analisar a sua efetividade e as suas consequências na vida das 

pessoas com deficiências. Para desenvolvimento do artigo foi utilizada como metodologia a 

pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Estatuto da Pessoa com Deficiência. Capacidade Civil. Curatela. Tomada de 

Decisão Apoiada. 

______________________________________________________________________ 

 

O INSTITUTO DA APOSENTADORIA RURAL: AS DIFICULDADES 

ENFRENTADAS PARA A COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL 

 

Jeane Silva Cardoso 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquete 

 

RESUMO 

 

A aposentadoria rural representa um benefício previdenciário que a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 assegurou àqueles que exerceram atividade rural e preencheram 

os demais requisitos estabelecidos em lei. A presente pesquisa acadêmica teve como tema o 

instituto da aposentadoria e as dificuldades enfrentadas para comprovação da atividade rural. 

O objetivo foi discorrer sobre a dificuldade que os trabalhadores rurais possuem para 

comprovar a atividade rural quando preenchem o requisito temporal. Em busca de se alcançar 

o objetivo proposto, foram analisadas as disposições legais, doutrinárias e jurisprudenciais 

pertinentes. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado o método de abordagem 

dedutivo e o procedimento bibliográfico, a partirda pesquisa realizada em livros, artigos, leis, 

dentre outros. Os resultados obtidos foram no sentido de que a aposentadoria é um benefício 

que substitui em caráter permanente os rendimentos do segurado que está em estado de 

inatividade, desde que atendidos os requisitos estabelecidos na Lei n.º 8.213/91. Ocorre que, 

no caso da aposentadoria rural, é comum que o trabalhador rural não tem à disposição os 

documentos necessários para comprovar a atividade rural. Nesse sentido, concluiu-se que 
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muitas vezes o trabalhador rural deixa de usufruir do benefício que lhe era de direito por 

ausência de comprovação do efetivo exercício do trabalho rural. 

 

Palavras-chave: Aposentadoria Rural. Atividade Rural. Trabalhador Rural.  

______________________________________________________________________ 

 

O INSTITUTO DA TRANSAÇÃO PENAL NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CRIMINAIS  

 

Larissa Samiry Veloso de Souza 

Edilberto Nicanor Ferreira  

 

RESUMO  

 

A relevância do estudo do rito, das práticas e dos procedimentos implantados pela Lei nº 

9.099/95, são pertinentes percebendo assim as peculiaridades do Instituto da Transação Penal, 

que é estabelecido pelo artigo 76 da referida lei, bem como o artigo 98, I da Constituição 

Federal,com base nos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e 

da não-culpabilidade. Objetivou-se analisar a Lei 9.099/95 e o benefício da Transação Penal 

frente aos princípios constitucionais. O trabalho foi composto de pesquisa bibliográfica, sendo 

as principais fontes doutrinas, artigos de periódicos e as legislações pertinentes à matéria. O 

método de abordagem utilizado foi o dedutivo. O tipo de pesquisa foi o qualitativo com 

procedimento, o método monográfico. 

 

Palavras-chave: Transação Penal. Ampla Defesa. Contraditório. Devido Processo Legal. 

______________________________________________________________________ 

O INSTITUTO DA DESAPOSENTAÇÃO E A SUA NECESSIDADE DE 

TIPIFICAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO  

 

Alexandre Henrique Alves da Silva 

Gisele de Cássia Gusmão 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo abordar o instituto da desaposentação e a sua necessidade 

de tipificação no ordenamento jurídico. Dada a ausência de tipificação legal expressa em 

nosso ordenamento jurídico, o tema tem constituído diversos aspectos controvertidos acerca 

da sua aplicação, além de diversas convergências doutrinárias e jurisprudenciais. Assim, faz-

se necessário uma análise da necessidade de tipificação do instituto no ordenamento jurídico 

brasileiro. O estudo dedica-se aos segurados e futuros segurados, assim como seus 

dependentes. Para tanto, realizou-se uma revisão da literatura, doutrinas e jurisprudências 

sobre o tema. Assim, conclui-se que a aplicação do instituto fica impossibilitada diante da 

ausência de norma reguladora que o tipifique, como decidiu o supremo tribunal federal, além 

de ferir os princípios constitucionais, doutrinários e legislação infraconstitucional, sendo este 

dispositivo tratado como inconstitucional diante da ausência de norma reguladora.  

 

Palavras-chave: Desaposentação. Ausência de Tipificação. Inconstitucionalidade.  

______________________________________________________________________ 
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O MOMENTO DO INTERROGATÓRIO E A DIVERGÊNCIA ENTRE O CÓDIGO 

DE PROCESSO PENAL E A LEI DE DROGAS 

 

Tácio George dos Santos 

Daniel Rodrigo Soares 

 

RESUMO 

 

O presente artigo apresenta discussão sobre um ato extremamente necessário para o 

procedimento processual: o interrogatório. Este que por muito tempo teve sua característica 

inquisitória, com o passar dos anos veio sofrendo alterações, e hoje, é tratado não só como um 

meio de provas, mas também como um meio de defesa. A Lei de Drogas é anterior à 

modificação do Código de Processo Penal, ocorrida em 2008, que colocou o interrogatório 

como último ato do processo. Aqui inicia-se a discussão se deve prevalecer a lei 11.343/06, 

por ser especial ou o Código de Processo Penal, por ser mais benéfico. O trabalho teve como 

objetivo analisar o instrumento do interrogatório no contexto atual, levando em consideração 

sua evolução histórica e as mudanças que vieram a ocorrer na legislação. Buscou-se, também, 

evidenciar a divergência existente entre o rito da Lei 11.343 e o Código de Processo Penal, no 

que se refere ao momento do interrogatório na instrução processual, apresentando a opinião 

doutrinária e jurisprudência para discutir sobre o assunto. Por meio do método descritivo com 

base na doutrina e jurisprudência, pôde-se constatar sua finalidade teórica e sua função prática 

no nosso ordenamento jurídico como meio de defesa, devendo ocorrer ao final da instrução 

processual. 

 

Palavras-chave: Interrogatório. Lei de Drogas. Contraditório. Lei 11.719/08. Momento do 

Interrogatório. 

______________________________________________________________________ 

O PSICOPATA E A ANÁLISE DA SUA PUNIBILIDADE NO DIREITO PENAL 

BRASILEIRO 

 

Adriano Marcos Alves Ribeiro 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

RESUMO 

 

A psicopatia é um tipo de transtorno de personalidade em que há o abandono por parte do 

sujeito de sua própria consciência humana e moral, das regras de convívio social e da ética. 

Os psicopatas se caracterizam pela falta de empatia, são desprovidos de culpa, remorso ou 

arrependimento. Psicopata não é necessariamente aquele criminoso de fácil identificação, 

porém um ser humano complexo de difícil compreensão, que vive escondido atrás de si 

mesmo, como alguém por trás de uma máscara. A psicopatia é na verdade uma espécie de 

patologia enraizada em um individuo, que não precisamente é ou será um criminoso Para a 

doutrina majoritária e a lei pátria, o psicopata tem a culpabilidade diminuída, o que não afasta 

a devida condenação: O presente trabalho de pesquisa tem como escopo analisar como o 

Direito Penal Brasileiro trata a punibilidade do psicopata, a aplicabilidade das sanções ao 

psicopata, o cumprimento da aplicação da pena privativa de liberdade, bem como o direito do 

psicopata de cumprir a sua pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional adequado 

a sua condição. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, a pesquisa é bibliográfica e 

a abordagem é qualitativa. Para confecção desta pesquisa foi utilizado meios eletrônicos nas 
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bases de dados de revistas jurídicas, artigos acadêmicos, e ainda Códigos Penal e de Processo 

Penal, Constituição Federal de 1988 e livros doutrinários acerca do Direito Penal Brasileiro. 

 

Palavras-chave: Psicopatia. Psicologia Forense. Psicopatologia. Transtorno de 

Personalidade. 

______________________________________________________________________ 

 

O “STATUS” JURÍDICO DOS ANIMAIS: UMA REVISÃO NECESSÁRIA 

 

Maria Luiza Santos Pereira 

Daniel Rodrigo Soares 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo versar sobre a proteção aos animais e demonstrar o seu atual 

“status” perante o ordenamento jurídico brasileiro. Essa pesquisa pretende demonstrar 

também em que se deve fundamentar a mudança da classificação dada a esses seres não 

humanos. Para tanto, é necessário citar princípios e realizar uma abordagem no âmbito da 

ética animal, que é objeto de análise do filósofo Peter Singer. Foi abordada a Teoria do 

Ecocentrismo, que trata da ideia de uma bioética, ou seja, a vida deve ser respeitada e cada ser 

vivo possui o seu valor inerente. A proteção animal é violada há anos e para evitar a prática de 

maus tratos é preciso que ocorra o aprimoramento das leis. Será feita uma análise da 

Constituição Federal de 1988, apontando os princípios do Direito Ambiental que nela estão 

contidos. Serão demonstradas duas jurisprudências, nas quais,ambas possuem decisões 

inovadoras e baseadas na própria Constituição. Também será demonstrado como são 

classificados os animais nos ordenamentos jurídicos de outros países como Portugal, Áustria, 

Suíça, entre outros. 

 

Palavras-chave: Animais. Meio Ambiente. Princípios. Constituição Federal.  

______________________________________________________________________ 

O SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PRESOS NO 

ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO. 

 

Mayara Barbosa Sena 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem por finalidade apresentar, a partir de uma pesquisa bibliográfica, uma 

análise da implantação do sistema de monitoramento eletrônico como medida alternativa à 

execução da pena. Pretende-se verificar as justificativas que levaram a implantação do sistema 

de monitoramento eletrônico dos presos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, 

apresentando as vantagens e desvantagens do uso de pulseiras e tornozeleiras eletrônicas, 

pelos sentenciados, identificando os critérios de concessão da medida, problematizando o 

sistema de monitoramento à distância como medida de reintrodução do sentenciado na 

sociedade, de uma forma mais harmônica, haja vista que o mesmo poderá cumprir a pena sem 

que haja a necessidade de ser retirado de seu convívio social. Por outro lado, é considerado o 

possível estigma relacionado à utilização das pulseiras e tornozeleiras eletrônicas, que poderia 

ser evitado caso as políticas de segurança pública e a racionalidade penal moderna se 

situassem em uma perspectiva menos punitivista. 
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Palavras-chave: Execução Penal. Monitoramento Eletrônico. Sistema Carcerário. 

______________________________________________________________________ 

 

O TRABALHO DO PRESO NO BRASIL: UMA REFLEXAO TEORICO CRITICA 

ENTRE TRABALHO FORÇADO E TRABALHO OBRIGATORIO 

 

Rodrigo Carvalho Otoni 

Edmilson Araujo Rodrigues 

 

RESUMO 

 

A referida pesquisa tem por finalidade realizar uma reflexão teórico-crítica sobre o trabalho 

do preso no Brasil a partir da compreensão da dicotomia trabalho forçado e trabalho 

obrigatório. A temática em análise, emerge a partir da necessidade de se conduzir uma 

releitura das bases conceituais que orientam a definição de trabalho forçado/obrigatório, bem 

como das possíveis influências, interferências e impactos que estes elementos dinamizam na 

sociedade, sobretudo, contemporânea. A relevância social do presente estudo está vinculada a 

uma avaliação precisa.Todavia é notório que cabe, também, a compreensão das bases 

conceituais do trabalho prisional obrigatório, ressaltando, assim, o entendimento dos legados 

teóricos acerca do trabalho forçado, findando, portanto, com uma crítica construtiva sobre as 

questões relacionadas ao trabalho no sistema prisional brasileiro.O estudo justifica-se pela 

necessidade de se conduzir uma releitura de ambos os conceitos a fim de perceber as possíveis 

influências, interferências e impactos que estes elementos dinamizam na realidade societal. 

Depreende-se do estudo realizado que todo individuo prepara-se pela profissionalização, isto 

é, qualidade em mão de obra, por meio de uma prática ocupacional findando na obtenção de 

um resultado que o torne útil no meio em que vive.Como também, adicionando à 

profissionalização e conduta que deverá estar ligado às leis que vigoram em âmbito nacional e 

que tratam dos direitos e deveres dos detentos. 

 

Palavras-chave: Trabalho do Preso no Brasil. Trabalho Forçado. Trabalho Obrigatório. 

______________________________________________________________________ 

 

O VALOR DA PALAVRA DA CRIANÇA VÍTIMA DE ESTUPRO COMO MEIO DE 

PROVA 

  

Cláudia Sebastiana de Medeiros Correia 

Maria Luíza Sapori Toledo Roquette 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho discutiu o valor da palavra da criança vítima de estupro de vulnerável 

como meio de prova no Processo Penal, figura típica inserida no Código Penal de 1940 

através da lei nº 12.015/2009. Observou-se que a prova da materialidade deste crime se limita, 

muitas vezes, na prova testemunhal produzida pela criança violentada. Entretanto, há 

questionamentos acerca da veracidade desse relato, pois, de acordo com o senso comum, a 

criança é capaz de fantasiar e criar histórias em torno do ocorrido, ou, ainda, poderá ocultar a 

ocorrência da violência sexual fazendo com que essa se perpetue no tempo, fenômeno 

conhecido como a “síndrome do segredo”. Através das pesquisas realizadas, foi possível 

constatar que os danos causados pelo abuso sexual podem ser agravados com a exposição da 
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criança durante as oitivas, caso o procedimento seja realizado de maneira inadequada. 

Buscou-se discutir o valor da  palavra da criança vítima de estupro de vulnerável, bem como  

examinar o tipo penal denominado como estupro de vulnerável e sus elementos, e entender a 

sídrome do segredo da criança, vítima de violência sexual. Analisou-se, também, o 

“Depoimento sem Dano” como método de inquirição da criança, a fim de buscar a 

confiabilidade da prova e resguardar a integridade da vítima. Verificou-se, assim, que embora 

haja recomendações para que se proceda a inquirição da criança e do adolescente através do 

Depoimento Sem Dano, esta não é uma obrigatoriedade do Sistema Judiciário brasileiro. 

Sendo o referido método uma possível solução para se dar maior confiabilidade ao relato da 

criança face a ausência de provas materiais relacionados ao estupro de vulnerável. 

 

Palavras-chave: Criança. Estupro. Vulnerável. Violência sexual. 
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O USO DOS INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO NA 

ATIVIDADE POLICIAL MILITAR 

 

Pablo Juliano Souza Souto 

Rozalina Cássia de Andrade Ruas Costa 

 

RESUMO 

 

Os instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO) são um conjunto de armas, munições e 

equipamentos utilizados pelos agentes de segurança publica e desenvolvidos visando 

preservar a vida e minimizar os danos à integridade física das pessoas envolvidas no cenário 

de desordens. No ano de 2014 foi sancionada a lei federal nº 13060, que disciplina o uso dos 

IMPO em todo o território nacional e que tem como princípios básicos a legalidade, a 

necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. Este estudo tem como objetivosanalisar de 

que forma o emprego do IMPO pode se tornar uma ferramenta de garantia da Dignidade da 

Pessoa Humana e dos Direitos Humanos, e reafirmar a necessidade do emprego dessas 

tecnologias na atividade policial militar, possivelmente enquanto mais eficiente instrumento a 

ser utilizado em determinadas situações onde o uso moderado da força seja inevitável.Trata-se 

de uma revisão bibliográfica desenvolvida a partir de material produzido por autores 

vinculados à área de segurança pública, assim como em artigos científicos relacionados à 

segurança pública brasileira. As conclusões obtidas com a realização deste estudo dizem 

respeito à importância dos IMPO, enquanto ferramentas essenciais para preservação da vida 

quando se trata de combate a violência e que a Lei Federal 13.060 de 2014 não trouxe 

nenhuma novidade para nortear o seu uso, apenas repetiu o que já era previsto nos manuais 

das instituições policiais militares, que abordam de maneira mais abrangente o assunto. A 

utilização dos IMPO por parte dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública é um 

assunto controverso face a diversidade doutrinaria sobre o tema, o que causa uma insegurança 

jurídica ao se utilizar tal equipamento, ressaltando ainda mais a necessidade de uma legislação 

especifica sobre o assunto, e que tenha abrangência nacional.  

 

Palavras-chave: Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo. Ordem Pública. Poder de 

Polícia. Armas não Letais. 

______________________________________________________________________ 

 

OS ATUAIS DESAFIOS NA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS 

APÁTRIDAS 
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Patrícia Aparecida Pereira Soares Aguiar  

Andrey P. de Sá Baeta Neves 

 

RESUMO 

 

Este artigo dedica-se a avaliar as normas internacionais e nacionais concernentes aos direitos 

dos apátridas, com foco nas Leis Brasileiras, Convenções e Tratados Internacionais, sua 

aplicação e as normas derivadas dos tratados internacionais que se referem a apatridia no 

Brasil. A apatridia refere-se à condição de um indivíduo que não possui nacionalidade e não é 

reconhecido por nenhum Estado. Isso acontece quando há falhas em incluí-lo como cidadão 

de um Estado, que se torna independente ou que é sucedido por outro, e quando ocorre a 

discriminação de minorias pela legislação de sua nação de origem. O conceito de apatridia se 

difere do conceito de refugiado, pois este se trata de indivíduos que foram obrigados a 

deixarem seu País de origem para fugir de perseguições e conflitos. É de suma importância 

entender os direitos e deveres dos apátridas, e como o nosso país deve reagir à apatridia. A 

Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 está no centro do regime de proteção dos 

apátridas, seguida da Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961, e de leis e 

decretos adotados pelo nosso país, que reforçam a proteção aos direitos dos apátridas. O mais 

novo advento na lei brasileira concernente aos apátridas é a Lei N° 13.445/17, conhecida 

como Lei de Migração, que revogou recentemente o Estatuto do Estrangeiro de 1980, 

retirando do ordenamento jurídico termos preconceituosos contra os estrangeiros no Brasil.  

 

Palavras-chave: Apátridas. Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954. Direitos 

Humanos. Leis Brasileiras. Proteção. 
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OS CONTRASSENSOS NA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE INFANTICÍDIO: UMA 

ANÁLISE CRÍTICA 

 

Elloísa Leite De Matos 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

RESUMO 

 

O crime de infanticídio é tipificado no Código Penal Brasileiro, em vigor, como sendo uma 

espécie de crime contra a vida, doloso, privilegiado e autônomo, tendo em análise o estado 

psíquico da parturiente e a vida do neonato ou nascente. Este delito, ao decorrer dos séculos, 

apresentou divergências em suas conceituações e ainda está sendo alvo de vários 

contrassensos, seja na sua tipificação, seja na sua caracterização, seja na sua aplicação, o que 

ocasiona certa instabilidade na sua efetiva função, colocando em risco a concretização do 

direito. É tema e alvo de discussão o fato do infanticídio ser tipificado como um delito 

autônomo, tratado no artigo 123 do Código Penal de 1940. O presente trabalho tende a 

demonstrar quais são os principais contrassensos e vícios apontados pelos doutrinadores e 

juristas acerca do delito em questão. A realização deste estudo é pautada pelo procedimento 

técnico da revisão bibliográfica, adotados os métodos dedutivo e qualitativo. 

 

Palavras-chave: Estado Puerperal. Infanticídio. Delito Penal Autônomo. Crime Contra Vida. 
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OS CRIMES CIBERNÉTICOS E A CARÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO PENAL 

 

Isaac Pereira Silva 

Andrei P. de Sá Baeta Neves 

 

RESUMO 
A legislação vigente carece de tipificação adequada para os ilícitos que vem sendo praticados 

através da internet no ambiente virtual. O avanço tecnológico ampliou as modalidades de 

crimes cibernéticos, em contra partida estão cada dia mais precários os mecanismos e 

instrumentos utilizados para a investigação e combate de cibercrimes. A legislação existente é 

vaga, esparsa e pouco eficaz o que contribui para a impunidade dos autores.  Assim a essência 

deste trabalho é abordar a necessidade de propor alterações no sentido de adequar as normas 

vigentes a novas situações trazidas pelo crescimento e pela propagação de dados pela internet. 

Crimes praticados por meio de computadores na internet têm gerado polêmica no meio 

jurídico-penal quanto à falta de adequação típica. Discorrer sobre os crimes cibernéticos e a 

necessidade de tipificação penal, atualmente carente no ordenamento jurídico brasileiro, 

apontando suas principais características e dificuldades no seu combate: observando-se as 

questões que envolvem o tema em análise, na tentativa de sistematizar os conhecimentos 

relativos aos crimes cibernéticos, a partir de materiais publicados. 

 

Palavras-chave: Crimes Cibernéticos. Ciber Crimes. Internet. 
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OS MEIOS DE PROVAS PARA ATESTAR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DE 

MOTORISTAS NO BRASIL 

 

Mayra Ribeiro Abreu 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

RESUMO 

 

O presente artigo objetiva apresentar os meios de provas previstos no ordenamento jurídico 

brasileiro para atestar a embriaguez de motoristas ao volante, com ênfase nas alterações 

legislativas instituídas pela Lei 12.760/2012. Neste sentido, aponta-se que o artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro passou a estabelecer normas com o objetivo de se tornar mais 

eficaz a constatação da embriaguez de motoristas. Através da apresentação da definição de 

prova, e da compreensão do crime de embriaguez ao volante, propõe-se compreender a (in) 

constitucionalidade das alterações legislativas introduzidas, apresentando-as e relacionando 

com a norma anterior. Apresenta-se, ainda, o princípio da não autoincriminação como 

subsídio para possibilidade de negativa da produção de provas no caso de embriaguez ao 

volante. Foi possível concluir que as alterações legislativas representaram um benefício para a 

coletividade, sem ferir os direitos individuais e garantias constitucionais do motorista 

envolvido. Este artigo foi desenvolvido através da pesquisa bibliográfica, a partir de 

conteúdos extraídos de obras constantes na literatura pertinente ao tema. 
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OS IMPACTOS DECORRENTES DA FALTA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

NA ADOÇÃO POR CASAL HOMOAFETIVO 
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Emanuelle Christine Ferreira Silva 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

RESUMO 

 

O conceito de família tem sofrido transformações, até meados do séc. XIX a famíliaera 

caracterizada pelo casamento, e desde então, a família passou a ter, também,como 

característica principal o vinculo afetivo. Essa transformação do conceito defamília fez surgir 

várias espécies de família, tais como a que foi analisada nopresente artigo, ou seja, a família 

homoafetiva. Assim, a família homoafetiva écomposta por pessoas do mesmo sexo que, 

devido à incapacidade biológica degerar filhos, recorrem à reprodução assistida ou adoção. 

Atualmente, 2016, aquestão união homoafetiva está pacificada, porém, a adoção por esses 

casais nãopossui a mesma proteção dada pelo legislador nacional. Cumpre destacar que, afalta 

de legislação específica que trata da adoção, em conjunto, do casalhomoafetivo, torna o 

processo de adoção lento e dificultoso para alguns, pois a suaconcessão não se trata de uma 

decisão unânime de todos os tribunais brasileiros.Sendo assim, o objetivo do artigo foi 

discutir sobre a falta de legislação específicapara adoção conjunta do casal homoafetivo, 

demonstrando quais as consequênciasque essa lacuna legislativa gera para todas as partes 

envolvidas na adoção,visando, principalmente, a preservação os direitos da criança e do 

adolescente, taiscomo o previdenciário e o sucessório. Para realizar a presente pesquisa foi 

adotado,como recurso metodológico, a revisão bibliográfica onde foram consultados 

eanalisadas doutrinas, artigos científicos e jurisprudências pertinentes à temáticadiscutida. 

 

Palavras-chave: Família Homoafetiva. Adoção Casal homoafetivo. Homoafetividade. 
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PATERNIDADE SOCIOAFETIVA: (IM)POSSIBILIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO 

DO VÍNCULO 

 

Gabriela Torres Agapito 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

RESUMO 

 

O conceito de família sofreu diversas modificações ao longo dos tempos. Do modelo 

patriarcal transforma-se em diversas formas de famílias existentes atualmente. O grande passo 

para essa mudança no Brasil aconteceu com o advento da Constituição de 1988 e, com isso, a 

paternidade socioafetiva teve reconhecimento no ordenamento jurídico brasileiro. As relações 

familiares que, antes eram uma questão de ordem biológica, hoje, determinam os laços de 

afetividade como um dos principais elementos para caracterização da paternidade. A 

paternidade socioafetiva deriva do vínculo de afeto criado entre os sujeitos dessa relação. 

Com a constituição do vínculo socioafetivo, gera-se o questionamento, se esse laço paterno 

poderá ser desconstituído. Diante disso, o trabalho visou o estudo da formação da paternidade 

socioafetiva, bem como a impossibilidade da sua desconstituição. Estudar a paternidade 

socioafetiva, verificando a impossibilidade de este vínculo ser desconstituído posteriormente, 

bem como os requisitos estabelecidos para tal situação e as responsabilidades advindas dessa 

relação resultou numa construção narrativa à luz do Direito embasada em teorias e conceitos.  

 

Palavras-chave: Direito de Família. Paternidade Socioafetiva. Filiação. Afeto. 
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PATERNIDADE BIOLÓGICA E SOCIAFETIVA: UM DEBATE A PARTIR DO 

DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Anne Grazielle Cardoso Rocha 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

RESUMO 

 

Este estudo analisou a realidade que pesa sobre as crianças que, tendo um pai afetivo, se vê 

diante da existência de um pai biológico. Esse é um problema, que surge a cada dia no Estado, 

tendo em vista que, a criança tem direito a ter um pai, seja ele, afetivo ou biológico. Há o que 

se questionar sobre a responsabilidade de ambos. O objetivo do estudo consistiu em entender, 

diante da legislação vigente, o direito da criança em buscar a verdade sobre sua identidade no 

que se refere à genealogia, porém, sem perder o vínculo afetivo. Para tanto, a metodologia 

empregada utilizou artigos científicos, legislações, doutrinas e jurisprudências. O método 

dedutivo constituiu como parte para cumprir os objetivos desta pesquisa, assim como o 

qualitativo. Como procedimentos técnicos e metodológicos foram analisados alguns processos 

cíveis, que tratam do assunto em questão. O método indiciário, utilizado no estudo, permitiu 

apresentar indícios e vestígios acerca do processo analisado, auxiliando na compreensão do 

referido ato. A análise jurídica sobre o tema abordado se referiu ao período de 2010 a 2016 e 

suas significativas mudanças no decorrer desse tempo. À luz da Jurisprudência, entendeu-se 

que, não há prevalência de uma paternidade sobre a outra e ambas tem os mesmos direitos e 

deveres para com a criança. 

 

Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Direito da Família. Filiação. Paternidade 

Biológica e Socioafetiva. 
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PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA INDEFINIDO NO TRIBUNAL DO JÚRI E 

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Prysley Cordeiro Alves 

Edmilson Araujo Rodrigues 

 

RESUMO 

 

O ordenamento jurídico pátrio nem sempre tem prazos específicos para determinadas 

situações, e, ainda que tivessem não seriam cumpridos nos casos excepcionais que a 

legislação não conseguiu prevê. É o que ocorre na primeira fase do júri, cujo prazo é de 90 

(noventa) dias para terminar o procedimento, consoante artigos 412 do Código Penal. No 

entanto, o legislador não conseguiu visualizar as diversas situações específicas que podem 

dilatar esses prazos, situações essas como: casos complexos, como pluralidade de réus, 

necessidade de expedir carta precatória, demora por parte do poder judiciária, do Ministério 

Público ou até mesmo culpa da própria defesa podendo ou não configurar o excesso de prazo. 

Contudo, há um paradoxo entre o prazo indefinido para a formação da culpa com os Direitos 

Fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988. Os sobreditos direitos garantem 

a razoável duração do processo, a presunção de inocência e proteção à dignidade da pessoa 

humana. A pesquisa tem como marco teórico para o desenvolvimento do tema a visão de 

Lima (2014), Lopes Jr. (2015) dentre outros. Nessa perspectiva, iráAnalisar o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial sobre o prazo para encerramento da primeira fase do 

procedimento do júri. Sendo assim, Trata-se de um trabalho de revisão de leitura, que 
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possibilitará a reunião de informações e discussões sobre o tema em estudo. Dessa forma, 

serão realizadas pesquisas nas doutrinas, jurisprudências, legislações, materiais e artigos 

científicos. A referida pesquisa terá uma abordagem qualitativa e em relação ao objetivo será 

exploratório, quanto ao procedimento será de cunho bibliográfico. 

 

Palavras-chave: Excesso de Prazo. Formação da Culpa. Direitos Fundamentais. 

Constrangimento Ilegal. 
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PREJUÌZOS ORIUNDOS DA DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO 

 

Luciane Antunes Vieira 

Erika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo 

 

RESUMO 

 

De acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei n°8666/1993, a 

celebração de contratos com terceiro pela Administração Pública deve ser necessariamente 

precedida de licitação, ressalvadas as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade em que o 

Ente Público poderá contratar sem ter que observar passo a passo o procedimento licitatório, a 

fim de obter uma celeridade na contratação ou na prestação do serviço pela iminente 

necessidade da mesma. Porém, quando realizada de forma ilegal, a dispensa acarreta prejuízos 

à população. Como o próprio nome já diz: “ilegal”, sendo assim, não é bom para a sociedade. 

Da mesma forma que a inobservância dos princípios sempre irá resultar em prejuízos no 

desenvolvimento nacional sustentável, pois os princípios são normas fundamentais que devem 

ser sempre observadas pelo gestor público quando este for contratar ou locar, a dispensa, se 

realizada ilegalmente trará prejuízos à Administração Pública visto que o ânimos da dispensa 

ilegal baseia se na prevalência do interesse particular em detrimento do público, o que não 

pode ocorrer no âmbito da Administração Pública. 
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PROJETO DE LEI N.º 4.908/2012: EQUIPARAÇÃO DO TRATAMENTO DO 

CÔNJUGE E DO COMPANHEIRO NO DIREITO SUCESSÓRIO  

Maria Luiza Rodrigues Soares 

Dayane Ferreira Silva 

 

RESUMO 

 

A união estável é a união de um casal sem que haja casamento, desde que tenha por finalidade 

a constituição de uma família. Esta foi reconhecida após a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil/1988. Todavia, o companheiro, comparado com o cônjuge, 

não foi abrangido, como herdeiro no artigo 1.829 do Código Civil/2002. O tema tem sido 

objeto de varias discussões, uma das questões elencadas alude ao Projeto de Lei (PL) 

n.º4.908/2012, em relação se às alterações propostas nos artigos 1790 e 1829 abrange tal 

equiparação e deve ser sancionado. Outra questão diz respeito a recente decisão de 

inconstitucionalidade dada pelo STF em relação à diferenciação dos direitos de cônjuges e 

companheiros para fins sucessórios. Diante desse contexto, o objetivo geral do estudo é 

analisar as alterações proposta pelo Projeto de Lei n.º 4.908/2012, no que se refere à 
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equiparação do tratamento de cônjuge e do companheiro no Direito Sucessório. Para a 

realização dessa pesquisa foi empregada à metodologia qualitativa, através da utilização da 

pesquisa bibliográfica, e analise jurisprudencial. Ao analisar esses institutos observou-se que, 

o Código Civil/2002 referente ao tratamento dado à sucessão do companheiro, fere os 

princípios constitucionais da igualdade e dignidade da pessoa humana. Sob este prisma, 

sugere-se uma redação mais clara e igualitária dos direitos dos companheiros no Direito 

Sucessório, alterando a redação do Código Civil/2002 com os principais pontos elencados no 

Projeto de Lei n.º 4.908/2012. 

 

Palavras-chave: Direitos Sucessórios. Cônjuges. Companheiros. Discrepâncias. Projeto de 

Lei n.º 4.908/2012. 
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REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: PERSPECTIVA DE SOLUÇÃO VERSUS 

POSSÍVEIS PROBLEMAS 

 

Levi Santos Farias 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho analisa os conflitos acerca da redução da maioridade penal no Brasil, de 

um lado observam-se as perspectivas de solução que esta redução ocasionaria e do outro lado 

os possíveis problemas que ocorrerão com esta diminuição da imputabilidade penal que hoje 

no Brasil é de 18 anos. O estudo verifica entre doutrinadores/autores, os debates e 

contrapontos acerca da problemática em tela como uma simples mudança de lei a possíveis 

problemas que poderão surgir. Instigando uma reflexão acerca das bases de interpretação 

doutrinária e jurisprudencial, bem como dados estatísticos anteriormente gerados, atribuindo 

ao Estado o poder e o dever de amoldar os contornos elementares à solução desta celeuma, 

uma vez que há um atilamento errado sobre a responsabilidade estatal que insiste em remeter 

à sociedade discussões que exigem um conhecimento mais arraigado e científico. Nesse 

argumento, foi empregado o método de abordagem dialético, por envolver contrassenso 

inerente a cada caso, sendo os alvos tratados de modo exploratório. Utilizou-se o 

procedimento de revisão bibliográfica e a abordagem com aspecto qualitativo foi incorporada 

ao trabalho. Destarte, concluiu-se a evolução da criminalidade praticada por menores, 

enquanto constatou-se que a legislação penal brasileira não acompanhou esse processo, 

assertiva corroborada pela sina do Estado, sociedade e justiça em continuar num embate 

infindo de argumentações qual será a melhor decisão a se tomar. 
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REFORMA TRABALHISTA: A LEI 13.467 DE 13 DE JULHO DE 2017 E SUAS 

IMPLICAÇÕES SOCIAIS 
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RESUMO  
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A Consolidação das Leis do Trabalho, introduzida no ordenamento jurídico brasileiro em 

1943, disciplina as relações laborais individuais ou coletivas. Representou uma conquista no 

que tange à valorização do trabalhador. Sofreu diversas alterações, sendo a mais recente com 

a introdução da Lei 13.467/2017. O aspecto flexibilizatório introduzido pela reforma implicou 

na redução da qualidade de vida e em precarização da qualidade de trabalho do empregado. 

Dessa forma, a lei em análise afronta, em muitos pontos, os direitos fundamentais garantidos 

pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Objetivou-se analisar os 

possíveis impactos sociais projetados pelas previsões normativas introduzidas pela lei 

supracitada. A metodologia escolhida se baseou na revisão literária, com pesquisa e leitura da 

extensa bibliografia acerca do tema proposto. Para isso, recorreu-se à literatura que trata do 

assunto além da análise da própria lei da reforma trabalhista.  

 

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Consolidação das Leis do Trabalho. Direitos 

Fundamentais. Implicações Sociais. 
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RELAÇÕES DE ESTÁGIO: MÃO DE OBRA BARATA OU EFETIVO MEIO DE 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO ESTUDANTE? 

 

Samuel Souza Santos 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho trata das relações de estágio no Brasil, que sofreram diversas alterações 

no decorrer do tempo, principalmente após a promulgação da Lei nº. 11.788/2008, que regula, 

atualmente, sua natureza, objetivos e modalidades. Tendo revogado diversas disposições 

anteriores que regiam o tema, se propôs o legislador, em sua composição, apresentar um 

norteamento legal para a correta realização de programas de estágio por estudantes, 

empresas/órgãos concedentes e instituições de ensino. Buscando compreender a problemática 

da realização de termo de compromisso de estágios que podem se apresentar como relações 

de emprego, constituindo fraude à referida lei, situação que resulta na não incidência de 

verbas trabalhistas e previdenciárias. Explorou-se, assim a legislação pertinente, sua natureza, 

conceito, objetivos e aplicação. Para tanto, foi realizada revisão bibliográfica de autores que 

abordam o tema, além da análise das leis pertinentes e entendimentos dos tribunais. Verificou-

se que quando observados os direitos e deveres de cada parte integrante na relação, bem como 

o objetivo central e a natureza do estágio, este se apresenta como efetivo meio de 

desenvolvimento profissional do estudante, contribuindo para o êxito de sua formação, 

apresentando-se como forma de arregimentação de mão de obra barata apenas se ignorados os 

preceitos legais. 

 

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Relações de Estágio. Lei nº. 11.788/2008.  
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RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA NO ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL 

 

José Renato Souto 

Daniel Rodrigo Soares 

 

RESUMO 
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A parte do Código Penal Brasileiro que trata dos crimes sexuais foi modificada 

substancialmente, com o advento da Lei 12.015 de 2009. A norma ora citada reformulou o 

ordenamento jurídico de forma positiva, direcionando mais sua tutela à pessoa humana e 

tratou com mais rigor os delitos de natureza sexual. Haviamnecessidades de mudanças 

urgentes, nesta área tão importante do direito penal. Apesar de quase a totalidade do Título VI 

do Código Penal, onde se encontra uma grande parte dos delitos de natureza sexual, ter sido 

modificado pela lei em comento, algumas discussões que existiam anterior à sua entrada em 

vigor permaneceram. É o caso da presunção de violência, prevista anteriormente no revogado 

art. 224 e, atualmente intríseca no art. 217-A, ambos do CP, de forma que há juristas que a 

entende como absoluta e também os que a analisam como relativa.  
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE ERRO 

JUDICIÁRIO NA APLICAÇÃO DE PRISÃO PENA E PRISÃO PROCESSUAL 

Jéssica Lorane Ferreira 

Dayane Ferreira Silva 

 

RESUMO 

 

O tema desse estudo diz respeito à Responsabilidade Civil do Estado em decorrência de erro 

judiciário na aplicação da prisão originária de sentença penal condenatória transitada em 

julgado ou conforme instituição do princípio da presunção de inocência de sentença proferida 

em 2° instancia, e pela aplicação da prisão cautelar. Analisa para tanto as condutas Estatais 

que contraria a CRFB/1988, que assevera que na construção de um Estado Democrático de 

Direito, é necessário observar seus princípios constitucionais, para que todos sejam tratados 

dignamente pelos dispositivos consagrados pela Constituição. Diante desse contexto, o 

objetivo geral do estudo foi analisar em que consiste o erro judiciário na aplicação da prisão 

pena e prisão processual e em quais hipóteses o Estado será responsabilizado à reparação do 

dano causado pelos seus agentes no exercício de suas atribuições. Para a realização dessa 

pesquisa foi empregada à metodologia qualitativa, através da utilização da pesquisa 

bibliográfica. Ao analisar esses institutos, bem como expor dois casos de erro judiciário e de 

responsabilidade civil do Estado observou-se que as vítimas mesmo após conseguir o 

reconhecimento do erro por parte do Estado demoram a receber as respectivas indenizações, o 

que as impossibilitaram de retomar as suas vidas. Além disso, os dois casos ilustrados nesta 

pesquisa demonstram que embora a sociedade tenha evoluído os equívocos oriundos do erro 

judiciário ainda acontecem nos dias atuais.  

 

Palavras-chave: Erro Judiciário. Prisão Ilegal. Prisão Pena. Prisão Processual. 

Responsabilidade Civil do Estado.  
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RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO COM BASE NO 
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Carlos Eduardo Prates Fonseca 
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RESUMO 

 

O presente artigo faz uma análise sobre instituto da rescisão unilateral de contrato 

administrativo por parte da administração pública, com base no interesse público. A pesquisa 

aponta os posicionamentos da doutrina e jurisprudência acerca do instituto e, sobretudo 

buscou-se conhecer e discutir o fenômeno. Por outro lado, aponta os potenciais problemas que 

se desencadeiam por conta de uma rescisão unilateral sem observação aos princípios 

constitucionais e da administração pública. Para realização da pesquisa optou-se pela 

metodologia de revisão integrativa, a qual foi estruturada seguindo as etapas de: identificação 

do tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; 

identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; categorização dos estudos 

selecionados; análise e interpretação dos resultados, e, apresentação de síntese conhecimento. 

Verificou-se no estudo os potenciais problemas e prejuízos que se desencadeiam, quando de 

uma rescisão unilateral de processo administrativo imotivada, ou com motivação controversa. 

Constata-se que antes da tomada de decisão, é imprescindível abertura de processo 

administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa, o que dentre outras vantagens, 

diminui as possibilidades de nulidade quando em apreciação pelo Poder Judiciário. Uma 

rescisão unilateral de contrato administrativo onde os interesses pessoais sobrepõem o 

interesse público, tende a trazer prejuízos não só financeiros, mas principalmente coloca a 

população administrada desassistida e em situação de risco, contrariando os princípios da 

eficiência, continuidade dos serviços públicos, entreoutros. 

 

Palavras-chave: Contrato Administrativo. Rescisão Unilateral de Contrato. Interesse Público. 

Discricionaridade. 

______________________________________________________________________ 

 

REFLEXOS DA TERCEIRIZAÇÃO COM O ADVENTO DA LEINº 13.429/2017 

Rafael Resende Versiani Santos 

Ana Carla Capuchino 

 

RESUMO  

 

A terceirização é o fenômeno ligado à prestação de serviços que envolve o trabalhador, a 

prestadora de serviço que tem vínculo com este trabalhador, e o ente público ou privado, 

tomador, que é aquele que contrata o serviço prestado. Com a aprovação da Lei 13.429/2017, 

a questão da terceirização ganha um novo patamar, principalmente, na sua aplicabilidade nas 

atividades fins prevista expressamente na Lei 13.467/2017. Busca-se demonstrar a influência 

da terceirização na prestação de serviços nos entes públicos e privados, sobretudo, com foco 

na Lei 13.429/2017 e suas alterações. Enfatiza-se o contexto da terceirização e como esta vem 

influenciando as relações trabalhistas, ao colocar num mesmo patamar terceirizados e 

contratados, numa situação em que aqueles primeiros realizam atividades fins, normalmente 

melhor remuneradas, mas não têm as mesmas condições de trabalho e valorização em relação 

aos trabalhadores que prestam o serviço de forma direta. A opção do legislador em regularizar 

a atividade fim na terceirização vai de encontro ao preconizado pela Súmula 331 do TST. Esta 

entende como lícita apenas a realização da atividade meio nos serviços terceirizados, além de 

prevê a responsabilidade subsidiária do tomador. Doutrina e jurisprudência permanecem com 

o desafio hermenêutico de interpretar as lacunas deixadas pela lei, ponderando-as em prol do 

interesse público, sobretudo no que se refere à aplicabilidade da terceirização aos contratos 

existentes previamente à lei, como também nas atividades principais dos entes públicos, tendo 

em vista a previsão constitucional de concurso público para ingresso na carreira. 
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Palavras-Chave: Terceirização. Súmula 331. Atividade-fim/meio. Lei 13.429/2017. 

______________________________________________________________________ 

REFLEXÕES SOBRE LIBERDADE E UNICIDADE SINDICAL 

 

Andrey Pinheiro Lima 

Thaís de Oliveira Faria Baldo 

 

RESUMO 

 

Buscou-se debater sobre os conflitos da Liberdade e Unicidade Sindical, respaldada com base 

à luz da Constituição Federal de 1988, vigente, a Consolidação das Leis de Trabalho, bem 

como das convenções da Organização Internacional do Trabalho.Assim, o objetivo do estudo 

foi analisar o sistema sindical adotado no Brasil, a saber, da unicidade e sua legitimidade 

frente ao principio da liberdade sindical previsto pela convenção nº 87 da OIT. Também foi 

realizada a comparação entre os sistemas da unicidade, pluralismo e unidades sindicais, 

apontando também o princípio da liberdade sindical. Para tanto, foi desenvolvido estudo de 

revisão bibliográfica, no qual se pesquisou primeiro o desenvolvimento do sindicalismo e do 

direito coletivo no Brasil, logo a Liberdade Sindical ante o princípio da Unicidade sindical, e 

para finalizar a Convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho uma critica a 

unicidade sindical e considerações gerais. Diante do analisado, foi possível concluir que, 

mudanças são necessárias para uma ampla e efetiva liberdade sindical, isto é, resguardar o 

direito do plurisindicalismo ou unidade sindical, para que estes possam expressar a aspiração 

de seus associados. 

 

Palavras-chave: Direito Coletivo do Trabalho. Liberdade Sindical. Unicidade Sindical. 

______________________________________________________________________ 

 

SERENDIPIDADE DAS PROVAS NO DIREITO PENAL 

 

Ellon Pablo Oliveira Santos  

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho versa sobre a Serendipidade que é uma palavra de origem estrangeira, 

advinda do inglês "serendipity" possuindo como significado a descoberta de algo por acaso. 

Do ponto de vista jurídico, a abordagem é importante haja vista que é discutido acerca da 

valoração das provas no direito processo penal, bem como até que ponto os meios probatórios 

são admitidos diante das limitações e garantias constitucionais, analisando a serendipidade e 

em quais circunstâncias ela poderá ou não ser aceita. Há de se levar em consideração as 

normas que regula a validade das provas, haja vista que diante da materialidade conclui-se 

que um crime ocorreu e o Estado está ciente. Então, o objetivo do artigo é partir de uma 

discussão jurídica, analisando a (in)admissibilidade das provas advindas de descoberta casuais 

no processo penal, e diante disso retirar uma decisão mais acertada acerca do tema. Tal 

abordagem também é denominada como descobrimento acidental, encontro fortuito de outro 

crime ou ainda encontro fortuito de provas. O trabalho foi desenvolvido valendo-se de 

pesquisa bibliográfica, tendo como principais fontes de consultas às doutrinas, artigos, 

monografias, revistas, teses, dissertações, publicações em sites personalizados e jornalísticos, 
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jurisprudência, legislações pertinentes à matéria, analisando a divergência entre órgãos, bem 

como a inquirição de textos e periódicos jurídicos. 

 

Palavras-chave: Serendipidade das Provas. Legalidade. Encontro Fortuito. 

______________________________________________________________________  

SUPOSTO DIREITO DE MENTIR: A MENDACIDADE INTEGRA O DIREITO AO 

SILÊNCIO E O PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO? 

 

Suellen Cristina Afonso 

Thais De Oliveira Faria Baldo 

 

RESUMO 

 

O direito ao silêncio surgiu na idade média, sendo consolidado pela Constituição Brasileira de 

1988. Este é insculpido no princípio nemo tenetur se detegere que assegura que ninguém pode 

ser compelido a produzir provas contra si mesmo, a discussão é se tais garantias asseguram ao 

réu também um pretenso direito de mentir. Deste modo, busca-se analisar a mentira em si, 

como ela é colocada e vista pela sociedade bem como os pontos capitais da problematização 

desse direito, para obter um denominador comum. O objetivo do estudo versa sobre a 

integração da mentira em relação às garantias concedidas ao acusado em um processo penal. 

Para a produção do artigo científico, a pesquisa foi realizada através da revisão bibliográfica. 

Em que pese o assunto, já tramita no legislativo projeto de lei para que haja tipificação em 

face de tal conduta, observa-se que maioria dos tribunais discute em sede de recurso criminal 

o suposto direito de mentir. Sendo assim percebe-se um avanço em relação ao tema sendo 

passível de tipificação. Diante do analisado, foi possível concluir que o ordenamento jurídico 

garante ao acusado permanecer em silêncio em seu interrogatório como forma de defesa, mas 

tal prerrogativa não permite ao acusado mentir. 

 

Palavras-chave: Direito ao Silêncio. Não Autoincriminação. Mentira. 

__________________________________________________________________ 

 

TERCEIRIZAÇÃO: ANÁLISEDAS TRANSFORMAÇÕES NO INSTITUTO - 1990-

2017 

 

Nathalia Fernandes Costa 

Cristiano Barbosa 

 

RESUMO 

 

Hodiernamente há discussão sobre as mudanças nas regras sobre terceirização ante o fato de 

lei 13.429/2017 ter permitido a aplicação do instituto também na atividade fim, o que poderia 

implicar em perda de segurança para o trabalhador. Ao se considerar as alterações efetivadas e 

as propostas de alterações contidas nos projetos de lei sobre os aspectos jurídicos do instituto 

entre o período de 1990-2017 vê-se que ele sinaliza mudanças que incluem a possibilidade de 

terceirização de atividades no setor publico, redução de responsabilidades empresarias e 

perdas de direitos dos trabalhadores. Por tal motivo o problema de pesquisa versou sobre: 

quais impactos as alterações normativas e propostas dos projetos de lei sobre terceirização 

podem gerar para o trabalhador? O objetivo geral visou estudar a terceirização do trabalho 

frente às novas mudanças e propostas de mudanças do instituto no contexto jurídico. Nos 

específicos buscou apresentar a evolução do instituto da terceirização do trabalho, conhecer o 
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posicionamento doutrinário sobre a terceirização no Brasil, discutir as novas mudanças 

efetivadas e as propostas na legislação brasileira frente a terceirização considerando impactos 

nas relações de trabalho/emprego. O método de pesquisa empregado foi o exploratório, 

bibliográfico com revisão de literatura. Os resultados apontam para o fato de que as alterações 

legislativas o projetos de lei sobre o tema apresentam caráter controvertido gerando 

inseguranças para os trabalhadores, bem como, apresentam aspectos tidos como 

inconstitucionais. 

 

Palavras-chave: Terceirização. Lei 13.429/217. Projetos de Lei. Constitucionalidade. 

Impactos. 

______________________________________________________________________ 

 

TRABALHO INFANTIL ARTÍSTICO: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Amanda Daniele Freitas Braz 

Ana Carla Fagundes Capuchinho 

 

RESUMO 

 

Uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXXIII, veda o trabalho para 

menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, o trabalho infantil 

artístico é autorizado com base em dispositivos internacionais e infraconstitucionais, com 

ênfase no escopo do dispositivo do artigo 8º da Convenção n. 138 da Organização 

Internacional do Trabalho, que permite que juízes concedam em caráter individual e 

excepcional, licença e autorização para o exercício do trabalho infantil artístico. Tal tema gera 

dúvida e questionamentos, ainda que o trabalho infantil artístico muitas vezes não seja visto 

como uma forma efetiva de trabalho. A sociedade brasileira tende a se deslumbrar com a ideia 

e muitas vezes não questiona se de fato os deveres e princípios concernentes aos cuidados 

com os infantes, exigidos em lei, estão sendo respeitados. A Constituição Federal em seu 

artigo 227 explicita os princípios inerentes à Proteção Integral da Criança e do Adolescente 

que, dentre muitos objetivos, visa principalmente proteger os direitos das crianças e 

proporcioná-las uma infância plena. Diante de todo exposto o presente estudo buscou criar 

uma panorama geral sobre o trabalho infantil e o trabalho infantil artístico, analisando as 

causas que o justificam, os diversos posicionamentos acerca do tema e o contexto geral que 

essas autorizações são concedidas. 

 

Palavras-chave: Trabalho Infantil. Proteção Constitucional a Criança. Proteção 

Constitucional ao Adolescente. Trabalho Infantil Artístico.   

______________________________________________________________________ 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHERES 

 

Rosana Tadeu Silva 

Tatiane Santos Neves 

 

RESUMO 
 

A violência doméstica contra a mulher é um fato social e cultural no Brasil, que ocorre desde 

a instituição das sociedades patriarcais e produz reflexos até os dias atuais, não obstante as 

diversas políticas implementadas para combate, prevenção e proteção contra esse tipo de 



94 
 

 

violência. Nesse sentido, em termos gerais buscou- se analisar os tipos de violência domestica 

contra mulheres, bem como discutir aspectos evolutivos desse crime. Para tanto, foram 

realizados estudos em doutrinas, artigos científicos, periódicos, legislações atinentes a matéria 

e pesquisa de campo, com o fim de compreender sua a evolução histórica e os sistemas 

normativos que dispõem sobre a proteção da mulher, formar discussões sobre a 

aplicabilidade/ eficácia da lei Maria da Penha e das medidas protetivas instituídas por ela e 

para apresentar estatísticas e comparativos de ocorrências registadas no período de 2015 e 

2016 na cidade de Montes Claros. Nas pesquisas realizadas concluiu- se que os dados sobre a 

violência doméstica ainda são alarmantes, sendo que no período de 01/01/2015 a 05/10/2016 

foram registrados 5.531 (cinco mil quinhentos e tinta e um) casos. Desse modo, faz se 

necessário a discussão e implementação de novas medidas para combater, prevenir e reprimir 

a violência doméstica contra a mulher. 

 

Palavras-chave: Diferença entre os gêneros.Lei Maria da Penha. Medidas protetivas. 

Violência doméstica familiar contra a mulher.  

________________________________________________________________________ 

 

UMA REFLEXÃO JURÍDICA SOBRE OS EFEITOS DA EPIDEMIA DE ZIKA: A 

POSSIBILIDADE DA LEGALIZAÇÃO DO ABORTO DE FETOS COM 

MICROCEFALIA 

 

Larissa Emanuelle Lopes De Souza 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

RESUMO 

 

Em 2015 um novo tipo de vírus denominado de Zika foi identificado no Brasil, e ao ser 

associado a malformações congênitas se tornou responsável por uma crise de saúde pública no 

país. O aumento no número de casos de microcefalia gerou diversos transtornos e 

proporcionou às mulheres o alerta para o risco da contaminação durante a gravidez, uma vez 

que a doença pode provocar danos irreparáveis ao portador. Diante das incertezas sobre a 

anomalia, tornou-se necessário questionar sobre o futuro das mães e das crianças que venham 

a nascer com alguma deficiência, logo, surgiram debates referentes à questão do aborto, 

gerando conflitos entre direitos fundamentais presentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

Desta forma, o presente artigo consiste em analisar a possibilidade do aborto legal de fetos 

com microcefalia frente a epidemia de Zika no Brasil. Para o desenvolvimento do mesmo, foi 

utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Aborto. Zika Vírus. Microcefalia. 

______________________________________________________________________ 

 

UMA ANÁLISE DA SUCESSÃO DOS IRMÃOS UNILATERAIS NA ÓTICA 

CONSTITUCIONAL 

 

Laura Maria Vieira Pereira 

Edilberto Nicanor Ferreira 

 

RESUMO 
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O presente trabalho tem a finalidade de fazer uma análise da sucessão dos irmãos unilaterais 

na ótica constitucional. A regra sucessória encontra-se no artigo 1841 do Código Civil de 

2002, presente no Livro V, que trata do Direito de Sucessões, e  prevê uma distribuição 

desigual das quotas entre irmãos bilaterais e unilaterais, recebendo estes apenas metade do 

que cabe àqueles. Busca-se discutir a possível (in) constitucionalidade do artigo 1841 do 

Código Civil, adentrando em aspectos do Direito de Família/Sucessões que permaneceram 

imutáveis no Novo Código Civil, aparentemente chocando-se com princípios inerentes à 

Constituição Federal de 1988. Trata-se de regra cujo entendimento é controverso entre 

doutrinadores. Pretende-se expor os argumentos tanto da linha majoritária, que considera a 

distribuição de quotas perfeitamente legítima e aceitável, e da doutrina minoritária, que 

defende a ideia de que o teor contido na regra é discriminatório e, consequentemente, 

inconstitucional. Propõe-se, também, a analisar decisões jurisprudenciais acerca do tema. Os 

resultados serão obtidos através de uma revisão bibliográfica com o uso do método dedutivo. 

  

Palavras-chave: Herança Irmãos Unilaterais.  Princípios Constitucionais. Igualdade.  

Afetividade. 

______________________________________________________________________ 

 

UMA ANÁLISE SÓCIOJURÍDICA DA LEGALIZAÇÃO DO ABORTO NO BRASIL 

 

Dáfine Flávia Piranga Soares 

Edilberto Nicanor Ferreira 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a fazer uma análise sociojurídica acerca da legalização do 

aborto no Brasil, visto que no ordenamento jurídico brasileiro, o aborto é considerado crime 

contra a vida humana, tipificado no Código Penal Brasileiro de 1940 (CPB/1940). A 

problematização se concentra em verificar se a legalização do aborto pode contribuir para a 

diminuição dos danos causados por abortos clandestinos. O objetivo consiste em investigar o 

conceito de aborto, seus aspectos históricos, classificações do aborto, seus aspectos legais, 

éticos, religiosos e políticos. E observar como a doutrina se refere ao aborto, sua tipificação, 

bem como demonstrar o que diz a jurisprudência sobre o tema. A metodologia é bibliográfica 

e documental, de caráter qualitativo e abordagem exploratória. A pesquisa evidencia que o 

aborto no Brasil ainda é objeto de muita discussão, tendo muitos posicionamentos contrários e 

favoráveis à sua legalização e descriminalização. Entende que em alguns casos é necessária a 

razoabilidade e proporcionalidade no que tange à decisão pelo aborto. Ao passo que a mãe 

possui o direito de se dispor do seu próprio corpo, o aborto não pode ser um meio de escape 

pelo simples fato do não querer ser mãe, vez que o nascituro também deva ser resguardado. 

Mas, em alguns casos, a decisão pelo aborto é a melhor ou única saída.  

 

Palavras-chave: Aborto. Legalização. Descriminalização. Análise Sociojurídica. 

____________________________________________________________________ 

UMA ANÁLISE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NO JUÍZADO 

ESPECIAL DE 1995  

 

Valéria de Araújo 

Edmilson Araújo Rodrigues 
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RESUMO 

 

A Lei dos Juizados Especiais nº 9.099/1995 (JESP/1995) foi criada como alternativa ao 

formalismo exacerbado e à morosidade do processo de conhecimento ordinário. Sendo, 

orientada pelos princípios da simplicidade, oralidade, celeridade, informalidade, economia 

processual (SOCIE). Subsequentemente entrou em vigor em 18 de março de 2016 o Novo 

Código de Processo Civil de 2015 (NCPC/2015) que trouxe diversos artigos que irão gerar 

reflexos no (JESP/1995). Embora o (JESP/1995) seja guiado pelos princípios SOCIE, não se 

pode negar que algumas disposições da nova lei processual impactarão profundamente na 

proposta dos juizados especiais de outrora. Nesse sentido, o presente trabalho busca analisar 

as alterações trazidas pelo NCPC/2015, sua aplicabilidade e impactos sobre o JESP/1995 

Cível à luz de seus princípios norteadores e do Art. 4º do NCPC/2015 com escólio no artigo 

5º, inciso LXXVIII da CRFB/88. Para tanto, intenta-se por meio de estudos doutrinários, 

artigos científicos, legislação e jurisprudência atinente à matéria, compreender a evolução 

histórica, os princípios orientadores e as influências hodiernas do Código alhures incipiente 

que tem impactado o JESP/1995 cível. Nesse contexto, constatou-se que o NCPC/2015, só 

impactará diretamente o JESP/1995quando houver expressa determinação, sendo que as 

normas subsidiárias lhe serão aplicadas tomando por base seus princípios orientadores. 

 

Palavras-chave: Juizado Especial Cível. Novo Código de Processo Civil. Impactos. 

Celeridade. Simplicidade. 

___________________________________________________________________________ 

 

ENGENHARIA BIOMÉDICA 

 

ESTUDO DA COMBINAÇÃO DA FIBRA DE VIDRO COM RESINA DE 

POLIÉSTER E DA BORRACHA DE SILICONE NA CONFECÇÃO DE ENCAIXES 

PARA PRÓTESES TRANSFEMURAIS 

 

Fernanda Mendes Lopes 

Mara Beatriz Cardoso Cavalcanti 

 

RESUMO 
 

Introdução: A fabricação de próteses de membros inferiores exige a confecção de um 

encaixe que pode ser de fibra de vidro ou outros materiais. As próteses de membros inferiores 

devem ser leves e possuir uma boa resistência mecânica. O Sistema Único de Saúde (SUS) 

oferece essas próteses gratuitamente as quais, na sua maioria, são confeccionadas em fibras de 

vidro, o que as torna pesadas, gerando um desconforto ao paciente. Porém a fibra de vidro é o 

material mais utilizado para a confecção desses encaixes, por possuir propriedades como 

elevada resistência mecânica e boa estabilidade. Objetivo: testar a fibra de vidro e a borracha 

de silicone, na confecção de encaixes para próteses transfemurais e analisar seu 

comportamento mecânico. Metodologia: este estudo caracteriza-se um projeto experimental, 

descritivo e com análises quantitativas. Foram executados testes para a comprovação da 

efetividade das propriedades da fibra de vidro e da borracha de silicone como um possível 

material para gerar conforto para os usuários. Para a veracidade das propriedades do material 

serão realizados ensaios mecânicos como resistência a compressão, módulo de elasticidade e 

tensão de escoamento. Os resultados obtidos de ambos os materiais foram considerados 

satisfatórios, tendo, o PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro), uma média de tensão de 

escoamento de 106.28Nm² e 514.38GPa de módulo de elasticidade, ainda possuindo uma 
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força de compressão de 231.31kN, já a borracha de silicone possui um módulo de elasticidade 

de 30.54GPa, não possuindo tensão de escoamento por se caracterizar um material resiliente. 

Palavras-chaves: Próteses transfemurais. Encaixe. Fibra de vidro. Borracha de Silicone. 

___________________________________________________________________________ 

 

TERCEIRIZAÇÃO DA LAVANDERIA HOSPITALAR: UMA EXPERIÊNCIA DE 

SUCESSO? 

Josiele Pereira da Silva  

Thalita Mariane Soares Vieirar 

Laura Adriana Ribeir Lopes 

 

RESUMO 
 

Introdução: Um setor de grande importância para o alcance deste objetivo é a lavanderia 

hospitalar. Dentre as tarefas executadas por esse setor, destaca-se o processo de lavagem do 

enxoval infectado. Esse processo precisa ser executado com planejamento e cuidado, pois o 

bom funcionamento do hospital depende da eficácia da lavanderia. Diante dessa situação e, 

com a importância do controle de custos hospitalares, ocorre no mundo uma tendência à 

terceirização dos serviços de lavanderia, no sentido de se criar condições mais favoráveis para 

a garantia de maior qualidade, rapidez, eficácia e redução de gastos. Considerando que essa 

realidade é uma experiência vivenciada por um hospital do Norte de Minas, o presente 

trabalho apresenta os impactos trazidos pela medida adotada e pretende, ainda, avaliar a 

qualidade dos serviços prestados pela empresa contratada Metodologia: Foram coletadas 

informações através de um questionário aplicado ao responsável pelo setor da lavanderia do 

referido hospital. Resultados: Os resultados obtidos demonstram que o serviço hoje prestado 

por lavanderia terceirizada é realizado por profissionais qualificados e capacitados, além 

disso, o espaço foi readequado e reaproveitado para leitos de internação é já possível 

comprovar importante redução nos custos. Conclusão: Conclui-se, assim, que a terceirização 

da lavanderia foi uma experiência de sucesso e tem suprido as expectativas e necessidades do 

hospital, enquanto cliente. 

Palavras-chave: Lavanderia hospitalar. Terceirização. Custos. 

__________________________________________________________________________ 

 

PRÓTESE MIOELÉTRICA DE MÃO HUMANA 

 

Jose Luiz Ladeia Santos 

Samuel Cardoso de Barros Pereira 

Laura Adriana Ribeiro Lopes 

 

RESUMO 

 

Introdução: A perda de um membro ou parte dele é um fator que sempre esteve presente na 

humanidade e, por causa disto, o homem sempre procurou desenvolver diferentes maneiras de 

substituição. Neste contexto surgem as próteses, definidas como sendo um dispositivo 

artificial que tem como objetivo substituir membros ausentes ou alguma má formação 

congênita. Com a inovação tecnológica e o desenvolvimento de próteses cada vez mais 

sofisticadas, além do aspecto estético, as próteses passaram a ter o aspecto de funcionalidade 

bem mais desenvolvido. Porém, devido ao alto custo de fabricação, menos de 3% da 

população de pessoas amputadas têm acesso aos dispositivos de alta tecnologia. Uma 

alternativa para redução dos custos das próteses do tipo automática é a utilização de softwares 
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livres com a finalidade de modelar as peças, o que traz, também, o benefício da redução do 

tempo de desenvolvimento. Neste sentido, buscou-se desenvolver um protótipo de prótese 3D 

de mão humana, com características mioelétricas, de baixo custo, capaz de realizar 

movimentos de forma automatizada. Metodologia: O trabalho foi realizado tendo como base 

uma mão humana de uma criança. O protótipo foi constituído por servos motores 

responsáveis pela movimentação dos dedos. Para o sistema de controle foi utilizada uma placa 

de prototipagem rápida, o ARDUÍNO, e o software Eletric Guru, projetada pela ONG E-

NABLE. O desenvolvimento, montagem e teste do protótipo se no laboratório de eletrônica 

do Departamento de Engenharia das Faculdades Integradas do Norte de Minas, e a impressão 

se deu em impressora 3D cedida pelo mesmo departamento.              

Resultados: Para a realização deste trabalho foi utilizado à impressora 3D GTMAX, o 

software de edição de peças 3D, chamado de Solidworks, o que permitiu a impressão das 

peças em diversas partes, sendo unidas peças igualmente impressas na referida impressora, 

como parafusos, por exemplo. Todas as peças e partes foram impressas em material 

termoplástico, o ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno). Para a simulação do sinal 

mioéletrico foi utilizado o software Eletric Guru e para a movimentação dos dedos foi 

utilizado linha de pesca, por ter apresentado melhor resultado na movimentação que a linha de 

pesca de Nylon. A mão apresentou resultados satisfatórios e movimentos adequados, 

atingindo os resultados propostos. O material demonstrou-se adequado para esta 

funcionalidade, sendo resistente e leve, contribuindo com a reabilitação do paciente. 

Conclusão: O protótipo da mão mioelétrica proposto neste trabalho pode ser, de fato, uma 

alternativa viável para pessoas de menor poder aquisitivo, já que a parte estrutural pode ser 

impressa em impressoras 3D, o componente de hardware faz parte de um projeto do tipo livre, 

denominado E-NABLE e o Acrilonitrila Butadieno estireno (ABS) pode ser facilmente obtido 

a custos baixos. Dessa maneira, o custo total de fabricação e consideravelmente mais baixo 

em relação às próteses robóticas disponíveis no mercado. 

 

Palavras-chave: Engenharia de Reabilitação. Próteses. Redução de Custo. 
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ENGENHARIA CIVIL 

A FÁBRICAÇÃO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS COM ADIÇÃO DE CAIXA DE 

LEITE 

 

Érica Beatriz oliveira nascimento Ferreira 

Adriana Xavier Alberico Ruas 

 

RESUMO 

 

O setor de a construção civil ser um grande consumidor de recursos naturais e energéticos, 

eles geram grande quantidade de resíduos sólidos. Considerando a importância desse 

segmento na transformação do meio ambiente, o setor é cada vez mais objeto de preocupação. 

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um tijolo ecológico a base de solo-cimento. A 

pesquisa se caracterizou como uma pesquisa experimental, exploratória e quantitativa. No seu 

aspecto exploratório a pesquisa justificou-se devido ao fato de ter avaliado uma opção de 

aditivo representado pela caixa de leite triturada em substituição ao solo, buscando-se assim 

obter uma prática sustentável que reutilize um resíduo e agrida menos ao meio ambiente. A 

parte experimental contemplou a confecção de protótipos nas dimensões 21 cm de 

comprimento X 7 cm de altura X 10 cm de largura em diferentes concentrações sendo 15 

unidades de cada concentração no qual foram analisados quantitativamente nos testes de 
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Compressão conforme NBR 8492 e teste de Impermeabilidade conforme NBR 8492 -1984. O 

Estudo de viabilidade econômica e a fabricação destes tijolos em fabricas de tijolos comuns 

buscando a integração destas empresas com os centros de reciclagem e de coletas destes 

materiais. Além de diminuir os resíduos que impactam o meio ambiente sem uma fiscalização 

devida enfatizando o poder sustentável e a ideia proposta mostra isto visando reduzir o 

impacto ambiental.Em uma analise preliminar já foram encontrados resultados interessantes e 

satisfatórios na construção do tijolo solo e cimento. Os ensaios foram realizados para a sua 

avaliação de resistência e impermeabilização, com base nestes testes foi atingido o esperado o 

tijolo solo e cimento teve resistência máxima de 4,3 Mpa este ensaio comprovou que a 

resistência foi satisfatória segundo as normas técnicas referentes ao mesmo. As contribuições 

com o uso deste material, e sustentável, pois a ideia proposta visa diminuir, os resíduos 

sólidos do meio ambiente buscando a reutilização destes materiais.Além de diminuir os 

resíduos que impactam o meio ambiente sem uma fiscalização devida enfatizando o poder 

sustentável e a ideia proposta mostra isto visando reduzir o impacto ambiental. 

 

Palavras-chave: Tijolo Ecológico.Solo-Cimento.Caixa de Leite. 
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A EFICIÊNCIA DO BLOCO ESTRUTURAL REVESTIDO DE ARGAMASSA COM 

ADIÇÃO DE GRANULADO DE BORRACHA 

 

Karine Gomes Valadares 

Iara Rocha Nobre 

Rodrigo Cirus Valiati 

 

RESUMO 

Esse trabalho tem por objetivo analisar a argamassa como revestimento do bloco estrutural, 

fazendo com que haja substituições de areia por, 0%, 20%, 40% e 60% de granulado de 

borracha. Nesse estudo foi mostrado que ao adicionar granulado de borracha à argamassa de 

revestimento é possível melhorar significativamente a eficiência do bloco estrutural nos 

quesitos de aumento do conforto térmico, aumento do conforto acústico e ainda aumento da 

impermeabilidade do bloco. Pois atualmente o mais comum são construções feitas com bloco 

estrutural de concreto, e essas construções são mais rápidas e em menos espaço de tempo, 

com isso os resultados significatórios são de grande importância para a sociedade como um 

todo.  Os testes foram realizados nos laboratórios das Faculdades Integradas do Norte de 

Minas – FUNORTE, Montes Claros, Minas Gerais.  

 

Palavras-chave: Argamassa. Bloco Estrutural. Granulado de Borracha.  
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A SEGURANÇA DO TRABALHO: CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO 

USO DE EPI’S NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Arthur Eduardo Barbosa Alves 

Brenno Franklin Pereira Munis 
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RESUMO 
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Devido ao crescimento e desenvolvimento significativo das indústrias da Construção Civil no 

século XXI, o número de atividades e trabalhadores na área aumentou proporcionalmente, 

com isso, acaba que os acidentes sejam de grande frequência. Existem vários fatores que 

podem ocasionar acidentes, dentre eles temos o fato dos patrões negligentes que oferecem 

condições de trabalho inseguras, e empregados displicentes que cometem atos inseguros, 

como a não utilização dos EPI’s e a desobediência às normas de segurança do trabalho. São 

apresentadas neste estudo, situações diversas no canteiro de obra, onde foram identificadas 

irregularidades com relação ao uso e desuso de EPI’s e inconformidades, por parte da empresa 

e do empregado, com relação às normas de segurança do trabalho vigentes. Será abordado 

também, algumas medidas que podem ser implementadas para a conscientização dos 

trabalhadores e empregadores, sobre a importância dos equipamentos e procedimentos que 

devem ser utilizados em obra, para que consequentemente, fossem minimizados os acidentes 

de trabalho. Os dados foram coletados através de um questionário, os quais foram abordados 

em gráficos e tabelas , contendo questionamento e opiniões dos 30 funcionários que foram 

entrevistados, desta forma, sendo uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Sendo assim, o 

presente estudo teve como objetivo analisar e avaliar a Segurança do Trabalho em obras da 

Construção Civil, dando ênfase à importância da fiscalização e conscientização ao uso dos 

EPI’s. Contudo, os dados foram estudados e percebeu-se que todos os funcionários sabem da 

importância da Segurança do Trabalho, porém muitas vezes julgam alguns EPI’s 

desnecessários, ou até os gestores acabam não os fornecendo por completo. 

Palavras-chave: Construção Civil. Acidentes. EPI’s. Trabalhadores. Empregadores. 

Conscientização. 
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A UTILIZAÇÃO DO BAMBU COMO ARMADURA EM VIGAS DE CONCRETO 

ARMADO 

 

Danielle Athayde Jardim 

Guilherme Gregory Oliveira Meireles 

Suzyanny Dias Gusmão 
 

RESUMO 

 

No cenário mundial, vemos a preocupação com questões ambientais que agridem o meio 

ambiente. Com isso, a construção civil vem procurando cada vez mais, novas tecnologias e 

métodos sustentáveis. A maioria dos materiais aplicados na construção polui a atmosfera, 

sendo que seus processos de fabricação utilizam um alto nível de energia. O processo de 

fabricação do aço é o que mais consomem energia, além da previsível escassez do material. 

Assim surge o bambu como uma possível alternativa ecológica, de fácil obtenção, de baixo 

custo e com um baixo nível energético. Este trabalho tem como intuito analisar o 

comportamento estrutural do bambu em vigas de concreto armado como sendo uma possível 

alternativa na substituição do aço. As vigas a serem ensaiadas têm 300 cm de comprimento, 

12 cm de largura e 40 cm de altura. O método de ensaio utilizado é o de flexão a 4 pontos, 

com carregamento de forças concentradas, aplicada nos terços dos vãos. Foram ensaiados 6 

vigas de concreto sendo 3 armadas com bambu da espécie bambusa vulgaris vittata e 3 com 

aço CA-50A e o concreto a ser utilizado é fck  25Mpa. Verifica-se através dos ensaios que o 

comportamento estrutural das vigas armadas com bambu em relação à carga, obteve em torno 

de 30% da resistência da flexão da viga armada com aço. Os dados serão apresentados em 

gráficos e tabelas feitas no Microsoft Office Excel 2007. 
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA IMPERMEABILIZANTE DO VIDRO LÍQUIDO NO 

CONCRETO PARA LAJES DE COBERTURA 

 

Ana Flávia de Almeida Silva  

Gleicielle Roque de Araújo  

Flávio Maurício Vieira dos Santos 

 

RESUMO 

 

Desenvolver tecnologias que prolonguem a vida útil das estruturas requer um trabalho 

constante. Combater as infiltrações é uma das prioridades, visto que a água é uma das grandes 

responsáveis pelas patologias nas estruturas. Neste cenário, o vidro líquido atua como uma 

solução em resistir aos efeitos de penetração dos fluidos, uma vez que é um produto nano 

tecnológico por possuir em sua composição o dióxido de silício (SiO2), o que permite criar 

revestimentos de vidro extremamente duráveis. Este estudo teve por objetivo avaliar a 

eficiência impermeabilizante do vidro líquido quando adicionado ao concreto para lajes de 

cobertura e diminuir acidentes nos canteiros de obra diretamente ligados à aplicação de 

impermeabilizantes. O trabalho foi estruturado em pesquisa de natureza aplicada com 

abordagem quantitativa para finalidades exploratórias. Para embasamento deste trabalho, 

foram confeccionados corpos de prova cilíndricos com e sem adição do vidro líquido para 

análise de resistência e absorção de água, e placas de concreto onde foi avaliado o teor de 

infiltração em cada corpo de prova. As amostras com 100 % do vidro líquido atingiram 

compressão desejável de 25 MPa, porém não foram satisfatórios nos quesitos estanqueidade e 

absorção de água, pois o teor de infiltração ultrapassa os valores máximos permitidos por 

norma. 

 

Palavras-chave: Infiltração. Impermeabilizante. Nanotecnologia. Vidro Líquido. 
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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DO CONCRETO COM A 

SUBSTITUIÇÃO DO AGREGADO GRAÚDO PELA ESCÓRIA DE ACIARIA 

Bárbara de Brito Sales Avelar 

Laura Miranda Costa 

 

RESUMO 

 

O concreto é o material mais utilizado na construção civil, produzi – lo de uma forma menos 

agressivalevando em consideração a escassez de recursos naturais , uma vez que  o 

surgimento de novos métodos e materiais para o setor da construção civil,  que propiciam 

menor custo, sem perder a qualidade do serviço e do produto final é de  grande interesse de 

todos O método que venha por sua vez ganhar o mercado consiste na substituição da brita 

pela escória de aciaria, resíduos gerados na produção do aço, uma vez que seu destino muitas 

vezes se dá de forma incorreta acarretando sérios danos ao meio ambiente. Frente a isso, o 

presente artigo teve como objetivo avaliar a resistência mecânica do concreto com a 

substituição parcial e total do agregado graúdo pela escória de aciaria. Foi realizado o ensaio 
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de compressão em laboratório, onde visa verificar a resistência do concreto. Com base nos 

resultados conclui-se que a substituição parcial da brita pela escória, na porcentagem de 25% 

superou a resistência proposta no estudo.  

 

Palavras-chave: Concreto. Escória de Aciaria. Sustentabilidade. Construção Civil. 
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ANÁLISE DA REUTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS CARTONADAS COMO 

TERMOISOLANTE EM PAREDES EXTERNAS RESIDENCIAIS 

Flávio Maurício Vieira dos Santos  
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Sarah Andrezza de Oliveira Santos 

 

RESUMO 
 

Os desconfortos causados pelo aquecimento interno dentro das moradias é fator preocupante 

para o resultado final de uma construção. Devido o Brasil ser um país caracterizado por altas 

temperaturas, faz-se necessário elaborar medidas alternativas para amenizar estes incômodos, 

uma vez que as práticas construtivas ainda carecem no sentido de acessibilidade e técnicas 

para tal assunto. Visando o conforto térmico, o presente trabalho teve como objetivo a análise 

da eficiência termoisolante das embalagens cartonadas em paredes externas residenciais. 

Foram elaborados dois protótipos (P1 e P2) que permitiram um comparativo das respostas 

térmicas. O primeiro foi executado em alvenaria convencional dupla, incluindo uma caixa de 

ar entre as alvenarias, juntamente com as mantas cartonadas, em contrapartida à segunda 

amostragem foi mantida apenas a caixa de ar. Para fazer essa análise, foram utilizados 

termômetros para a coleta de temperatura, as quais foram aferidas no interior, exterior e 

superfície das células. Com a padronização dos protótipos, foi possível fazer um comparativo 

quanto à capacidade térmica referente ao material em estudo. 

Palavras-chave: Conforto Térmico. Embalagens Cartonadas. Termoisolante. Paredes 

Externas.  

___________________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DE PROJETO DE MICRODRENAGEM URBANA NO LOTEAMENTO 

JARDIM OLÍMPICO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG 

 

Kaic Alves Lourenço 

Marcos Antônio Gonçalves Ribeiro 

Vanderson Aguiar Santos  

 

RESUMO 

 

A drenagem pluvial é um sistema que tem por objetivo otransporte da água de chuva para um 

destino final. É umsistema estruturado com diversos dispositivos que devem serdevidamente 

dimensionados e projetados, para atender o quefoi proposto. Os sistemas de drenagem são 

essencialmentepreventivos às inundações, principalmente nas áreas mais baixas 

dascomunidades sujeitas a alagamento ou marginais de cursos naturais deágua. Este estudo 

tem o objetivo de avaliar o sistema dedrenagem pluvial urbana na cidade de Montes Claros, 

especificamente no bairro Jardim Olímpico.Durante a avaliação do desempenho hidráulico do 

sistema de microdrenagem do loteamento Jardim Olímpico foram levados em consideração os 

critérios a seguir: Avaliação da capacidade hídrica; Avaliação do volume de escoamento; 
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Tempo de duração dos alagamentos; Identificação da área afetada. Concluiu-se que os 

alagamentos podem ter sido ocasionados por um conjunto de fatores, dentre eles o fato da 

rede que integra o sistema de drenagem do bairroter sido dimensionada com alguns critérios 

distintos dos padrões sugeridos pela SUDECAP. Diante das divergências da metodologia 

propostapela SUDECAP na elaboração do projeto, das quais foram parcialmente utilizadas, 

aliados a falta de conscientização da população a respeito do descarte inadequado de resíduos 

sólidos, já foram observadas falhas na operação dos dispositivos da microdrenagem, sendo 

esperada uma projeção de aumento dessas falhas no decorrer do processo de ocupação do 

loteamento. 

Palavras-chave: Microdrenagem Drenagem urbana. Escoamento pluvial. Planejamento de 

Drenagem urbana. 
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APLICAÇÃO DO LEAN MANUFACTURING NA OFICINA DE MANUTENÇÃO DE 

LOCOMOTIVAS MONTES CLAROS-MG 
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Ricardo Xavier Alberico 

 

RESUMO 
 

A manutenção é hoje uma das principais estratégias competitivas das organizações no 

mercado globalizado e sua gestão está intrinsecamente ligada à melhoria de resultados e 

aumento da produtividade por meio da redução das perdas com o tempo na produção dos 

serviços neste contexto. Objetivo: Levantar e analisar as perdas no processo produtivo da 

Oficina de manutenção de Locomotivas de Montes Claros. Definir e implementar ações de 

melhorias para os desvios (espera por informações, espera por falta de materiais, 

movimentações de pessoas e locomotivas, transporte de materiais) encontrados no 

levantamento das perdas utilizando as ferramentas da metodologia LEAN. Analisar a 

evolução do processo produtivo da Oficina de Locomotivas de Montes Claros após a 

implementação das ações propostas. Garantindo assim a meta mensal do plano de IP’s (23 

IP’s mês) até Novembro de 2017. Metodologia: Com o uso da filosofia Lean Manufacturing 

implementados estudos de tempos e movimentos dos deslocamentos de trabalhadores. Para 

isso utilizado as técnicas de kaizens, 5s, controles de custos e de mão de obra na área para o 

melhor aproveitamento das atividades de manutenção realizadas pelos operadores, após a 

implementação das melhorias a meta mensal de produção de IP’s e verificamos o êxito em sua 

aplicação. 

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Manutenção. Lean Manufacturing. 
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APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM UM EDIFÍCIO DE PEQUENO 
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RESUMO 
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O problema global da escassez hídrica leva a necessidade de refletir sobre a utilização da 

água, fenômeno devido ao crescimento de habitantes e a contaminação dos mananciais 

existentes. Esse cenário nos leva à procura de várias formas que contribuem para a 

amenização desse problema, que vem afetando não só o Brasil, como vários outros países. O 

aproveitamento de água de chuva tem sido uma forma viável capaz de minimizar a falta de 

água, bem como a diminuição de enchentes. É necessário que a utilização dessa água seja 

destinada para fins não potáveis, já que parte desse problema é devido ao grande excesso de 

consumo da população que tem utilizado a água potável para fins não nobres. Ressalta-se a 

importância da conscientização da população quanto a esse fenômeno, controlando o uso da 

água e adotando medidas para diminuir as demandas sobre os mananciais já utilizados. Com 

base nesse planejamento, é importante verificar um sistema qualificado e dentro de um custo 

benefício que atenda a população de forma geral, trazendo assim, a redução do uso e também 

a economia na conta de água. 

 

Palavras-chave: Aproveitamento de águas pluviais. Escassez hídrica. Edifícios de pequeno 

porte. Consumo.  
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA E A UTILIZAÇÃODE SISTEMAS 

SIMPLIFICADOS NAS COMUNIDADESRURAIS 

 

Flávia Cristina de Sá Borborema 

Adriana Xavier Alberico Ruas  

 

             RESUMO 

Consumo de água no mundo ao longo dos tempos teve um aumentomuito expressivo, 

entretanto ainda há um grande número de pessoassem acesso à ela. Indicadores de 

desenvolvimento sustentável(BRASIL, 2004), mostram que na área rural, apenas 22,7% 

dapopulação tem acesso ao fornecimento de água por sistemas deabastecimento coletivo e 

58% coleta água para beber e para o uso diário. Essapopulação percorre grandes distâncias em 

busca de água, que na maioria das vezesé de baixa qualidade. A partir dessas dificuldades 

encontradas pelas comunidadesrurais, percebe-se a necessidade do desenvolvimento de 

técnicas práticas,econômicas e viáveis para o tratamento da água, possibilitando uma 

adequação aosusos a que se destina, visando à melhoria da qualidade de vida dessas 

populações.O presente trabalho teve como objetivo avaliar a interação entre unidades 

aqüíferas e mananciais subterrâneas poluídas, o grau de poluição e/ou contaminação depoços 

tubulares, abordar técnicas simples de tratamento de água por sistemassimplificados, 

econômicos, práticos e viáveis para a melhoria da qualidade da águaconsumida nas 

comunidades rurais na cidade de Monte Azul – Norte de MinasGerais. 

Palavras-chave: Captação de água. Distribuição de água. Recursos Hídricos. Sistemas 

Simplificados. 
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RESUMO 

 

A busca por formas de reforço aos elementos estruturais tem se mostrado cada vez mais 

presente no setor da construção civil, a combinação de elementos que tragam um benefício a 

mais para a edificação, prolongando sua vida útil, pode se tornar uma alternativa vantajosa ao 

longo do tempo. O presente trabalho focou-se na utilização da fibra de coco como reforço 

para argamassa de revestimento, não apenas por ser uma cultura encontrada em abundância 

no Brasil, mas principalmente por possuir em suas características orgânicas um grande 

potencial para fortificação de matrizes cimenticias, o que afeta de maneira direta o surgimento 

de certas patologias, como por exemplo fissuras e trincas. O ensaio laboratorial foi realizado 

com o intuito de determinar a resistência da argamassa aditivada quando submetida aos 

esforços de compressão e tração na flexão bem como o seu comportamento e interação das 

fibras com o composto, o que se mostrou bastante satisfatório no ensaio de tração, conferindo 

ao material uma maior ductilidade e dificultando a expansão das fraturas. Assim, visando a 

melhoria do desempenho mecânico da argamassa, afim de torna-la mais resistente a certos 

tipos de esforços, torna-se de suma importância o conhecimento das potencialidades da fibra 

para melhor aplica-la. 
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Adriana Xavier Alberico Ruas 

RESUMO 

 
O presente artigo abordou a avaliação do revestimento interno a base de gesso com adição de 

tinta elastomérica. O avanço tecnológico trouxe consigo a possibilidade de aplicações de 

novos materiais na construção civil. O gesso, comumente utilizado em acabamentos, 

molduras ou até mesmo em rebaixamento de teto, atualmente, vem adquirindo espaço nas 

preferências dos acabamentos tanto devido ao custo mais acessível como também por portar 

um excelente resultado final. Com suas aplicações dos recobrimentos mais céleres e simples 

do que a das argamassas convencionais, o gesso porta um tempo de cura menor, o que faz 

com que a pintura seja realizada de forma mais rápida. Estudou-se, portanto, a composição 

existente entre o gesso e a tinta elastomérica, tendo como objetivo geral, verificar o 

comportamento do revestimento interno a base de gesso com adição de tinta elastomérica 

quando submetidas a elevadas temperaturas, a fim evitar fissuras de variação térmica, 

contribuindo para as edificações de grandes empresas de Construção Civil. Tratou-se de uma 

pesquisa de cunho experimental, exploratório e quantitativa que para a sua realização foi 

necessário a confecção de placas de gesso na dimensão de área 1:1 e espessura de 2 cm com 

as seguintes proporções respectivas de água e tinta elastomérica sendo: convencional 1:1, 8:2, 

6:4, 2:8 e 4:6, sendo as placas confeccionadas conforme a norma NBR 13528: 1995. As 

placas foram afixadas em uma parede de alvenaria devidamente preparada ficando em cura 

por um período de 7 dias no qual após o período testou-se com relação à aderência/ensaio a 

percussão sendo avaliado também possíveis patologias nas estruturas. Realizou-se também a 
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confecção de uma placa de gesso, moldada em uma forma, levada a estufa, inicialmente 

mantendo-a em temperatura ambiente, elevando gradativamente a temperatura. Os resultados 

obtidos não foram satisfatórios pelo fato que o gesso não teve uma boa aceitação com a 

adição da tinta elastomérica. A adição da tinta elastomérica com o gesso para obtenção de 

revestimento não teve uma homogeneidade satisfatória, pois nos testes o gesso com adição 

houve uma retração do material, resultando em mais trincas e aumento do tempo de pega. 

 

Palavras-chave: Construção Civil. Gesso. Tinta Elastomérica. 
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AVALIAÇÃO MECÂNICA DO BLOCO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DO RESÍDUO DA 

BORRACHA DE PNEUS 
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RESUMO 
 

Na busca de maior otimização, racionalização e redução de custos nas obras, surgiram 

diferentes materiais como alternativa para a construção civil, entre esses os blocos de 

concreto. Atualmenteasustentabilidadeé um assuntopreocupanteparaa 

populaçãobrasileira,pois,sónoBrasil são trocados, aproximadamente 20milhões de pneus 

porano. E para a solução do problema do descarte inadequado de pneus, a construção civil 

inova utilizando métodos de sustentabilidade para agregar aos projetos. O presente trabalho 

teve como proposta avaliar as propriedades físico-mecânicas dos blocos de concreto com 

adição de borracha de pneu triturada. Baseando-se na norma NBR 6136 (2007), as amostras 

foram produzidas com adições de 0%, 35% e 45% contendo 6 amostras para cada 

porcentagem, totalizando 18 corpos de provas. Os mesmos foram submetidos a teste de 

compressão, absorção de água e análise dimensional conforme estabelece a norma NBR 

12118 (2013). Entre as amostras investigas a que apresentou resultado mais satisfatório foi à 

amostra com adição de 35% do resíduo da borracha. Os blocos com 45% de adição não 

atenderam a todos os requisitos da norma NBR 12118 (2013). Assim, os blocos com adição 

de 45% não são apropriados para fim estrutural em construções. Ainda assim o uso de adição 

do resíduo da borracha de pneus nos blocos de concreto pode ser considerado viável,uma vez 

que ainda se pode avaliar em trabalhos futuros outros traços de concreto e porcentagens de 

adição do resíduo da borracha de pneus. 

Palavras-chave: Bloco de Concreto. Adição. Resíduos de Borracha. Construção Civil. 
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RESUMO 
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A demanda ocasionada nas últimas décadas tem levado as empresas construtoras a buscarem 

eficiência em seus processos. Portanto, para se manter no mercado, tais empresas estão 

investindo em inovações tecnológicas de materiais e técnicas construtivas a fim de reduzir não 

somente gastos, mas também impactos ambientais, já que a construção civil arca com o ônus 

da geração de um grande volume de resíduos além de um intenso consumo de recursos 

naturais. Sendo assim, o uso das chapas de gesso acartonado como componente de vedação 

vertical interna vem se tornando cada vez mais intenso, aliviando a carga das estruturas e 

reduzindo tempo, mão de obra e desperdícios de materiais, tornando-se um possível substituto 

à tradicional vedação em alvenaria. Nesse contexto o presente estudo analisou a viabilidade 

econômica do método de vedação vertical interna em drywall em comparação com o método 

tradicional em alvenaria de vedação em bloco cerâmico. Realizou-se um levantamento dos 

custos envolvidos para execução dos serviços de vedação vertical interna de um projeto 

residencial unifamiliar de pequeno porte, de padrão comum aos encontrados na cidade de 

Montes Claros. Em primeiro momento utilizando a alvenaria de blocos cerâmicos e no 

segundo momento o sistema drywall. A partir da análise podemos concluir que para uma 

construção residencial, mesmo que de pequeno porte, a utilização do sistema drywall 

mostrou-se 37,31% mais viável economicamente. 

 

Palavras Chave: Vedação Interna. Drywall. Alvenaria. Bloco Cerâmico. 
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RESUMO 

 

O concreto é o produto mais consumido na construção civil, o material é parte integrante de 

praticamente todas as construções, de edificações residenciais a grandes obras de 

infraestrutura. Nos últimos anos foi registrado um crescimento na construção civil, e foi 

positivo para as concreteiras, pois as mesmas conseguiam fazer seus produtos chegar no 

destino. O consumo do cimento aumentou mais de 80% entre os anos de 2005 e 2012, 

aumentando a produção de concreto para 180%. Diariamente no Brasil são produzidas cerca 

de 241.614 toneladas de lixo, apenas 24% desse lixo recebe o tratamento adequado o restante 

são descartados de modo inadequado no meio ambiente. Nestes descartes inadequados grande 

parte dos resíduos podem ser reciclados, entre eles a garrafa PET. A reciclagem diminui o 

acúmulo de resíduos, melhorando a qualidade de vida da população e diminuindo a poluição 

do meio ambiente. A redução dos custos associados à produção e o aumento do poder 

aquisitivo da sociedade gerou um grande aumento no consumo de embalagens poliméricas. 

Este tipo de embalagem, em sua maioria, recebe um descarte inadequado pela população e 

gera um grande problema ambiental. Uma das alternativas para a redução do impacto é a 

reciclagem por meio de sua adição no concreto, formando um novo material de baixa 

densidade, com crescente utilização na indústria da construção civil, e denominado de 

concreto leve. Neste estudo, foram utilizadas embalagens de politereftalato de etileno (PET) 

oriundos do lixo doméstico para a fabricação de concreto leve. Neste estudo foi aferido o 

desempenho da substituição do agregado miúdo por Politereftalato de Etileno (PET) triturado 

na fabricação de concreto leve. Trata-se de um estudo experimental, transversal, quantitativo e 
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descrito, com abordagem comparativa. Os 27 corpos de prova (100 mm x 200 mm) de 

concreto leve (1:2:3), foram produzidos em laboratório e substituiu-se o agregado miúdo nas 

percentagens 50 e 100% de PET triturado, e avaliando o comportamento mecânico dos corpos 

de prova.Nos resultados dos testes com os corpos de prova de concreto leve com adição 

de garrafa PET triturada foi observado valores inferiores aos corpos de prova de 

concreto leve sem adição. 

 

Palavras-chave: Concreto leve. Politereftalato de Etileno (PET). Reciclagem. 
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RESUMO 

 

O mercado da construção civil tem exigido eficiência na gestão e elaboração de 

projetos, bem como dos custos e prazos contratuais. Porém, acertar estes aspectos tem 

se tornado cada vez mais difícil devido à falta de mão-de-obra especializada e 

dificuldades na compatibilização de projetos. Assim, com intuito de evitar recorrentes 

retrabalhos nos escritórios de projetos e atrasos na execução no canteiro de obras, surge 

o conceito e as ferramentas da plataforma BIM (Building Information Management) que 

propõem facilitar o processo de Compatibilização de Projetos, possibilitando a 

interoperabilidade entre os profissionais envolvidos de forma simultânea. Portanto, 

evitando, inconsistências no momento da execução dos projetos. Assim, o objetivodeste 

estudo foicaracterizar o conhecimento e utilização da plataforma BIM por profissionais 

de arquitetura, engenharia e construção civil. O estudo foi realizado no período de 

fevereiro a novembro de 2017, no município de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. 

Foram aplicados 02 questionários, o primeiro com 9 questões e outro com 16 questões, 

à profissionais da construção civil atuantes no setor privado. Os profissionais foram 

identificados por meio do método “Bola de neve” até atingir o número amostral 

significativo a p<0.05. Número total de 25 entrevistados. A linha norteadora dos 

questionários foi a identificação das dificuldades encontradas na implantação da 

Plataforma BIM; na compreensão dos princípios, conceitos e os benefícios encontrados 

pelos escritórios e profissionais.Foi possível observar que, ainda não existe uma 

compreensão sobre as melhores técnicas referentes como esses recursos do BIM, bem 

como sobre a forma de potencializar e implementar sua utilização. A base do trabalho 

colaborativo, a exemplo do conceito BIM, não é somente uma mera questão 

tecnológica, mas sim, um processo que afeta as pessoas e a cultura de trabalho dos 

profissionais. Para tanto, a aplicação deste conceito deve ser integradora entre o setor de 

ensino e serviços. 

 

Palavras-chave: Building Information Management. Arquitetura. Engenharia e 

Construção Civil. Gestão de Processo. Interoperabilidade. 
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TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS 
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RESUMO 

 

O telhado verde, tema desse artigo, é uma técnica que vem sendo colocada como opção para 

cobertura das edificações, apresentando grandes vantagens em relação ao telhado 

convencional. Realizamos a descrição do telhado verde do tipo extensivo e falamos quais as 

suas vantagens em relação ao telhado convencional. Uma dessas vantagens é um conforto 

térmico maior para o interior dos ambientes. Baseado nesse pressuposto, realizamos uma 

pesquisa experimental com a construção de dois protótipos, com dimensões iguais, porém um 

com cobertura de telhas cerâmicas e o outro com uma cobertura verde. Usamos termômetros 

para medir a temperatura interna de cada protótipo e assim fizemos uma comparação dos 

resultados. Apresentamos qual é a regularidade de manuntenção exigida pelos telhados, qual é 

sua estimativa de durabilidade e fizemos um teste de absorção de água para cálculos de 

sobrecarga dos telhados. 
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DETERGENTE CASEIRO COMO ADITIVO TENSOATIVO NA ARGAMASSA DE 

REBOCO SUBSTITUINDO A CAL 

 

Jovanna Gabriella Marques Souza 

Edilma Soares Santos 

 

RESUMO 

 

No plano da construção civil, encontra-se uma variedade de revestimentos que servem de 

proteção para a estrutura das edificações. Entre essas coberturas, destaca-se a argamassa, que 

por composição usual é a mistura homogênea de aglomerantes (cimento, cal) com agregados 

(areia) e água, usada em revestimento de alvenarias. O presente projeto teve por escopo a 

substituição do aglomerante (cal) pelo aditivo incorporador de ar (detergente caseiro) uma vez 

que este apresenta as características necessárias para manter a trabalhabilidade da argamassa 

assim como a cal. Trata-se de um estudo de caráter experimental, onde foram realizados testes 

de resistência à compressão, lâmina d’água, interrompimento de cura e placa de dilatação, os 

resultados dos corpos de prova com detergente foram comparados a argamassa de reboco 

convencional. Os experimentos foram realizados no laboratório de Ensaios & Materiais de 

Construção das Faculdades Integradas do Norte de Minas (FUNORTE), no campus Juscelino 

Kubitschek (JK) no mês de outubro de 2017. 

 

Palavras-chave: Argamassa. Cal. Detergente Caseiro. Revestimento 
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EFICIÊNCIA TÉCNICA DE RESÍDUOS RECICLADOS DE BLOCOS CERÂMICOS 

COMO AGREGADO PARA A FABRICAÇÃO DE ARGAMASSA 
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RESUMO 

 

O trabalho tem por objetivo avaliar a eficiência técnica da argamassa através do teste de 

resistência da tração na flexão e compressão além da massa específica e do índice umidade. O 

experimento foi realizado no laboratório de resistência dos materiais da Faculdade de 

Engenharia Civil FUNORTE campus JK em Montes Claros - MG, em parceria com a 

cerâmica APRAMIGOS localizada em Claro dos Poções - MG. Foi realizada a moagem do 

resíduo de bloco cerâmico feita manualmente, mas também pode ser com uso de moinhos até 

ficarem totalmente triturados, após a moagem é necessário passar os pedregulhos e grãos 

finos por peneiras granulométricas padronizadas com abertura de 4,75 mm até os que ficarem 

retidos na malha de abertura 0,150 mm. Foram avaliadas as propriedades mecânicas da 

argamassa produzida com cinco repetições, onde as amostras possuem 0, 20, 40, 60, 80 e 

100% de bloco cerâmico triturado em substituição em massa do agregado miúdo (areia). O 

traço de referência utilizado foi (1, 2, 0.8) cimento, areia e água. Os dados serão submetidos a 

análise de variâncias e de regressão para determinação da significância e diferença entre os 

tratamentos. 

 

Palavras-chave: Reutilização. Demolição. Meio Ambiente. Construção Civil. 
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RESUMO 

 

Devido à escassez do material adequado para pavimentação e necessidade iminente de uma 

boa estabilização dos solos, foi fundamental a utilização de novas técnicas ao passar dos anos. 

Com o avanço da economia brasileira ao logo do tempo, novas técnicas para pavimentação 

vêm sendo aperfeiçoadas, com foco imediato em sua durabilidade, mas em deixar de lado a 

velocidade de execução e seus devidos custos. O presente estudo teve como principal objetivo 

avaliar a resistência mecânica do solo como base com adição cal hidratada, bem como 

determinar o limite de liquidez e limite de plasticidade, determinar a granulometria, classificar 

o tipo de solo e verificar a resistência à compressão a partir do Índice de Suporte Califórnia – 

ISC. A fim de obter uma base concreta sobre o assunto que norteia a pesquisa, foi realizada 

uma revisão bibliográfica, também uma pesquisa de campo de caráter experimental. De 

acordo com os ensaios realizados em laboratório, foi comprovado um aumento da resistência 

das amostras com adição da cal hidratada em relação ao solo natural. 

 

Palavras-chave: Resistência. Cal hidratada. Pavimentação. Solo. Base. 
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RESUMO 

 

Argamassa é um componente da construção civil que tem diversas finalidades. A resistência à 

compressão da argamassa deve ser avaliada de acordo com os valores mínimos e máximos 

que ela deverá alcançar após os ensaios. O estudo desse trabalho visa avaliar a resistência 

mecânica da argamassa de revestimento com o uso da areia lavada e a areia de reboco. A 

amostra das areias vermelha e lavada foram coletadas e encaminhadas ao laboratório, os 

resultados foram examinados a fim de comparar as duas resistências obtidas. Para a realização 

dos ensaios foram utilizados os equipamentos de acordo as normas da ABNT. Para o ensaio 

granulométrico foi utilizado o conjunto de peneiras, para a identificação do diâmetro dos 

grãos das areias de acordo com a NBR 13279 (ABNT, 2005). Os dados foram submetidos a 

análises da resistência de tração na flexão das duas argamassas produzidas com o traço 1.1.6 

foram avaliadas com assistência de planilhas feitas manualmente e eletrônicas, em programas 

específicos, e posteriormente foram criados gráficos explicativos. Em seguida os resultados 

foram examinados a fim de comparar as duas resistências obtidas. Em relação aos resultados 

encontrados no ensaio granulométrico, foi possível observar que a areia mais grossa é a areia 

lavada, sendo seu modulo de finura 2,25 e o da areia vermelha 1,27. Os resultados obtidos no 

ensaio de resistência á tração na flexão mostraram que a argamassa com areia lavada 

apresentou uma media de 2,7 Mpa, já a areia lavada atingiu 3,3 Mpa, pela NBR 13279 o 

mínimoque uma argamassa deve ter é 1,5 Mpa, sendo assim as duas estão em um nível 

aceitável para a sua finalidade. Já os resultados obtidos no ensaio de resistência a compressão 

revelaram que a argamassa feita com areia vermelha teve melhor desempenho, com uma 

media de 5,8 Mpa, enquanto a argamassa feita com areia lavada atingiu 3,6 Mpa. A norma 

estabelece que a resistência mínima deva ser de 2 Mpa. É comum observar em construções a 

utilização da areia lavada, este tem sido o agregado mais utilizado na produção de 

argamassas. Entretanto a utilização desse material de forma exagerada ou inadequado pode 

causar prejuízos ao meio ambiente. Por isso deve-se ter um uso racional desse material, e 

explorar outros tipos de agregados miúdos que podem ser adicionados na confecção das 

argamassas, que atendam as mesmas necessidades ou até melhores do que a areia lavada. 

Sendo assim essa pesquisa se torna relevante, pois a partir de ensaios realizados mostra que a 

argamassa com areia vermelha apresentou um desempenho equivalente ao uso da areia 

lavada. Sendo assim, demonstrado que é possível diversificar o uso desse agregado, tendo 

outras fontes de exploração, evitando que os cursos d’água sofram tanto com a extensa 

extração da areia lavada. 

 

Palavras-chave: Argamassa de Revestimento. Areia de Reboco e Areia Lavada. Resistência 

de Tração na Flexão. 
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RESUMO 

 

As obras de pavimentação são assentadas sobre os solos que são oriundos da decomposição 

de rochas de acordo com fatores climáticos, ocasionando assim a geração dos diversos tipos 

de solo. A estabilização do subleito consiste em operações químicas, físicas ou mecânicas, 

que tem por objetivo aumentar a resistência do solo para que assim o mesmo resista aos 

esforços solicitados, sejam eles devido ao tráfego de veículos ou ações da natureza. O estudo 

em questão teve o enfoque de analisar a resistência do subleito com a adição do estabilizante 

químico baba de cupim sintética. O artigo buscou comprovar por meio dos ensaios ISC e 

expansão que o uso do estabilizante químico no reforço subleito foi adequado para aumentar a 

resistência e a durabilidade, contribuindo consequentemente para a preservação da natureza, 

visto que esse processo pode contribuir para a diminuição da exploração de jazidas. O estudo 

aplicado teve como metodologia, pesquisa exploratória, experimental e análise quantitativa. 

Foram confeccionadas doze amostras, três de solo argiloso natural e mais três amostras para 

cada proporção do estabilizante químico nas escalas de 1:750, 1:1350 e 1:2250. Após a 

realização dos ensaios os dados foram analisados com auxílio do software Microsoft Office 

Excel 2016 e comprovou-se que houve um aumento de até 26% na resistência mecânica do 

solo após a adição do estabilizante. 

 

Palavras-chave: Pavimentação. Baba de Cupim. Subleito. Estabilização. Solo. 
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RESUMO 

 

Com o crescente aumento do consumo dos recursos naturais em nível mundial, geram-se 

grandes preocupações em relação ao meio ambiente. Tendo em vista a busca de alternativas 

sustentáveis que incorporadas nos processo da construção civil possam reduzir o consumo de 

matérias primas naturais, o objetivo do estudo foi estudar a aplicação das cinzas das folhas de 

bananeira em argamassas de cimento Portland sem que prejudique as suas características 

naturais, visando o aumento da resistência e durabilidade da argamassa podendo ser utilizada 

para os mesmos fins na construção civil. Os corpos de provas estudados foram moldados com 

a argamassa convencional e com três teores de adição de 5%, 10% e 15% da cinza para 

ensaior de tração na flexão e compressão axial, onde foram rompidos na idades de 07, 14 e 21 

dias, idades propostas devido ao tempo que tínhamos para a coleta de dados. Através dos 

resultados dos testes de compressão e tração na flexão pôde se perceber que os corpos de 

prova de referência (sem adição) obtiveram resistência à compressão axial e tração na flexão 

inferior aos corpos de prova que tiveram a adição da cinza da folha de bananeira. No entanto, 

concluiu-se que em relação à resistência à compressão axial e tração na flexão é viável a 

utilização da cinza da folha de bananeira em argamassas de cimento Portland podendo ser 

utilizada para os mesmo fins na construção civil. 
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RESUMO 

 

Atualmente, o tema sustentabilidade tem sido destaque nas discussões em grandes congressos 

e fóruns relacionados a área da Construção Civil. Devido a importância desse tema, torna-se 

vital tratar e desenvolver ações que possibilitem um processo de construção com práticas mais 

sustentáveis. No intuito de aplicar um destino adequado ao resíduo gerado nesta atividade, o 

objetivo deste artigo é analisar a viabilidade de produção de concreto, substituindo 

parcialmente os agregados e aglomerantes em um traço controlado.O estudo inicia com a 

caracterização dos seguintes materiais: agregado graúdo, obtido através moagem resíduos 

provenientes da construção civil; agregado graúdo convencional: areia natural e cimento 

Portland. Os resíduos de demolição foram triturados em um triturador industrial e, após a 

trituração do material, foiutilizado um traço para concreto de 1:2:2/5 com adição de 40% dos 

resíduos em substituição ao agregado graúdo. Após 7, 14 e 28 dias de cura, em ambiente 

controlado, foram feitos testes em uma máquina de compressão axial.De posse destes 

resultados,foi possível correlacionar as variáveis estudadas. Então, é possível avaliar alguns 

aspectos da viabilidade técnica da substituição do agregado natural por agregado reciclado. Os 

resultados mostraram-se promissores, onde o composto desenvolveu propriedades de 

durabilidade, atendendo a certos padrões de serviço. 

 

Palavras-chave: Resíduo da Construção Civil. Agregado Reciclável. Sustentabilidade. 

Concreto. 

___________________________________________________________________________ 

ESTUDO DE MATERIAIS BIO CONSTRUTIVOS PARA ISOLAMENTO 

ACÚSTICO A BASE DE CIMENTO MAGNESIANO 

 

Camila Andrade Pereira da Silva
 

Roberta Isa Pereira Vieira
 

Adriana Xavier Alberico Ruas 

 

RESUMO 

 

Este projeto objetivou-se realizar um estudo de dois materiais bio construtivos para 

isolamento acústico, utilizando como base fibras de madeira de reflorestamento e cimento 

magnesiano. Sendo o isolamento acústico de extrema importância no convívio social, pois 

estudos comprovam que a intensidade e constância de ruídos provocam incômodos em 

ambientes como hospitais, residências, escolas e locais de trabalho causando desconforto 

físico e psicológico na população. Os resultados do ensaio apresentaram um cimento pouco 

explorado no meio da construção civil que não obteve bom desempenho na sua resistência 

para blocos estruturais, mas demonstraram boa capacidade como isolante acústico. É 

perceptível que o material proposto pode ser ainda mais explorado se tornando um isolante 
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acústico sustentável disponibilizado no mercado e contribuindo para a diversidade de 

materiais a serem utilizados na construção civil. 

 

Palavras-chave: Cimento Magnesiano. Aglomerante. Materiais Bio-Construtivos. Isolamento 

Acústico. Sustentabilidade. 

__________________________________________________________________________ 

 

INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS VÍTREOS NA FABRICAÇÃO DE ECOBLOCOS 

DE CONCRETO INTERTRAVADOS 

 

Claudine Jansen Malveira 

Clédson Teixeira Viana 

Juliana Patrícia Aragão 

 

RESUMO 

 

A construção civil é um dos setores que mais afetam direto e indiretamente na degradação do 

meio ambiente, devido tal impacto o setor está à procura de estudos e testes de produtos 

inovadores, com reaproveitamento de resíduos sólidos. Buscando uma destinação 

ecologicamente correta e técnica para a minimização desse problema realizou-se a 

implantação de resíduos vítreos, provenientes de garrafas long neck, na substituição da areia à 

fabricação do piso intertravado, estudando o efeito da incorporação nas propriedades 

mecânicas do bloco. Foram avaliadas as resistências aos esforços de compressão com 14 dias 

e aos 7 dias para análise de absorção de água. Foram analisados quatro traços, o primeiro sem 

adição de resíduos vítreos e os demais com adição de 10%, 20% e 50%. Foi encontrado 

resultado positivo na incorporação, houve um aumento de 10% na resistência dos pisos 

intertravados, além de diminuir o impacto ambiental haja visto que os traços substituem 

porcentagens da agregada areia.  Entretanto somente o traço com adição de 10% de resíduos 

teve resultado satisfatório quanto a absorção. 

 

Palavras-chave: Piso Intertravados. Resistências. Impacto ambiental. 

___________________________________________________________________________ 

 

LATERITAS NA FABRICAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS 

 

Natany Cardoso Silva 

Túlio Porto Soares 

Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres 

 

RESUMO 

 

O uso de pavimento intertravado com blocos pré-moldados de concreto vem crescendo em 

todo o mundo. Na formulação de artefatos da construção civil o uso de compósitos 

alternativos tem apresentado potencial econômico e ambiental observando a disponibilidade 

de recursos naturais na região de produção do artefato. Dentre os componentes utilizados os 

agregados graúdos mais comuns são de rocha calcária e ou graníticas, conforme a 

disponibilidade geológica local. Nas regiões de Cerrado há disponibilidade de materiais 

rochosos ferrosos em abundancia e que são subutilizados, dentre eles as plintitas, 

petroplintitas lateritas, e conglomerados ferruginoso. A laterita é um material provindo da 

natureza, e formado por processo hidromorfico. Com o objetivo específico de, a avaliar a 
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eficiência técnica do uso de lateritas ferruginosas como agregado graúdo para a fabricação de 

um bloco intertravado. Trata-se de um produto experimental que foi produzido no laboratório 

de matérias de construção da Funorte/JK, em Montes Claros - MG. A finalidade de produzir 

um bloco pré-moldado de concreto substituindo gradativamente o agregado graúdo (brita 0) 

em porcentagens diferentes (0%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%) pela laterita ferruginosa que 

é encontrada no clima tropical do Brasil. Tendo como base as NBR’s necessárias foram 

realizados os testes para averiguar a sua resistência e absorção de água. Após serem realizados 

os devidos testes especificados, obtivemos os resultados médios: 0% - 33,48Mpa e 100% - 

22,72 Mpa. Portanto, conclui-se que o uso do traço para tráfego leve e a resistência à 

compressão é possível utilizar o traço com 100% de substituição do agregado graúdo por 

laterita.Tendo em a vista a NBR 6118:2014, prescreve que a resistência mínima de um 

concreto estrutural como 20 Mpa. 

 

Palavras-chave: Lateritas. Agregado Graúdo. Bloco Intertravado. 

___________________________________________________________________________ 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO: CONQUISTA DE DIREITOS PARA 

PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 

Daniela Evelin Nonato Marques 

Leonardo Augusto Couto Finelli 
 

RESUMO 

 

A inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para permitir a participação das 

pessoas em todos os seus setores, inclusive daquelas pessoas que apresentam condições e 

demandas atípicas. Tais também se preparam para assumir seus papéis na sociedade. O acesso 

ao espaço urbano é um dos aspectos do processo de inclusão, importante por proporcionar as 

pessoas condições para satisfação de suas necessidades básicas e a valorização de si mesmas. 

Todavia, os espaços públicos urbanos possuem frequentemente diversas situações que 

constituem verdadeiros impedimentos à sua mobilidade. Para os propósitos deste artigo, 

considerou-se a questão da mobilidade para pessoas com mobilidade reduzida, como os 

dependentes de cadeira de rodas, de muletas, os idosos, pessoas com membro inferior 

amputado, condutores de carrinho de bebê, pessoas com deficiências temporárias, entre 

outros, que constituem um contingente bastante numeroso de cidadãos. Tendo a engenharia 

civil como modeladora do espaço urbano, a pesquisa conta com uma análise da região central 

da cidade de Montes Claros e aponta necessidades de melhoria do espaço urbano, tendo assim 

como objetivo a adequação do hipercentro para uma melhor acessibilidade de pessoas com 

mobilidade reduzida. O estudo apresenta caráter de natureza aplicada, o delineamento adotado 

será o estudo de campo, exploratório, corte transversal e análise quali-quantitativa. Realizou-

se a pesquisa através de um roteiro de observação, no qual consta os principais pontos que 

precisam ser atendidos no espaço urbano. Apesar de uma reforma recente na região central da 

cidade de Montes Claros, inúmeras falhas, que dificultam o percurso de pessoas com 

mobilidade reduzida, encontradas no local. Realizou-se um estudo baseado em normas e leis e 

foram apontas as necessidades de melhoria e em quais locais elas se fazem necessárias. 

Analisando a situação chegou-se à conclusão de que se faz real a realização de nova reforma 

no hipercentro, onde as calçadas, ruas e portas de lojas, atendam as normas descritas na NBR 

9050:2015. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Mobilidade. Espaço Urbano. Adequações. 

___________________________________________________________________________ 
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PLACA DRYWALL A BASE DE PAPELÃO E CIMENTO 

 

Renato Mendes da Siva 

Saulo Diego dos Santos Pereira 

Fernanda Afonso Oliveira Silva 

José Almeida da Silva 

RESUMO 

 

Uma prática muito importante para a sustentabilidade na Construção Civil é a reciclagem, 

além de diminuir o impacto ao meio ambiente pode reduzir custos na produção. Visando uma 

construção sustentável ao longo deste trabalho foi apresentada uma alternativa de placa de 

Drywall. As placas Drywall estão em alta no mercado e desenvolver uma placa com material 

reciclável (produto alternativo) além de ajudar o meio ambiente pode gerar benefícios ao 

mercado da Construção Civil. Dentro deste contexto o objetivo a que se pretendeu esta 

pesquisa foi desenvolver uma placa Drywall utilizando cimento e papelão. Executou-se 03 

amostras (T1, T2 e T3) seguindo diferentes traços cimento/papelão, após fabricação das 

placas elas foram submetidas a testes por tempo de cura de 14 dias e 28 dias juntamente com 

placa de gesso acartonado adquirida em mercado local para comparação. Foram realizados 

testes de resistência mecânica, teste de absorção de água, e teste de conforto térmico.As 

placas propostas apresentaram resultados satisfatórios no teste de impacto atingindo médias 

quase idênticas as de gesso acartonado, nas placas T2 e T3. No teste de conforto 

térmicoapresentou desempenho bom de isolamento térmico superior as placas tradicionais, já 

no teste de absorção de água saturou rapidamente.  Assim, a placa proposta apesar de não 

passar por processo de fabricação rígido como as placas de gesso acartonado obteve-se 

resultados satisfatórios possibilitando e visando mais estudos para serem utilizadas em 

residências e contribuiu de forma direta com o meio ambiente. 

Palavras-chave: Drywall. Papelão. Cimento. Sustentabilidade. 
__________________________________________________________________________________ 

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA EM EDIFICAÇÕES 

Daniel Mendes Botelho 

Adriana Xavier Alberico Ruas 

 

RESUMO 

 

A escassez da água é um problema cada vez maior em todo o mundo devido a fatores como o 

crescimento demográfico, seu consumo insustentável e a falta de conscientização do 

problema. Uma das formas para minimizar esse problema seria o reaproveitamento de águas 

pluviais fins não potáveis. O sistema depende de fatores como a área de captação, quantidade 

de chuva, demanda de água não potável e o volume do reservatório. Sobre o custo do sistema, 

o reservatório é um dos itens mais caros, e por isso, foi feita uma análise de qual método é 

mais viável. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar qual é o método 

mais adequado para o dimensionamento comparando alguns métodos, e com isso, pretende-se 

simular o sistema de através de uma maquete para fins não potáveis. Pode-se concluir que a 

comparação entre os métodos de dimensionamento foi importante para detectar que o método 
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de otimização demonstrou os melhores resultados, porém, em relação à viabilidade econômica 

deve ser efetuada para verificar se esse seria o método mais adequado. 

 

Palavras-chave: Escassez da Água. Reaproveitamento de Água Pluvial. Métodos de 

Dimensionamento. 

__________________________________________________________________________________ 

 

REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA CINZA PROVENIENTE DE CHUVEIROS 

RESIDENCIAIS 

 

Gleisson Mikael Corrade 

Renan Carvalho Soares 

 

RESUMO 

 

Introdução: Com o aumento da população mundial e também o uso da água para as mais 

variadas atividades econômicas, este recurso está se tornando escasso até mesmo para o 

consumo humano. Com a degradação ambiental e as mudanças climáticas as soluções 

sustentáveis devem ser praticadas com mais eficácia. Nesse sentido esse trabalho aborda a 

reutilização da água cinza proveniente do chuveiro para uso em sanitários, a fim de 

proporcionar um sistema barato, de fácil manutenção e aquisição. Objetivo: Construir um 

protótipo de captação de água do chuveiro para reuso. Com isso os resultados serão 

apresentados neste trabalho. Através disso será defendido um caráter sustentável integrado a 

engenharia civil, promovendo o incentivo a projetos sustentáveis e também irá aprimorar o 

conhecimento sobre as novidades do mercado da engenharia civil. Metodologia: O foco serão 

textos científicos sobre os processos de reuso de águas cinza e também a forma de tratamento, 

recolhimento e distribuição dessa água. Após este estudo será analisado a viabilidade técnica, 

econômica e comercial para formular um protótipo adequado a estes fatores. Neste trabalho 

estudou-se o sistema de reuso e os processos de filtragem, armazenagem e distribuição, para 

que assim possa ser elaborado e construído o protótipo final. O estudo se trata de um estudo 

exploratório, transversal e quantitativo. Resultados: O protótipo apresentou algumas 

diferenças em relação ao que se tinha proposto, contudo obteve-se resultados aceitáveis e um 

bom funcionamento do sistema.    Conclusão: A economia de água realmente acontece, além 

de ser ecológico o protótipo também apresentou baixo custo de montagem, ganho em relação 

a tarifa de água e também fácil adaptação nas residências. 

 

Palavras-chave: Meio ambiente. Chuveiro. Água Cinza. Reuso. Protótipo. 
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REUTILIZAÇÃO DO MATERIAL FRESADO DE CBUQ NA COMPOSIÇÃO DA 

BASE DE PAVIMENTO FLEXÍVEL 

 

Marcelo Ferreira Rocha 

Dallyson Italo Mesquita Freitas  
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José Eduardo Lobato de Sousa Pimentel Borges  

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve a finalidade de avaliar o comportamento mecânico no uso do material 

fresado de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no reforço da base que pode 

levar a redução da extração natural dos agregados com sua utilização, já que no Brasil a maior 

parte dos transportes são rodoviários, o que requer uma maior atenção para as rodovias 

Brasileiras, que são em grande maioria de pavimento flexível sendo seu revestimento asfáltico 

composto basicamente por um concreto betuminoso com agregados e cimento asfáltico de 

petróleo (CAP), tendo sua vida útil de 9 a 10 anos. Com a deterioração das rodovias é 

necessário que aplique a manutenção, mas hoje já não se encontra grande disponibilidade de 

material estrutural, como o cascalho, ou a grande distância de transporte inviabiliza a sua 

aquisição, o que leva ao estudo da utilização do material fresado de CBUQ para composição 

da base, material esse que é retirado na manutenção das rodovias e não tem uma destinação 

correta ficando amontoados em depósitos ou construtoras, podendo ser um material 

alternativo, além de que pode ser economicamente viável e ecologicamente correto. Trata-se 

de um estudo de caráter experimental, quantitativo. Neste estudo foram feitas análises de 

amostras em laboratório onde utilizaram os ensaios de análise granulométrica, determinação 

do Índice de Suporte Califórnia, determinação do limite de plasticidade, determinação do 

limite de liquidez de acordo com as normas: DNER-ME 080/94, DNIT 172/2016-ME, 

DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, onde foram encontrados resultados satisfatórios em 

todos os ensaios e em todas as variações dos corpos de prova ensaiados, fazendo assim com 

que se possa reutilizar o material fresado de CBUQ de forma eficiente na base. 

 

Palavras-chave: Transporte Rodoviário.  Reutilização. Material Fresado de CBUQ. Base. 

Pavimento Flexível. 

___________________________________________________________________________ 

 

REUTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS NA 

FABRICAÇÃO DO TIJOLO SOLO-CIMENTO SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL 

 

Breno Otávio De Lima Antunes 

Otacílio Deikson Almeida Santos Junior 

Clédson Teixeira Viana 

 

RESUMO 

 

Esse artigo traz uma proposta de teste e avaliação da impermeabilização e da variação de peso 

do tijolo solo cimento com adição do resíduo de borracha da indústria de calçados em relação 

ao tijolo solo cimento convencional, buscando atender a resistência mecânica mínima exigida 

pela NBR 8492/2012. Para alcançar os objetivos propostos por esse estudo, foi realizada uma 

pesquisa quantitativa, exploratória e de caráter experimental. Realizou-se a coleta de amostras 

de resíduos da indústria de calçados e do solo. Para a mistura solo-cimento, foi utilizado o 
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cimento Portland CP II E 32 e água potável para umedecer a mistura. Foram produzidos 40 

corpos de prova, sendo 8 sem adição de resíduos e 32 com a adição de resíduo. Os 

equipamentos utilizados na produção dos corpos de prova e realização dos ensaios seguiram 

as normas da ABNT. Nos ensaios de absorção de água e variação de peso, foram obtidos 

resultados mais satisfatórios para os tijolos com adição frente aos convencionais. Conforme 

os resultados do ensaio de compressão, apenas os corpos de prova convencionais atingiram o 

valor médio de resistência mecânica mínima e apenas um corpo de prova com adição de 20 % 

de resíduo em pó, superou o valor mínimo individual exigido pela NBR 8492/2012. Os outros 

corpos de prova com essa mesma porcentagem de adição atingiram individualmente valores 

próximos ao estipulado pela norma, demonstrando que trabalhado o traço de forma adequada 

para a adição, os resultados referentes a resistência mecânica tendem a melhorar. Conclui-se 

que a produção do tijolo solo- cimento com adição de resíduo da indústria de calçados, ainda 

que parte dos resultados não tenham sido satisfatórios, pode ser considerada viável, pois pode-

se trabalhar o traço de forma que melhore a resistência do tijolo, buscando atender o mínimo 

exigido pela norma. 

 

Palavras-chave: Tijolo Solo-cimento. Resíduos de Indústria de Calçados. Fabricação de 

Tijolo. Reutilização de Resíduos. 
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REVESTIMENTOS INTERNO E PINTURA EXTERNA PARA CONFORTO 

BIOCLIMÁTICO EM CONTAINER DE REUSO PARA HABITAÇÃO 

 

Mislen Araújo Batista 

Victor Ramos Silva 

 

RESUMO 

 

A problemática que o descarte inadequado de resíduos sólidos vem causando ao planeta é 

perceptível. Na Construção Civil alguns desses resíduos, como o Container Marítimo, vem 

sendo visto como solução de construção por permitir adaptações para seu uso. Avaliou-se a 

viabilidade técnica de tipos de revestimento interno e pintura externa para uso em container 

que garantam conforto bioclimático. O estudo foi realizado através de pesquisa exploratória e 

quantitativa, por meio de estudo de caso, na cidade de Montes Claros - MG.  Foi simulado os 

tipos de revestimento considerando as propriedades térmicas dos materiais. Avaliou-se 

combinações entre os materiais e uma casa padrão construída em alvenaria. Foi desenvolvido 

um projeto arquitetônico de uma habitação unifamiliar construída com dois containers do tipo 

Dry Box, sendo um de 20 e outro de 40 pés de dimensão, ou de alvenaria. O software de 

simulação utilizado foi o DOMUS Eletrobrás. Os resultados foram comparados com os 

limites normativos de conforto bioclimático da ABNT NBR 15220:2003 e a RTQ-R de 2012. 

Dentre as simulações analisadas observou-se a construção que foi revestida com Espuma de 

Poliuretano e madeira, e pintada com tinta acrílica branca apresentou maior eficiência na 

promoção do conforto bioclimático em relação as demais.  
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Palavras-chave: Containers. Estruturas Metálicas. Resíduos Sólidos. Técnicas Construtivas. 
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SEGURANÇA DO TRABALHO EM OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIOS DE 

PEQUENOS E GRANDE PORTES 

 

Ramon Guilherme Rodrigues Silva 

Laiton Antônio Dias 

 

RESUMO 

 

A construção civil é um tipo de construção que tem relação direta com a população 

comunidade ou cidades, é um dos setores empresariais com maiores poderes econômicos e 

com alta demanda de mão de obra. O crescimento das grandes cidades incrementou sua 

demanda de produção, porém, essa não teve a mesma agilidade quanto a fiscalização e a 

segurança. Sempre existiram acidentes de trabalho no setor da construção civil, mas o 

aumento da demanda provocou o aumento dos riscos desses. No sentido de dirimi-los criou-se 

legislação para atender as necessidades brasileiras no sentido de evitar os acidentes de 

trabalho. Tem-se o canteiro de obras com o maior índice de acidentes, devido o emprego 

intensivo de mão de obra precária, intensa pressão de tempo e custo, baixo investimento da 

formação profissional, falta de fiscalização, e precária utilização de EPI. Este trabalho avaliou 

o atendimento às regulações quanto a segurança no trabalho em obras da construção civil, 

verificando como é feita a prevenção de acidente de trabalho, e identificando os EPI’s e 

EPC’s mais utilizados. Teve caráter exploratório, corte transversal, análise quantitativa e 

delineamento de estudo de caso observacional. Foram analisadas 4obras públicas 

especificamente 2 em municípios de pequeno porte e 2 em uma cidade de grande porte do 

Norte de Minas. Como instrumentos utilizaram-se roteiro de observação de condições de 

trabalho. Os resultados indicam que o uso de EPI’s e EPC’s no trabalho em obras públicas, 

quando comparadas entre as cidades não apresentam muitas divergências. Em todas, o uso dos 

equipamentos de segurança é precário e limitado. Nas obras das cidades de pequeno porte não 

foi identificado o uso por completo dos EPI’s, e de nenhum EPC’s, nas obras da cidade de 

grande porte, uma obra das obras verificou-se o uso de todos os EPI’ se de alguns EPC’s, 

porém a outra parece não ser fiscalizada, visto que há muito menor uso dos equipamentos de 

segurança necessários. Conclui-se que a segurança do trabalho em obras públicas não segue 

de forma correta as normas regulamentadoras de medicina e segurança do trabalho. Isso 

porque verificou-se que os operários não fazem o uso frequente e/ou correto de equipamentos 

de segurança do trabalho.  

 

Palavras-chave: Segurança no Trabalho. Acidentes em Obras. Operário da Construção Civil. 

Uso do EPI. 
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SUBSTITUIÇÃO DO PÓ DE PEDRA POR RESÍDUO DE CONCRETO NO TRAÇO 

DO CONCRETO 
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Vinícius César de Oliveira Silva 

Lucas Cordeiro Ferreira  

Suzyanny Dias Gusmão 

 

RESUMO 

 

Atualmente existe uma busca por alternativas de produzir sem causar tantos impactos 

ambientais negativos no meio ambiente. O concreto, que é utilizado desde os tempos antigos e 

também é o segundo material mais utilizado no mundo atualmente, perdendo somente para a 

água, deverá se adequar à nova realidade, sendo produzido sem causar tanto impacto. Tendo 

em vista que seus agregados ao serem retirados do meio ambiente causam um impacto 

considerável e a geração do próprio concreto ao final do processo gerando resíduos. Pensando 

nisso, foi traçado como objetivo desenvolver um novo traço de concreto reaproveitando 

resíduos do próprio concreto, resíduos esses que são gerados com a limpeza dos 

equipamentos, retirando o excesso de material que fica alojado dentro das betoneiras. Foi 

coletado o resíduo proveniente do concreto, separado juntamente com os outros agregados e 

fazendo a substituição do pó de pedra pelo resíduo. Foram executados testes de rompimento 

em laboratório para testar a resistência a compressão do novo traço, bem como o custo que 

esse processo de separação dos resíduos e realocação do mesmo significarão na cadeia 

produtiva. Ao final do experimento pode-se verificar que a substituição do resíduo coletado 

pelo pó de pedra não foi eficiente, tendo em vista que não foram atingidos os resultados a 

compressão dos protótipos. Recomenda-se fazer um estudo mais detalhado sobre o tipo de 

resíduo a ser utilizado e a proporção dos materiais a serem substituídos. 

 

Palavras-chave: Traço. Concreto. Impactos Ambientais. 

___________________________________________________________________________ 

 

SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO CIMENTO PORTLAND POR CINZAS 

INDUSTRIAIS EM CONCRETO 

 

Rayane Dias Meireles 

Thiago da Silva Fernandes Silveira 

 

RESUMO 

 

O emprego do concreto, cujo principal material constituinte é o cimento, vem sendo 

empregado na construção civil devido as suas propriedades mecânicas e sua viabilidade 

econômica. No entanto, seu alto índice de produção tem levado a grandes preocupações, no 

que diz respeito a sustentabilidade, devido ao fato de se apresentar como um dos maiores 

geradores de gases do efeito estufa. Devido a esta consideração, medidas se mostram 

necessárias para a redução do impacto ambiental causado pela produção do cimento. O 

presente estudo tem como objetivo verificar a possível utilização das cinzas de eucalipto 

como substituição parcial do cimento na produção do concreto. Trata-se de um estudo de 

caráter experimental e quantitativo. As amostras serão analisadas mediante um estudo de 
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corpos de prova de concreto com porcentagens de substituição de 5%, 10% e 15% e amostras 

de referência para comparação dos resultados. Os dados serão avaliados a partir de ensaios de 

compressão e ensaios de absorção, aos quais serão submetidas às amostras e o tratamento de 

dados será feito através dos softwares Excel e Pavitest. 

 

Palavras-chave: Concreto. Cinzas Industrias. Sustentabilidade. 

___________________________________________________________________________ 

 

SUSTENTABILIDADE NA ENGENHARIA CIVIL: UM ESTUDO SOBRE 

DRENAGEM URBANA COM POÇOS DE INFILTRAÇÃO FEITO COM PNEUS 

 

João Pereira dos Santos Junior 

Lucas Henrique de Paulo Mendes 

Marco Antônio Ramos Canela 

 

RESUMO 

 

Em decorrência do crescimento desordenado das cidades, fenômeno da urbanização, a 

impermeabilização do solo afeta diretamente a infiltração da água pluvial, uma vez, que 

diminui as áreas permeáveis, causando um déficit no equilíbrio hídrico. Este crescimento 

urbano permanece constante, logo o sistema de drenagem existente, vai se tornando 

insuficiente para engolir toda a contribuição pluvial, pois a água que antes infiltrava no solo, 

agora contribui para o escoamento superficial na rede pública de drenagem. Nota-se, nos 

períodos chuvosos, que muitas cidades sofrem com as inconveniências das enchentes, devido 

ao alagamento concentrado nos pontos mais baixos das cidades. Uma alternativa, que se 

mostra viável para a solução deste problema, é o amortecimento pluvial feito próximo à fonte. 

Acerca disso, este estudo teve como objetivo estimar os parâmetros de projeto para um poço 

de infiltração, feito com pneus, para redução dos transtornos causados pelos alagamentos em 

uma sub bacia da cidade de Montes Claros – MG, tendo o seu ponto mais baixo localizado na 

Av. Flamarion Wanderley do Bairro São José. Metodologicamente este estudo se caracteriza 

como aplicado, quantitativo e exploratório. Foi coletada 1 (uma) amostra de solo, no local 

estudado, para classificação Tátil Visual e análise de sua taxa de infiltração, ensaios feitos “in 

loco”. Sequencialmente foi estudado e realizado os cálculos para o dimensionamento e 

comportamento do poço, com o auxílio de softwares. De acordo com os resultados obtidos o 

poço é inviável como dispositivo de infiltração, porém é recomendado como uma medida de 

amortecimento de cheias. 

 

Palavras-chave: Escoamento Superficial. Alagamentos. Poço de Infiltração. Amortecimento 

de Cheias. 

___________________________________________________________________________ 

 

TRANSPOSIÇÃO DE ÁGUAS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SUJEITAS A 

ENCHENTES PARA BACIAS COM ESCASSEZ HÍDRICA 
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Bruno Leonardo Dias Almeida 

Jansen Wagner Dias Alves 

William Machado da Silva 

 

RESUMO 

 

O processo descontrolado de urbanização agregado à máxima exploração dos recursos 

naturais principalmente os hídricos ao longo de toda história vem ocasionando severas 

mudanças nos ambientes naturais e nos ciclos hidrológicos, principalmente, fazendo com que 

a humanidade experimente desde secas severas até catastróficas. As intervenções humanas 

nos meios naturais normalmente trazem danos e prejuízos, porem a de ver com bons olhos 

intervenções que se não solvem todos os problemas ao menos os amenizam. Deste modo, o 

objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade de um sistema de transposição de aguas da 

bacia hidrográfica do Rio Doce para as bacias dos Rios Jequitinhonha e São Francisco, 

observando as melhores alternativas de custo, de projeto, de funcionalidade e com menor 

impacto ambiental possível. A metodologia a ser utilizada será um levantamento de dados 

pluviométricos das regiões e de vazão dos rios, cálculos hidráulicos e utilização de programa 

de computador para simulação de todo o sistema.  

 

Palavras-chave: Inundações. Transposição de Águas. Seca. 

___________________________________________________________________________ 

 

USO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA PRODUÇÃO DE BLOCOS DE 

ALVENARIA 

 

Poliana Lima dos Reis 

Viktor Davidson Felício Prates 

Ana Isabel de Abreu 

 

RESUMO 

 

A grande retirada de matérias naturais de forma incansável é uma realidade, sendo cada vez 

mais necessária a inovação na criação de novos materiais aproveitando resíduos para atender a 

demanda do aumento da sociedade. A grande questão gira em torno da sustentabilidade 

ambiental que surgiu com o conceito de suprir as necessidades atuais sem comprometer as 

necessidades futuras e garantir que novas gerações tenham o mesmo direito, de modo que 

ocorra a preservação dos recursos naturais. A indústria da construção civil é a que mais 

explora recursos naturais. Além disso, também é a indústria que mais gera resíduos de 

construção e demolição (RCD), e também e a que mais descarta esses resíduos de forma 

irregular causando enchentes, poluição visual, obstáculos em vias de acesso, proliferação de 

doenças e poluição de afluentes entre outros danos. Contudo a reutilização dos RCD’s se 

torna viável levando em conta que esse método usa dos próprios materiais descartados na obra 

para gerar novas matérias-primas. Este trabalho teve como objetivo testar o comportamento 

do bloco de concreto quanto à compressão e absorção, quando substituído parcialmente (50%) 
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e totalmente (100%) o agregado pelo RCD, tendo como referência os blocos com 0% de 

RCD. O presente estudo visa á reutilização dos resíduos da construção civil, diminuindo os 

descartes e redução da utilização dos recursos naturais, contribuindo para a sustentabilidade. 

  

Palavras-chave: Concreto. Construção. Reciclagem. Resíduos. 

___________________________________________________________________________ 

 

TRANSPOSIÇÃO DE ÁGUAS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SUJEITAS A 

ENCHENTES PARA BACIAS COM ESCASSEZ HÍDRICA 

 

 

Bruno Leonardo Dias Almeida 

Jansen Wagner Dias Alves 

William Machado da Silva 

 

RESUMO 

 

O processo descontrolado de urbanização agregado à máxima exploração dos recursos 

naturais principalmente os hídricos ao longo de toda história vem ocasionando severas 

mudanças nos ambientes naturais e nos ciclos hidrológicos, principalmente, fazendo com que 

a humanidade experimente desde secas severas até catastróficas. As intervenções humanas 

nos meios naturais normalmente trazem danos e prejuízos, porem a de ver com bons olhos 

intervenções que se não solvem todos os problemas ao menos os amenizam. Deste modo, o 

objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade de um sistema de transposição de aguas da 

bacia hidrográfica do Rio Doce para as bacias dos Rios Jequitinhonha e São Francisco, 

observando as melhores alternativas de custo, de projeto, de funcionalidade e com menor 

impacto ambiental possível. A metodologia a ser utilizada será um levantamento de dados 

pluviométricos das regiões e de vazão dos rios, cálculos hidráulicos e utilização de programa 

de computador para simulação de todo o sistema.  

 

Palavras-chave: Inundações. Transposição de Águas. Seca. 

___________________________________________________________________________ 

 

USO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA PRODUÇÃO DE BLOCOS DE 

ALVENARIA 

 

Poliana Lima dos Reis 

Viktor Davidson Felício Prates 

Ana Isabel de Abreu 

 

RESUMO 

 

A grande retirada de matérias naturais de forma incansável é uma realidade, sendo cada vez 

mais necessária a inovação na criação de novos materiais aproveitando resíduos para atender a 

demanda do aumento da sociedade. A grande questão gira em torno da sustentabilidade 

ambiental que surgiu com o conceito de suprir as necessidades atuais sem comprometer as 

necessidades futuras e garantir que novas gerações tenham o mesmo direito, de modo que 
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ocorra a preservação dos recursos naturais. A indústria da construção civil é a que mais 

explora recursos naturais. Além disso, também é a indústria que mais gera resíduos de 

construção e demolição (RCD), e também e a que mais descarta esses resíduos de forma 

irregular causando enchentes, poluição visual, obstáculos em vias de acesso, proliferação de 

doenças e poluição de afluentes entre outros danos. Contudo a reutilização dos RCD’s se 

torna viável levando em conta que esse método usa dos próprios materiais descartados na obra 

para gerar novas matérias-primas. Este trabalho teve como objetivo testar o comportamento 

do bloco de concreto quanto à compressão e absorção, quando substituído parcialmente (50%) 

e totalmente (100%) o agregado pelo RCD, tendo como referência os blocos com 0% de 

RCD. O presente estudo visa á reutilização dos resíduos da construção civil, diminuindo os 

descartes e redução da utilização dos recursos naturais, contribuindo para a sustentabilidade. 

Palavras-chave: Concreto. Construção. Reciclagem. Resíduos. 

___________________________________________________________________________ 

 

O USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

 

Jéssica Rodrigues Ferreira 

Kelly Karoline Oliveira Cruz 

Fernanda Afonso Oliveira Silva 

 

RESUMO 

 

A Construção Civil tem se expandido a cada ano, aumentando assim a concorrência no 

mercado. Considerado um setor com grande importância econômica para o país e por sua vez 

absorve boa porcentagem da mão-de-obra, que por não ter uma boa gestão de segurança, é um 

dos setores com grande índice de acidentes. A conscientização de todos os envolvidos na 

construção civil é fundamental para que possam ser criadas medidas de proteção que levem a 

um trabalho seguro dentro do canteiro de obras. Esse estudo teve como objetivo avaliar o uso 

dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) na construção civil conforme ponto de vista 

dos operários, verificar a existência de treinamento sobre a correta utilização do EPI e propor 

melhorias para o ambiente de trabalho. O estudo foi caracterizado como quantitativa e 

descritiva. A população foi composta por 100% dos operários da construção civil de uma 

construtora de Montes Claros – MG. Utilizou-se como instrumento de pesquisa um 

questionário estruturado composto por uma série ordenada de 08 perguntas, onde os operários 

foram abordados no seu local de trabalho de forma individual e submetidos à entrevista, além 

da observação das atividades. Concluiu-se que existe entre os funcionários o conhecimento do 

que é o EPI e a importância da sua adesão para maior segurança na obra, porém falta 

investimentos no treinamento, orientação e motivação quanto ao uso correto, tais 

investimentos melhoram o ambiente de trabalho e o deixa mais seguro para os trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Segurança. Conscientização. Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

___________________________________________________________________________ 
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UTILIZAÇÃO DA AREIA INDUSTRIAL EM SUBSTITUIÇÃO A AREIA LAVADA 

NO CONCRETO 

 

Maria Alice Martins dos Santos  

Weyler André Ferreira Reis Ruas 

Clédson Teixeira Viana 

 

RESUMO 

 

A indústria da construção civil vem crescendo ao longo dos anos e na mesma proporção 

cresce também os problemas ambientais oriundos da extração dos recursos naturais, antes 

considerados inesgotáveis e renováveis. Considerando que o concreto é um dos materiais de 

construção mais utilizados no mundo e que a areia é aproximadamente 30% do volume do 

concreto, propõe-se um meio alternativo com a utilização da areia industrial em substituição a 

natural ou lavada nos concretos, objetivando introduzir um traço específico para areia 

industrial. Trata-se de um estudo de carácter experimental, exploratório, aplicado, transversal 

e quantitativo. O método utilizado para os ensaios de consistência, confecção, moldagem e 

rompimento dos corpos de prova foram realizados de acordo com as normas da ABNT (NBR 

7215, NBR 5738 e NBR NM 67). Foram confeccionadas em laboratório um total 14 amostras, 

sendo 9 dosadas de acordo com o método de Caldas Branco (1979) e 5 amostras dosadas de 

acordo o método da ABCP. Nos dois métodos estima-se uma resistência de 25 Mpa. O 

presente estudo analisou os resultados dos ensaios a compressão do concreto feito com a areia 

industrial e comparou com valores definidos por Caldas Branco e pela ABCP. Frente à 

análise, observou-se que o resultado obtido não contemplou a resistência almejada no estudo. 

Em contrapartida infere-se que as amostras calculadas pelo método da ABCP, podem ser 

utilizadas para fins estruturais na construção civil, uma vez que superou a resistência de 20 

MPa, informado pela NBR 6118. 

 

Palavras-chave: Traço para Concreto. Areia Natural. Areia Industrial. Resistência à 

Compressão. 

___________________________________________________________________________ 

 

UTILIZAÇÃO DE COMPOSTO CONTENDO CINZA DO BAGAÇO DA CANA NA 

FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO 

 

Elizandra da Rocha Meireles Santos  

Núbia Fernanda Martins Medeiros  

 

RESUMO 

 

O Brasil é o maior produtor mundial no setor sucroalcooleiro, ocupando o primeiro lugar na 

produção de álcool, açúcar e energia. Essa característica contribui para a potencial utilização 

do bagaço de cana de açúcar como resíduo resultante desses processos em forma de cinzas. 

Uma vez que as mesmas possuem metais pesados e podem contaminar o solo e 
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consequentemente o lençol freático, se torna viável avaliar a utilização das cinzas na 

reutilização como substituição de agregado miúdo na construção civil. O presente estudo teve 

como objetivo analisar a viabilidade da confecção de blocos de concretos com percentual de 

0% que será o bloco controle, 50%, 75% e 100% do composto da cinza do bagaço de cana-de-

açúcar em substituição a areia com intuito de confeccionar materiais sustentáveis e minimizar 

os impactos ambientais promovidos pela indústria da construção civil. O presente estudo se 

classificou como uma pesquisa aplicada. Para o desenvolvimento foram feitos protótipos no 

laboratório, baseados nas NBRs, que serão testados perante a resistência mecânica e 

impermeabilidade conforme NBR 12118, o conforto térmico conforme NBR 15220, a 

viabilidade econômica comparando com os valores presentes nas planilhas SINAPI e SETOP 

e orçamentos locais. Os resultados obtidos não alcançaram os valores esperados que preconiza 

as normas. Concluiu-se diante do estudo realizado que não é viável a substituição do agregado 

miúdo por composto de cinza do bagaço de cana-de-açúcar para fabricação de bloco de 

concreto, pois os mesmos não apresentam resistência mínima ao bloco de vedação. 

 

Palavras-chave: Reutilização de Resíduos. Cinza da Cana de Açúcar. Concreto Ecológico. 

Sustentabilidade. 

___________________________________________________________________________ 

 

UTILIZAÇÃO DE SARJETA PERMEÁVEL PARA AUXILIO DA DRENAGEM 

PLUVIAL 

Elias Ferreira Saraiva Junior 

Wenderson Almeida de Assis 

William Machado da Silva 

 

RESUMO 
 

A urbanização e o crescimento desordenado das cidades unido às técnicas de drenagem mal 

projetadas gera sérios problemas sociais e ambientais. As obras de pavimentação 

impermeabilizam áreas de infiltração em grandes espaços urbanos aumentando o escoamento 

superficial. É relevante citar que a pavimentação das vias urbanas possibilita a movimentação 

pelas cidades, todavia a impermeabilização dos solos pode trazer a ocorrência de inundações. 

Considerando que a sarjeta se enquadra em uma técnica de microdrenageme têm como função 

direcionar a água até as bocas de lobo que ligam a superfície coletora ao sistema de galeria de 

água pluvial, propõe-se um meio alternativo de sarjeta confeccionada em concreto permeável, 

objetivando uma análise do desempenho do novo modelo. Trata-se de um estudo de caráter 

experimental, exploratório, aplicado e quantitativo. Foram moldados 6 corpos de prova 

cilíndricos de 100x200mm, para ensaios de resistência à compressão aos 7 e 28 dias e 3 placas 

de 50x50x5cm para execução do ensaio de infiltração ambos com traço 1:4 e relação a/c 0,30. 

Os corpos de prova apresentaram uma média de resistência à compressão de 7,573 Mpa aos 7 

dias e 12,31 Mpa aos 28 dias. Foi observado que houve uma evolução considerável da 

resistência à compressão entre 7 e 28 dias. A média obtida apesar de relativamente baixa, está 

dentro dos parâmetros. Esses valores representam resistência aceitável considerando que o 

concreto não possui nenhuma adição química ou mineral, podendo ser melhorado através de 

adições. O resultado obtido de taxa de infiltração apresentou taxa de 12,85mm/s, quase 12% a 

mais comparando a estudos anteriores. Em relação ao ensaio para a avaliação da colmatação, 

devemos ressaltar a necessidade de manutenção preventiva à entupimento dos espaços vazios. 
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Palavras-chave: Sarjetas. Enchentes. Bocas de Lobo. Concreto Permeável. 

___________________________________________________________________________ 

 

VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA 

PLUVIAL NO NORTE DE MINAS 

 

Mackson Siqueira da Silva 

Mychelle Gonçalves de Carvalho 

 

RESUMO 

A preservação ambiental e o uso consciente da água passaram a serem questões relacionadas à 

preocupação mundial, o que tem impulsionado o aumento crescente de políticas públicas 

voltadas à promoção de práticas sustentáveis. Nesse contexto, aborda-se a implantação de um 

sistema de aproveitamento das águas das chuvas para fins não potáveis no Norte de Minas. 

Este projeto teve como objetivo promover um estudo de implantação de sistema de captação 

pluvial viável no Norte de Minas. Trata-se de uma pesquisa aplicada de cunho quantitativo 

com objetivo exploratório e procedimento técnico documental. A metodologia foi realizada 

através de levantamentos do local, pesquisa de dados pluviométricos. Concluiu-se que a 

precipitação da chuva foi satisfatória, dimensionando assim um volume ideal para o 

reservatório, no qual será utilizado para higienização de sanitários e irrigação. Visto que a 

proposta de um sistema de reuso de água da chuva vem da necessidade de preservar o meio 

em que vivemos e de demonstrar que em um período estimável, pode gerar economia no 

orçamento. 

 

Palavras-chave: Preservação Ambiental. Viabilidade Sistema Captação. 

___________________________________________________________________________ 

 

VIABILIDADE DO USO DE VIDRO TEMPERADO COMO AGREGADO GRAÚDO 

PARA CONCRETO 
 

Graziella Alves Costa  

Mábia Emanuely Barbosa Santana  

Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres 

 

RESUMO 

 

A construção civil se mostra como alternativa com potencial para incorporação de materiais 

reciclados em seu processo construtivo. Dentre os tipos de resíduos, o vidro é um dos 

materiais que tem 100% de reaproveitamento. Considerando que o concreto é um dos 

produtos mais consumidos no mundo, toda alternativa que possibilite economia seja de 

recursos naturais ou financeiros, é de extrema valia, ainda mais quando se pode unir uma 

possível redução da extração de tais recursos naturais com uma destinação conveniente e 

eficiente de resíduos como o vidro, que seriam depositados na natureza de forma 

poluente. Objetivo: Avaliar a viabilidade técnica do uso de partículas de vidro temperado 

como agregado graúdo para concreto. O estudo apresenta caráter transversal, experimental e 

análise quantitativa. Foram avaliados aos 18 dias de cura, cinco traços de concreto com vidro 
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temperado em substituição aos agregados graúdos de brita zero em seis corpos de prova. Os 

resultados dos ensaios de tensão de ruptura, que o melhor resultado obtido foi dos corpos de 

prova de concreto com 25% de substituição do agregado graúdo. Já os concretos de 50%,75% 

e 100%  que possuíam as maiores porcentagens de substituição, obtiveram valores mais 

baixos. 

 

Palavras-chave: Partículas de Vidro Temperado. Substituição de Agregado Graúdo. 

Reciclagem de Resíduos da Construção Civil. Construção  Sustentável. 

___________________________________________________________________________ 

 

VIABILIDADE ECONÔMICA: CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL 

VSCONSTRUÇÃO RETROFIT COM CONTAINERS MARÍTIMOS NA CIDADE DE 

MONTES CLAROS – MINAS GERAIS 

 

Elson Lucas Souza Soares 

Thais Amaral Silva 

 

RESUMO 
 

A construção civil causa grande impacto com a geração de resíduos e desperdícios, bem como 

o descarte inadequado destes. Para este setor se tornar mais sustentável, deve-se basear no 

tripé da sustentabilidade: social, ambiental e econômico. A proposta desta pesquisa é 

demonstrar que podemos utilizar um método construtivo, ambientalmente mais eficiente, e 

com isso buscamos unir a problemática da disposição inadequada de resíduos, e também a 

questão dos containers marítimos acumulados em portos sem uma destinação correta. O 

objetivo é fazer uma análise de custos entre uma construção convencional e uma construção 

com módulos de containers, utilizando uma mesma planta baixa de uma residência. Foi 

utilizada planilha de custos regionais (SETOP) e preço baseado no mercado atual da região 

sudeste do ano de 2017 para valores referentes ao container. A NBR 6118, que norteia 

dimensionamento para estruturas foi utilizada para efeito de cálculo estrutural. No programa 

Excel, duas planilhas de orçamento foram executadas, descriminando serviços e já incluindo 

taxas e encargos sociais. Obteve-se um resultado da construção em container ser 28% mais 

onerosa comparada ao método construtivo convencional, que utiliza vigas baldrames, cintas, 

pilares e tijolos cerâmicos. Apesar de o resultado apresentar inviabilidade econômica desse 

método inovador para a cidade de Montes Claros - MG, a construção em container é 

economicamente viável em regiões litorâneas e apresenta diversos benefícios como: solução 

ambiental, estrutural, caráter realocável, resistente a cargas e intempéries. 

 

Palavras-chave: Containers. Construção Civil. Orçamento. Construção Convencional. 

___________________________________________________________________________ 

 

VIABILIDADE TÉCNICA DA ESCÓRIA MAGNESIANA COMO ADITIVO NA 

PRODUÇÃO DE ADOBE 

 

Ana Cristina Gama Pinheiro 

Sarah Nascimento Caires 

Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres 

 

RESUMO 
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O adobe é um método de construção antigo, muitas construções feitas de maneira inadequada 

fazem com que as pessoas tenham uma visão distorcida a respeito deste tipo de tijolo, porém o 

mesmo foi estudado e feito alguns procedimentos a fim de provarmos que é um material de 

excelente uso para construções, destacando-se pelo seu baixo custo e levando em conta ser um 

material sustentável. Neste trabalho foi realizado o estudo do adobe utilizado na alvenaria 

com a incorporação da escoria magnesiana, a fim de contribuir com uma maior resistência do 

bloco, destacando que o seu uso não gera proporções em grande escala de resíduos como 

tantos outros que foram desenvolvidos ao longo do tempo pela indústria da construção civil. 

Baseado nas informações obtidas com a utilização do adobe, este trabalho com os resultados 

obtidos com os testes de resistência a compressão, oferece a melhor e mais eficiente mistura 

da argila com a escoria de forno a arco para uma melhor resistência mecânica no processo de 

fabricação do adobe por meio artesanal. A inserção das técnicas vernaculares irá garantir uma 

construção mais benéfica para o meio ambiente e economicamente viável para aqueles que 

optarem por esse tipo de construção. 

 

Palavras-chave: Adobe.  Sustentável. Construção. 
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ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

ANALISE FÍSICO-QUIMICA DO LEITE CRU COMERCIALIZADO 

INFORMALMENTE NA CIDADE DE BOCAIUVA-MG 

 

Nathália da Costa Pires 

Rayanne Guimarães Oliveira 

Priscilla Maria Carvalho de Oliveira 

Warley Basilio Batista 

 

RESUMO 

 

O uso de leite informal no Brasil é uma prática frequente, associada a fatores culturais, 

regionais e sociais. Apesar da ameaça que este tipo de produto pode representar para a saúde 

dos consumidores, fatores como praticidade, preços baixos, cultura regional,além da 

convicção  de que  o  produto chegando direto  do  produtor  é mais saudável que o  

industrializado,  são  as justificativas comuns para  o   aproveitamento   de  leite   in natura.   

Portandoobjetiva-se com esse estudo avaliar as características físico-químicas do leite cru 

comercializado informalmente no Município de Bocaiuva-MG. As amostras de leite foram 

coletadas em triplicata, no mês de julho de 2017, em dez produtores diferentes. 

Imediatamente após a coleta das amostras, as mesmas foram acondicionadas em caixas 

térmicas com gelo e foram transportadas para o Laboratório de Controle de qualidade do 

Laticínio Pioneiro, localizado no Município de Engenheiro Navarro – MG, onde foram 

submetidas ás análises laboratoriais. Em relação aos parâmetros físico-químicos, todas as 

amostras de leite cru foram avaliadas em relação à contagem de células somáticas, teor de 

gordura, proteínas, extrato seco total,extrato seco desengordurado, lactose e crioscopia.  De 

acordo com a metodologia do Instituto Adolfo Lutz, (2008) e a Instrução Normativa Nº 62. O 

tratamento estatístico dos dados foi efetuado utilizando-se o Software Excel da Microsoft2010 

para  a  tabulação  e  as  médias  e comparadas com a  legislação  vigente.  A partir dos 

resultados analisados pode-se verificar que, as análises físico-quimicas (gordura, proteina, 

ESD, EST, IC e lactose) realizadas no leite cru, estão em conformidade com os padrõeslegais.  

Porém a contagem de células somáticas apresentaram diferenças entres as amostras ao ser 

comparadas com a Instrução Normativa. Essas altas contagens podemestarassociadasa fatores  
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como,   a  saúde  do   animal,   as   boas  práticas na   ordenha, armazenamento  do  produto  e 

ou  quando  o  animal  está  com uma  ou  mais  glândulas mamarias inflamadas. 

inflamadas. 

 

Palavras-chave: Análise Físico-Química. Leite Cru. Informalidade. 
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ANÁLISE FISÍCO-QUÍMICA E SENSORIAL DA CERVEJA PRODUZIDA COM 

TRIGO SARRACENO 

 

Ariadne Alves Ferreira  

Jossineia Emanuele de Souza Amaral  

Warley Basílio Batista 

 

RESUMO 

Na fabricação da cerveja utilizam-se, basicamente, água, lúpulo, fermento e cereal. A 

multidiversidade dos cereais faz com que se tenham diferentes sabores de cerveja, sendo a 

cevada o cereal mais comumente utilizado, entretanto, a cevada é um alimento que contém em 

sua composição o glúten e por isso não pode ser consumido por pessoas intolerantes a essa 

proteína. Portadores da doença celíaca, isto é, que são intolerantes ao glúten tem, contudo, 

algumas opções de cerveja que podem consumir; uma dessas opções utiliza em suas 

produções cereais que não contenham traços significativos de glúten. Dentre esses cereais 

destaca-se o trigo sarraceno, um pseudocereal, fonte de aminoácidos essenciais, por isso, o 

trigo sarraceno possui um maior potencial para a produção de cerveja com baixo teor de 

glúten. A proposta foi elaborar uma cerveja artesanal com baixo teor de glúten utilizando 

malte de trigo sarraceno a partir de método convencional e avaliar as características físico-

químicas e sensoriais do produto final. O trigo foi malteado e em seguida deu-se inicio a 

elaboração da cerveja. Após o seu processamento foram realizadas as análises físico-

químicas; os parâmetros analisados foram, pH, acidez, extrato real e primitivo. Aplicou-se o 

teste sensorial de aceitação e intenção de compra avaliando os atributos: cor, aroma, sabor e 

impressão global. Com base nos dados observados, quanto à análise físico-química, os 

resultados ficaramabaixo da média padrão da legislação. De acordo com os testes sensoriais a 

bebida se mostrou com potencial de consumo, pois, dos 99 voluntários o índice de aceitação 

de pelo menos um atributo foi de 96%, demonstrando que a utilização do trigo sarraceno é 

uma alternativa viável na produção de cerveja com baixo teor de glúten. Ademais, essa bebida 

pode ser apreciada pelo público portador da doença celíaca.   

Palavras-chave: Cerveja sem Glúten. Doença Celíaca. Trigo Sarraceno. 
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ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO COMPARADOS 

COM A VINHAÇA DA CANA DE AÇUCAR RESULTANTE, EM UMA INDÚSTRIA 

SUCROALCOOLEIRA NO NORTE DE MINAS GERAIS 

Marta Milene Fagundes dos Santos  

Thaís Angélica Santos Madureira 

Warley Basílio Batista 

 

RESUMO 
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A água é um recurso natural importantíssimo nos processos de produção de álcool e açúcar, 

atribuindo a ela diversas finalidades sendo uma delas a utilização na irrigação de lavouras da 

cana. O vinhoto, ou vinhaça, é composto basicamente por todas as substâncias introduzidas na 

produção e transformação da cana-de-açúcar. Propôs-se avaliar a qualidade físico-química da 

água adicionada na produção de álcool e açúcar que é posteriormente usada na irrigação de 

lavouras da cana-de-açúcar. O uso de águas residuárias para irrigação é de grande importância 

também em termos de planejamento para proteção ambiental, mas os efluentes causados pela 

produção de etanol na indústria limitam o seu uso para irrigação nas lavouras, podendo 

prejudicar o solo. O esforço caracterizou-se como pesquisa aplicada, onde as amostras foram 

coletadas na própria indústria sucroalcooleira no Norte de Minas Gerais. Após coletadas, as 

amostras foram submetidos a testes físico-químicos para a determinação do pH que indica se 

há concentração de íons hidrogênio, a alcalinidade  indica a concentração de hidróxidos, 

carbonatos e bicarbonatos, expressas em termos de carbonato de cálcio, a dureza é 

determinada pela soma das concentrações de íons cálcio e magnésio presentes na água. As 

análises quantitativas foram realizadas tendo em vista os dados a serem coletados pelo 

tratamento estatístico ANOVA (análise de variância) e a analise qualitativa diferenciaram os 

tipos de água analisadas. A interpretação dos dados deu-se através do Microsoft Excel 2007 e 

minitab® versão 15. Para trabalhos futuros se sugere o tratamento da vinhaça usada na 

fertirrigação com adubos nitrogenados alcalinos, uma vez que, a alteração mais pronunciada 

observada foi a acidez. 

Palavras-chave: Água. Vinhaça. Cana de Açúcar. Adubo Composto. 
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AVALIAÇÃO SENSORIAL E NUTRICIONAL DE BARRAS DE CEREAIS COM 

FARINHA DE CASCA DE MANGA 

 

Gabriela Pinheiro Silva 

Mariane Aparecida Ferreira da Silva
 

Emanuela Karla Ferreira Ribeiro Rodrigues
 

 

RESUMO 

 

A farinha da casca de manga incorporada às barras cereais pode minimizar o desperdício das 

partes não comestíveis das frutas, bem como, aumentar o faturamento das agroindústrias 

devido à aceitação no mercado. Três formulações de barras de cereais (A, B e C) foram 

desenvolvidas com 30%, 40% e 50% de farinha de casca de manga, respectivamente. 

Determinou-se a formulação padrão, por meio de teste de aceitação e preferência, para avaliar 

a composição centesimal. Os resultados mostraram que a barra de cereais com 40% de farinha 

de casca de manga, além de mais aceita, foi a mais preferida pelos julgadores (amostra 

padrão). Teores médios de 3,28% de umidade, 2,80% de lipídios, 10,42% de proteínas, 

33,51% de fibra alimentar, 1,33% de cinzas e 48,66% de carboidratos foram encontrados para 

a amostra padrão. Concluiu-se que a amostra B (40% de farinha) é rica em fibras, baixo teor 

de lipídios e possui alto valor protéico, sendo alternativa viável para o desenvolvimento de 

barras de cereais.  

 

Palavras-chaves: ?? 
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AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO IOGURTE SABORIZADO UTILIZANDO A 

POLPA DE COCO MACAUBA (Acrocomia Aculeata) 
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Ateniza Aparecida Gonçalves 

Suely Rodrigues Pereira 

Ronilson Ferreira Freita
 

 

RESUMO 

 

Introdução: O cerrado brasileiro é um bioma rico em sua flora, possui muitas espécies 

nativas com características próprias, sabores, formas variadas e cores chamativas, além do seu 

grande potencial econômico. Dentre as espécies do cerrado, com grande potencial de uso é a 

Acrocomia aculeata, conhecido vulgarmente como coco macaúba, por possuir grande valor 

nutricional e aplicabilidade em diversas áreas da indústria de alimentos. Objetivo: Avaliar as 

características físico-químicas do iogurte saborizado utilizando a polpa de coco macaúba 

(Acrocomia aculeata). Metodologia: O estudo apresenta caráter analítico, exploratório e 

experimental. As amostras de coco macaúba para a produção do iogurte foram coletadas no 

norte de Minas Gerais, os testes físico-químicos como determinação de umidade, cinzas, 

proteínas, lipídios e acidez titulável foram. Resultados: Os resultados obtidos na físico-

química o iogurte saborizado com polpa de macaúba foram superiores para acidez titulável e 

cinzas e inferiores para lipídeos, proteínas e umidade quando comparado a outros estudos de 

iogurte já fabricados. Conclusão: Através dos resultados obtidos pela as análises físico-

químicas pode si concluir que o desenvolvimento do iogurte foi alcançado, porém ainda 

necessita-se de alguns ajustes e de estudos, como análise sensorial, tempo de prateleira, 

caracterização física do iogurte, assim ficando de sugestão para trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave: Acrocomia Aculeata. Fruto do Cerrado. Saborização. Iogurte. 
__________________________________________________________________________________ 

DESENVOLVIMENTO DE MISTURA PARA BOLO RECONSTITUÍDO A BASE DE 

ÁGUA 
 

Maciel Almeida Junior Cavalcante 

Maisa Ramalho Cardoso de Souza 

Emanuela Karla Ferreira Ribeiro Rodrigues 
 

RESUMO 

 

No Brasil, o bolo segue duas vertentes de mercado, a dos produtos prontos ou as misturas para 

bolos. Especificamente as misturas atendem os produtos direcionados ao uso doméstico e aos 

produtos de uso profissional. Este estudo tem como objetivo desenvolver uma nova 

formulação de mistura para bolo que será reconstituída com adição de água, agregando 

diversidade à comercialização desse tipo de produto, já que ele não existe no mercado, além 

de avaliar características físicas e composição química do produto. Foram elaboradas quatro 

formulações sendo A considerado a padrão, B e C formulações experimentais e a quarta 

formulação D foi preparada a partir de uma mistura de bolo em pó líder de mercado 

encontrado no comércio local de Montes Claros – MG. Cálculos preliminares foram 

realizados para definir as formulações, a elaboração dos bolos foi realizada no Laboratório de 

Gastronomia e os testes físico-químicos no Laboratório de Físico-Química das Faculdades 

Integradas do Norte de Minas- FUNORTE, exceto o teste para o teor de proteína que foi 

realizado no Laboratório de Análise de Alimentos do Campus de Ciências Agrárias (ICA) da 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.  Os resultados encontrados foram 

satisfatórios e demostraram que o desenvolvimento de misturas em pó reconstituídas somente 

com adição de água é viável, porém é necessário alguns ajustes no forneamento das 
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formulações experimentais afim de adquirir um aspecto físico mais próximo dos bolos A e D. 

Notou-se ainda que dentre as amostras experimentais (B e C), o leite em pó influenciou na 

textura e volume do bolo B, apresentando-se mais compacto/empanturrado e com menor 

volume em relação ao bolo C 

 

Palavras-chave: Indústria Alimentícia. Mistura para Bolo. Análise Físico-Química. 
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FARMÁCIA 

A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO NA PREVENÇÃO DO 

USO INDISCRIMINADO DE ANALGÉSICOS 

 

Geysa Pedrini Lucas Silva e Silva  

Ronilson Ferreira Ferreira 

 

RESUMO 

 

O profissional farmacêutico busca a cada dia o seu espaço no mercado de trabalho, embora na 

maioria das regiões do Brasil a desvalorização da profissão seja elevada e evidente. A 

automedicação é uma prática comum não apenas no Brasil, mas também em outros países, 

sendo caracterizada pelo uso de medicamentos sem prescrição, adquirido diretamente no 

balcão da farmácia e/ou drogaria, por livre iniciativa do usuário. O uso de analgésicos é muito 

comum, entretanto, seu uso em excesso pode causar danos à saúde. Podem causar dor crônica 

e as pessoas se automedicam para tratar o problema, muitas vezes deixam de ir ao médico 

para um diagnóstico preciso e um tratamento diferente do que simplesmente ficar mascarando 

com analgésico. O objetivo desse estudo é discutir a importância do profissional farmacêutico 

na prevenção do uso indiscriminado de analgésicos. Após a obtenção do material, realizou-se 

uma leitura exploratória das obras bibliográficas, com o objetivo de verificar quais os 

conteúdos dos artigos consultados terão relação com a pesquisa. Em conclusão, destaca-se a 

importância do profissional farmacêutico como promotor indispensável para uma terapêutica 

eficaz ao paciente, através de suas ações e acompanhamento garante uma eficiência 

medicamentosa e amenizando os riscos do paciente e tratamento, evitando a automedicação. 

 

Palavras-chave: Profissional Farmacêutico. Atenção Farmacêutica. Uso Racional de 

Medicamento. Analgésico. Automedicação. 

______________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE CRÍTICA DE BULA SOBRE A ÓTICA DE ESTUDANTES DO CURSO DE 

FARMÁCIA 

 

Jennifer July Soares de Oliveira 
 

Mariângela Oliveira da Silveira  

Eurislene Moreira Antunes Damasceno  

 
RESUMO 

 

A bula é um documento técnico-científico que descreve de forma detalhada informações 

sobre o medicamento e a utilização mais segura do mesmo, sendo direcionada a profissional 

da saúde e a pacientes. Os farmacêuticos são os responsáveis em relatar as informações sobre 
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o medicamento receitado, orientando sobre o uso racional do medicamento e a adesão 

terapêutica do mesmo. Diante disso este trabalho teve como objetivocompreender e avaliar a 

importância da leitura, entendimento e conscientização das bulas de medicamentos pelos 

estudantes do curso de farmácia de uma instituição privada de Montes Claros, Minas Gerais. 

Trata-se de um estudo de campo, transversal com abordagem quantitativa. O mecanismo 

aplicado para coleta de dados foi um questionário semi-estruturado adaptado de Paula et al. 

(2009) Em prosseguimento a coleta, foi realizada a análise e interpretação, tabulação, 

codificação através de gráficos e tabelas embasadas no programa estatístico 

PredictiveAnalyticsSoftWare (PASW). A pesquisa obedeceu as diretrizes determinadas pela 

Resolução nº 466 de Dezembro de 2012. Cerca de 68,3% dos entrevistados afirmaram que 

realizaram a leitura da bula e 31,7% não a realizaram. As principais dificuldades encontradas 

nas bulas pelos acadêmicos foram: a leitura muito extensa (35,8%) e letras pequenas (25%). 

Portanto, percebeu-se que existem dificuldades quanto à leitura e interpretação da bula de 

medicamentos. Espera-se que estes resultados possam contribuir e conscientizar sobre a 

importância da leitura da bula de medicamentos. 

Palavras-chave: Bula de Medicamentos. Profissional da Saúde. Uso do Medicamento. 

Atenção Farmacêutica. 
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AVALIAÇÃO DO USO DE TERMOGÊNICOS ENTRE PRATICANTES 

DEATIVIDADES FÍSICA EM ACADEMIAS DE MONTES CLAROS/MG 

 

Maronne Quadros Antunes 

Laiany Pereira Silva  

Letícia da Silva Gomes 

 

RESUMO 

Introdução: Os termogênicos, também conhecidos como queimadores de gordura, são 14 

substâncias que ajudam o corpo a consumir energia de forma mais rápida, acelerando o 15 

metabolismo energético e promovendo a queima de gordura corporal. O uso desses 16 

suplementos por praticantes de exercícios físicos vêm crescendo dentro e fora das 17 

academias, sempre na intenção de conseguir um corpo com padrão de beleza imposto 18 pela 

sociedade. O aumento no uso dos termogênicos é devido à sua capacidade de 19 melhorar a 

disposição corporal e à capacidade de induzir a termogênese que é a 20 produção de calor 

através da energia liberada por reações químicas, o que contribui com 21 a perda de peso. 

Objetivo: Avaliar o uso dos termogênicos em usuários frequentadores 22 de academias do 

centro da cidade de Montes Claros/MG. Metodologia: O presente 23 trabalho apresenta 

caráter qualitativo, quantitativo, exploratório e transversal, o 24 instrumento de estudo será 

um questionário semiestruturado adaptado pelas próprias 25 pesquisadoras, com perguntas 

abertas e fechadas. Resultados: A amostra foi constituída 26 de 150 indivíduos, sendo eles 81 

usuários de termogênicos, o consumo foi determinado 27 aplicando-se um questionário 

adaptado. Em relação ao perfil sócio demográfico, a 28 maioria dos participantes 30,7% 

possuía o ensino médio completo. O termogênico mais 29 consumido foi à cafeína (32%), 

onde o principal objetivo da suplementação foi à perda 30 de peso, a indicação do 

termogênico foi feita em 13,3% dos casos por médico ou 31 nutricionista. Para o 

conhecimento dos riscos ou benefícios dos termogênicos, apenas 32 39% dos participantes 

responderam que os conhecem. Conclusão: conclui-se que 33 apesar de poucos casos 

relatados de efeitos adversos em decorrência do uso de 34 termogênicos, faz-se sempre a 
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necessidade de uma indicação profissional para garantir a 35 segurança e eficácia na sua 

utilização.  

 

Palavras-chave: Termogênicos. Suplementos. Metabolismo Energético. Academias. 
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CONTAMINAÇÃO PARASITÁRIA DE HORTALIÇAS EM MONTES CLAROS- MG 
 

Maronne Quadros Antunes 

Laís Rodrigues Guimarães 

Jamila Siqueira de Oliveira 
 

RESUMO 
 

Introdução: Segundo dados registrados pela Organização Mundial de Saúde, no Brasil, as 

infecções parasitárias estão entre os principais problemas de saúde pública. Há possibilidade 

da transmissão de agentes parasitários por meio do consumo de vegetais in natura. Objetivos: 

Investigar a ocorrência de contaminação parasitológica em amostras de alface (Lactuca 

sativa) erúcula (Eruca sativa), comercializadas na cidade de Montes Claros-MG. 

Metodologia: Foram coletadas aleatoriamente para um estudo de análise parasitária oito 

amostras de alface (Lactuca sativa) e oito amostras de rúcula (Eruca sativa), no período de 

setembro a outubro de 2017, na cidade de Montes Claros. Após a coleta os dados foram 

analisados, interpretados e comparados através de outros estudos publicados no Brasil. 

Resultados e discussão: Os principais parasitos encontrados nas amostras de alface foram: 

Entamoeba histolytsica, Ascaris lumbricoides, Entamoeba coli, Strongyloides sp e Taenia sp. 

Nas amostras de rúcula foram encontrados os seguintes parasitos: Endolimax nana, 

Entamoeba coli, Taenia sp e Giardia lamblia Conclusão: Todas as amostras de hortaliças 

(alface e rúcula), independentemente do tipo de estabelecimento comercial (supermercados e 

feira livre), apresentaram algum tipo de contaminação, evidenciando a má qualidade higiênica 

das hortaliças disponíveis para consumo. 
 

Palavras-chave: Contaminação. Hortaliças. Parasitária. 
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ESTUDO FITOQUÍMICO DA FOLHA DE Solidago microglossa D.C. ADQUIRIDA NO 

COMÉRCIO DE MONTES CLAROS, NORTE DE MINAS GERAIS, BRASIL 

 

Karina Souza Pereira 

Rafael Saldanha Atunes 

Ronilson Ferreira Freitas
 

 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo realizar a triagem fitoquímica de folhas da Solidago 

microglossaD.C. adquirida no comércio de Montes Claros, Norte de Minas Gerais, Brasil. 

Trata-se de um estudo com objetivos descritivos e com procedimento experimental, utilizando 

amostras de folhas da Solidago microglossa, adquirido no comércio local, sendo que uma 

amostra foi adquirida no mercado municipal e a outra em farmácia de manipulação. O 

material vegetal foi levado para o Laboratório onde procedeu-se a extração e identificação dos 
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compostos fitoquímicos: antraquinonas, saponinas, flavonóides, taninos, alcaloides e 

glicosídeos cardiotônicos. Os resultados indicaram a presença de saponinas, flavonóides, 

taninos e alcaloides, estando estes de acordo com as literaturas analisadas. Não houve a 

presença de compostos antraquinônicos e glicosídeos cardiotônicos.  
 

Palavras-chave: Triagem Fitoquímica. Solidago microglossa. Plantas Medicinais. 
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS POTENCIAIS EM NEONATOS DE UMA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Josyhanne Eunice Tolentino Martins 
 

Vanessa Silva Veloso  

Luiz Felipe Oliveira Barros  

 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar as interações medicamentosas potenciais em neonatos 

de uma Unidade de Terapia Intensiva, e o mesmo possui caráter retrospectivo, descritivo, 

coorte transversal e análise quantitativa. A pesquisa foi realizada em uma UTI Neonatal de 

um Hospital Universitário no município de Montes Claros-MG, e as prescrições foram 

analisadas no período de agosto a setembro de 2017, de pacientes neonatos de ambos os sexos 

que tinham no mínimo dois medicamentos prescritos. O estudo identificou os tipos de 

interações mais prevalentes, as classes farmacológicas mais recorrentes nestas interações 

medicamentosas, e as classificou quanto ao seu grau de risco. Foram analisadas 53 

prontuários e aproximadamente 1000 prescrições, o total de fármacos prescritos nos 53 

prontuários foram de 22 medicamentos e foram encontradas 60 interações medicamentosas. 

Das 60 interações medicamentosas analisadas, as classes farmacológicas mais recorrentes 

foram os antimicrobianos 36, benzodiazepinicos 16, opioides 15, diuréticos de alça 7, 

analgésicos 4 e anti-ulcerosos 3. Em 44 das prescrições foram encontradas interações de risco 

a ser avaliado, em 5 apresentaram risco grave, em 2 risco moderado e 9 das prescrições não 

apresentaram interações entre os fármacos. O mecanismo de interação farmacodinâmico foi o 

mais prevalente dentre as interações. Conclui-se então que as interações medicamentosas 

podem ser evitadas, principalmente, pela atuação do farmacêutico no contexto da farmácia 

clínica na equipe multidisciplinar, uma vez que os resultados obtidos neste estudo auxiliam na 

avaliação das prescrições médicas em UTI's, reduzindo assim os riscos provenientes da 

terapia medicamentosa otimizando os resultados esperados. 

Palavras-chave: Interações Medicamentosas. Prescrições. UTI. Neonatal. 

______________________________________________________________________ 

ÓLEO ESSENCIAL E INTEGRIDADE DAS PLANTAS DE CAPIM-SANTO 

[Cymbopogon citratus (DC) Stapf] DE DIFERENTES AMOSTRAS DA CIDADE DE 

MONTES CLAROS-MG 

 

Diego Quaresma Dias
 

Jadson Paulo Dos Santos 

Janini Tatiane Lima Souza Maia
 

 

RESUMO 
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As plantas medicinais sempre foram utilizadas no combate e prevenção a doenças, e que o 

conhecimento sobre estas foi adquirido através das gerações, sendo assim perpetuando sua 

utilização. Umas dessas plantas com ampla utilização é o capim-santo, Cymbopogon citratus 

(DC) Stapf, tendo em sua composição diversos princípios com vasta aplicabilidade, como na 

agricultura, culinária e cosmética. Dessa forma, o objetivo foi quantificar o óleo essencial de 

diferentes amostras de capim-santo obtidas na cidade de Montes Claros-MG. O estudo foi de 

natureza quantitativa, com delineamento experimental e análise laboratorial. As amostras 

frescas ou secas de plantas comercializadas em feiras como capim-santo foram obtidas em 

três diferentes feiras: duas em bairros e uma no Mercado Municipal. Após a aquisição das 

amostras, estas foram conduzidas ao laboratório de Química das Faculdades Integradas do 

Norte de Minas, para a avaliação da qualidade macroscópica para a preparação da extração. 

Posteriormente, as amostras foram conduzidas ao Laboratório de Plantas Medicinais do 

Instituto de Ciências Agrárias para a extração do óleo essencial por hidrodestilação, 

utilizando-se o aparelho de Clevenger. Após a extração foi feita a quantificação, os dados 

expressos em teor de óleo analisados estatisticamente e os resultados expressos em tabelas. As 

amostras de duas das feiras analisadas apresentaram injúrias, pragas e resíduos de solos, 

enquanto que uma delas apresentou menor teor de óleo essencial em relação às demais. 
 

Palavras-chave: Plantas Medicinais. Metabólitos Secundários. Fitoterapia. 

______________________________________________________________________ 

 

POTENCIAL ANTIMICROBIANO E TOXICOLÓGICO DO ÓLEO DO 

COCOCOCOS NUCÍFERA 

 

Edilane De Souza Santos 

Vanessa Laís Do Carmo Santos 

Karine Prince Andrade 

Eurislene Moreira Antunes Damasceno 
 

RESUMO 

 

A busca por novas terapias com uso de fitoterápicos que contribuam com os profissionais da 

saúde na cura das doenças é fundamental para o avanço no acesso da população aos 

medicamentos, à inclusão social, ao progresso industrial e tecnológico. Segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial utiliza algum tipo de planta 

conhecida pelas suas propriedades terapêuticas para melhorar algum tipo de enfermidade. 

Diante dos inúmeros casos de infecções e na tentativa de amenizar essa situação, observa-se 

que a indústria tem produzido inúmeros produtos naturais, com propriedades medicinais que 

podem inativar certas bactérias. Neste contexto o objetivo deste trabalho foi analisar a 

toxicidade do óleo de coco frente aArtemia salina e a atividade antimicrobiana, determinando 

as concentrações inibitórias mínimas (CIM). Trata–se de um estudo experimental realizado 

com óleo extravirgem natural extraído de Cocos nucifera L. A pesquisa da ação 

antimicrobiana foi desenvolvida com as seguintes espécies bacterianas: Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. E a pesquisa de 

toxidade frente a Artemia Salina, foram efetuadas em concentrações de 40 - 1000 µg/mL. Os 

resultados obtidos indicaram que todos os náuplios presentes na solução do óleo de coco nas 

concentrações inferiores a 140 µg/mL morreram. Os resultados da Concentração Inibitória 
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Miníma apresentaram atividade antimicrobiana significativa frente as cepas citadas, o qual 

observou-se que o extrato apresentou inibição bacteriana tanto para bactérias Gram positivas 

quanto para Gram negativas, sugerindo que os ácidos graxos presentes no extrato podem ser 

responsáveis por essas atividades farmacológica. 

Palavras-chave: Oleo de Coco. Toxicidade. Antimicrobiana. Nucifera. 
______________________________________________________________________ 

 

PRESENÇA DE TANINOS E TEOR DE FLAVONÓIDES EM FOLHAS DE 

BURITIZEIRO (Mauritia flexuosa L.) 

 

Isabella Karolyne Duraes Fernandes 

Ricardo Francisco de Oliveira 

 

RESUMO 

 

O uso das plantas como fonte de tratamento para as patologias já é empregado há muito 

tempo, e a partir deste conhecimento, as plantas são usadas como fonte de matéria prima para 

alimentar a indústria farmacêutica. O presente estudo tem como finalidade avaliar a presença 

de taninos e o teor de flavonóides presentes nas folhas do buritizeiro (Mauritia flexuosa L.). 

As folhas foram colhidas e processadas para retirada do extrato a partir do qual foi 

quantificado o teor de flavonóides e a presença de taninos. A coleta foi realizada em fazendas 

do Município de Japonvar – MG e o processamento e dosagem dos ativos das folhas foram 

realizados no Laboratório de Bromatologia das Faculdades Integradas do Norte de Minas – 

FUNORTE – Campus JK. Para avaliar o teor de flavonoides foi utilizado o método do cloreto 

de alumínio e posteriormente foi necessário o preparo da curva padrão de rutina. Para avaliar 

a presença de taninos presentes nas amostras foi feita a extração e logo em seguida feito a 

analise com gelatina, sais metálicos e hidróxidos alcalinos. A partir das análises realizadas foi 

possível confirmar a presença de taninos nas folhas em todas as seções e um teor de 

flavonóides de 0,4; 0,32 e 2,8 mg de rutina 100g
-1

 de material seco, nas folhas das regiões 

apical, mediana e basal, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Buriti. Princípios Ativos. Antioxidante. 

______________________________________________________________________ 

 

TRIAGEM FITOQUÍMICA DE ANONACRASSIFLORA (PANÃ)  

 

Janine Katia dos S. A E Rocha 

Claudia Pereira Barbosa 

Maria Regina Barbosa 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com este trabalho caracterizar qualitativamente grupos de metabólitos 

secundários presentes na espécie Anonacrassiflora. As amostras vegetais foram compostas 

por frutos e sementes coletados de abril a maio de 2016 na região de Cerrado da cidade de 

Montes Claros-MG.Os extratos aquosos foram submetidos a reações de caracterização 

fitoquímica para identificação de fenóis, taninos, flavonoides, saponinas, esteroides, 

triterpenos, cumarinas e alcaloides. Os resultados foram considerados positivos por formação 

de precipitados e surgimento de coloração e espuma, e negativo pela ausência dos mesmos. 
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Foi possível identificar na espécie analisada a presença dos metabólitos secundários com ação 

tóxica, principalmente abortiva. Com isso, concluiu-se que provavelmente, essa plantas possui 

ação tóxica para animais e humanos sendo importante avaliar seus efeitos sobre a reprodução, 

bem como isolar e identificar seus princípios tóxicos por meio de estudos fitoquímicos para 

direcionar ações preventivas e evitar novos casos de intoxicação. 

 

Palavras-chave: Fitoterápicos. Intoxicação. Metabólitos Secundários. 

______________________________________________________________________ 

USO DA PÍLULA DO DIA SEGUINTE – UMA ABORDAGEM LITERÁRIA 

 

Luiz Felipe Oliveira Barros 

Natali Jordana Silveira Oliveira 

Sabrina Fernandes dos Santos 

 

RESUMO 

 

A anticoncepção de emergência é um método utilizado pós-coito. Surgiu nas décadas de 

1960-70 pelo médico Albert Yuzpe. Foi à forma encontrada para os casos de violência sexual. 

Em 1996, foi reconhecido pelo Brasil através do planejamento familiar, vendo que buscou-se 

ampliar o acesso a contracepção de emergência com intuito de diminuir as taxas de gravidez 

indesejada na adolescência e ao aborto inseguro. O objetivo é avaliar através de revisões de 

literatura o uso da pílula do dia seguinte. Diante da relevância de tal assunto, foi realizada a 

pesquisa visto que se podem abranger diversos temas associados ao método contraceptivo de 

emergência, podendo citar a falta de informações sobre o método, o uso incorreto e o uso 

abusivo. Além de algumas pessoas associarem ao aborto. Trata-se de uma revisão de 

literatura. Os dados foram obtidos através do Portal de Periódicos Capes, Scielo Brasil, 

Cochrane Brasil e Pubmed analisando-se a época de janeiro de 2005 a dezembro de 2017, em 

relação aos conhecimentos dos jovens sobre métodos contraceptivos e a disponibilidade deste 

medicamento nas drogarias. Com relação aos contraceptivos orais, muitas ocasiões os 

usuários deparam com dificuldades para lidar com determinados efeitos colaterais, como 

náuseas e diarréia. Em relação à disponibilidade deste medicamento nas drogarias, há 

pesquisas em todo o mundo, todos pertinentes ao assunto de liberação da venda do 

anticoncepcional sem receita médica pelas dragarias.  

 

Palavras-chave: Contracepção de Emergência. Pílula do Dia Seguinte. Métodos 

Contraceptivos. 
_____________________________________________________________________________ 

 

JORNALISMO 

 

A DIFERENÇA DAS NARRAÇÕES ESPORTIVAS DO RÁDIO E DA TELEVISÃO 

Ana Clara Vieira Rodrigues dos Santos 

Emily Raíssa Ramos Nunes 

Elpidio Rodrigues da Rocha Neto 

 

RESUMO 
 

Os esportes se tornaram um dos segmentos do jornalismo que cresce a cada dia. Com uma 

linha voltada principalmente para o futebol, que já faz parte da cultura popular brasileira, o 
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jornalismo esportivo tem a missão de levar entretenimento para a casa das pessoas, com 

informações sobre o seu time do coração. Dentro dessa área, destacam-se as narrações 

futebolísticas, tanto de rádio quanto de televisão, uma vez que as mesmas são responsáveis 

pela emoção criada em torno da partida, além de mostrarem ao torcedor tudo o que se passa 

dentro das quatro linhas, levando-o para dentro do estádio. Dessa forma, este artigo tem o 

intuito de analisar como são realizadas essas transmissões: radiofônica e televisiva. Suas 

características e diferenças, além dos motivos porque os torcedores se apegam a cada uma 

dessas mídias. Na realização da pesquisa, foram efetuados levantamentos bibliográficos, 

coleta de dados na internet e avaliação de narrações executadas por locutores de rádio e de 

TV.  

 

Palavras-chave: Jornalismo Esportivo. Futebol. Narrações Esportivas. Rádio. Televisão. 

________________________________________________________________________ 

 

A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO DE MODA EM MONTES 

CLAROS 
 

Leila Cristina Pereira dos Santos 

Mariana Patrícia dos Santos Correia 

Andreia Pereira da Silva 

 

RESUMO 

 

Este artigo surgiu da falta de conteúdo de moda nos veículos de comunicação de Montes 

Claros, um conteúdo feito de forma jornalística e que abranja as mulheres em sua essência, da 

maneira que elas são respeitando a cultura e não ditando uma maneira de ser. Montes Claros é 

uma cidade norte-mineira, tem o clima tropical, característico pelo forte calor de dia e frio à 

noite. Ela é também um terreno de fácil adaptação ao que surge diariamente como tendência. 

Por essa facilidade, é necessário que haja um meio de comunicação que corresponda aos 

anseios do público feminino da cidade, e não somente blogs que demonstram uma visão mais 

pessoal de mulheres que ter afinidade com o mundo das passarelas. O conteúdo infomativo 

deve ser capaz de adaptar as tendências de moda para o clima da região e as características da 

mulher norte-mineira. Nessa perspectiva, este estudo objetiva mostrar a falta desse conteúdo e 

ilustrar como seria a maneira ideal de tratar a moda, respeitando a mulher e a cultura norte-

mineira. Nesse sentido, faz-se necessário levar em conta os aspectos climáticos e culturais da 

cidade e região, bem como as tendências contemporâneas e o respeito às individualidades 

femininas.  Para o desenvolvimento desta pesquisa, artigo apresenta como metodologia 

caráter descritivo, comparativo e análise qualitativa, tendo como base estudiosos que discutem 

acerca da moda como fato social e do jornalismo e suas especificidades. Não foi objetivo 

deste trabalho esgotar o assunto, o que é impossível fazê-lo, principalmente considerando a 

carência de estudos na área do jornalismo de moda, tanto no âmbito local quanto nacional.  

  

Palavras-chave: Jornalismo de Moda. Cultura. Blogs. Montes Claros. 

__________________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO DA EDUCOMUNICAÇÃO POR MEIO DE PROJETOS 

SOCIOEDUCATIVOS 
 

Cássia Soares Ferreira 

Jéssica Gonçalves Dias 
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Lidiane da Silva Santos 

 

RESUMO 
 

O presente artigo tem por objetivo discutir a maneira como se aplica a educomunicação no 

desenvolvimento de projetos socioeducativos. Para tanto, são analisados o uso das mídias em 

situações de aprendizagem e as discussões democráticas que compõem a inter-relação 

comunicação-educação. As informações contidas neste estudo foram coletadas por meio de 

pesquisa bibliográfica. Está inserida na presente análise uma proposta de trabalho em oficinas 

de rádio, com ênfase em podcasts, enquanto produto comunicacional. Desta forma, este 

estudo valoriza a relevância da educomunicação como atuação jornalística e contribuição 

social. 

 

Palavras-chave: Educomunicação. Radiojornalismo. Podcast. 

_________________________________________________________________________ 
 

ATENEU: 70 ANOS DE HISTÓRIA 

 

Adeli Mendes Pereira 

Jossimar Rodrigues Vieira 

Elpidio Rodrigues da Rocha 

 

RESUMO 
 

A proposta do artigo Ateneu: 70 anos de história é registrar dados sobre a história da 

Associação Desportiva Ateneu, um dos clubes mais tradicionais de Montes Claros e da região 

norte de Minas Gerais. A partir de uma discussão sobre o jornalismo esportivo e suas 

particularidades são coletados dados e informações sobre clubes de futebol, o documentário 

esportivo e a trajetória do Ateneu – também conhecido como Broca pelos torcedores. A 

proposta é resgatar fatos e acontecimentos do percurso do time montes-clarense que ensaia, 

em 2017, a retomada das atividades de futebol e a recuperação do patrimônio físico. Na 

execução das pesquisas foi adotada a pesquisa bibliográfica em livros e documentos bem 

como a coleta de dados em artigos, periódicos e produções audiovisuais disponíveis na 

internet. Para a conclusão do projeto foram fundamentais as técnicas, as práticas e os 

conceitos jornalísticos estudados e trabalhados em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Esportivo. Associação Desportiva Ateneu. Documentário. 

__________________________________________________________________________ 

 

BRINCAR, CUIDAR E EDUCAR NO PROCESSO DE FORMAÇÃO INTEGRAL DA 

CRIANÇA NA PERSPECTIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL DE MONTES CLAROS 
 

Ingred Fernandes 

Lilian Duarte Segundo 

Wilson da Silva 

 

RESUMO 
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Este trabalho objetivou-se investigar a maneira que o professor trabalha em sala de aula os 

três pilares básicos da educação infantil, cuidar, brincar e educar. Qual ferramenta utiliza no 

processo de ensino aprendizagem das crianças de um Centro Municipal de Educação Infantil, 

em Montes Claros, MG. O estudo trata-se de uma abordagem qualitativa de caráter 

exploratório; em que o método de abordagem foi uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

campo, com aplicação de um questionário que continha seis questões fechadas. Estas questões 

foram direcionadas a seis professoras das turmas do 2
o
 período, do turno matutino do centro 

em questão. Após a realização da pesquisa de campo por meio do questionário, os dados 

coletados das seis questões de múltipla escolha foram analisados cuidadosamente e 

submetidos à análise estatística, comparados os dados percentuais, cujo total dos entrevistados 

corresponderam a 100%; e esses dados foram apresentados em figuras com elaboração de 

gráficos. Cem por cento das professoras disseram entendem que é fundamental trabalhar nos 

primeiros anos da vida escolar da criança os pilares da educação infantil, é de extrema 

importância para o seu desenvolvimento tanto físico, psico, motor e emocional, sendo 

essencial para a aprendizagem da criança, e para um bom relacionamento com os pais, 

colegas e professores. As professoras entrevistadas acreditam que o cuidar, brincar e educar 

estão fundamentados ao oficio e a excelência do verdadeiro educador, o brincar, cuidar e 

educar foram afirmados como indissociáveis pela maioria das entrevistadas (67%), 

corroborando com outra questão levantada cuja resposta é positiva quanto a necessidade de 

não se separar o brincar, cuidar e educar pois servem de base para a formação da criança. 

 

Palavras-chave: Educação infantil. Criança. Cuidar e Educar. CEMEI. 

________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAÇÃO COLABORATIVA NO INTERIOR: UMA AVALIAÇÃO DO 

PAPEL DA MÍDIA NINJA NO CAMPO DO DIREITO À INFORMAÇÃO 
 

Indinayara Francielle Batista Gouveia 

Elpidio Rodrigues da Rocha Neto 

 

RESUMO 
 

A comunicação é um exercício de cidadania, em que o ato de comunicar precisa ser entendido 

para além do direito de receber informação, visto que também precisa ser garantido ao 

indivíduo o direito de produzir e difundir conteúdo. Partindo de uma abordagem sobre os 

veículos tradicionais, o receptor da informação sempre teve espaço para expressar-se por meio 

de comentários sobre as publicações (carta do leitor) e contribuir com conteúdo. No entanto, 

essa participação nunca foi tão efetiva como acontece hoje. Percebe-se, graças ao 

desenvolvimento tecnológico, um tipo de produção caracterizada pela descentralização, 

participação e colaboração de todos, sem que exista um intermediador. Essa nova forma de 

criar e difundir conteúdo é adotada pela Mídia Ninja  Narrativas Independentes, Jornalismo e 

Ação -, que estabelece no país uma rede de comunicadores. O presente artigo traça uma 

avaliação, através do jornalismo digital, do papel da comunicação colaborativa na cobertura 

de manifestações sociais em Montes Claros, verificando a repercussão do conteúdo.  

 

Palavras-chave: Jornalismo Online. Mídia Ninja. Comunicação Colaborativa. Documentário. 

________________________________________________________________________ 

 

ESCOLAS DE SAMBA: REFLEXÕES SOBRE A PERSPECTIVA DE ESPETÁCULO 

DO CARNAVAL CARIOCA E SEUS ATORES NA EVOLUÇÃO DA FESTA 
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Juliana Goraybe de Oliveira Brito 

Rafael Silva Teixeira 

Elpidio Rodrigues da Rocha Neto 

 

RESUMO 
 

O presente artigo tem o objetivo de discutir definições e características do jornalismo cultural 

(JC) apontando a variedade de publicações e a necessidade social da divulgação de ações 

culturais. O estudo também apresenta conceitos e aspectos do suplemento como um produto 

comunicacional característico do jornalismo especializado, descrevendo seu estilo de texto e 

formatação.  O suplemento permite que, através de uma diagramação livre, discuta-se sobre 

cultura de maneira ampla dentro do tema escolhido. A pesquisa contextualiza a perspectiva de 

espetáculo do carnaval carioca sob a influência da mídia. Essa perspectiva foi assumida pela 

folia da capital fluminense em diversos aspectos. As escolas de samba têm seu surgimento 

relacionado a uma afirmação dos valores culturais e aceitação social dos morros cariocas. 

Mas, ao longo de sua trajetória, à medida que ganhavam repercussão, os desfiles se 

modificaram para atender ao novo público; as agremiações se mercantilizaram e, por 

consequência, toda a festa ganhou a proporção de show audiovisual. A metodologia utilizada 

foi a pesquisa bibliográfica qualitativa, por meio de artigos científicos, livros e sites que 

abordam o tema. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Cultural. Carnaval. Espetáculo. Suplemento. 

_________________________________________________________________________ 

 

JORNALISMO ESPORTIVO E A PRÁTICA DE ESPORTES NA NATUREZA EM 

MONTES CLAROS-MG 

 

Gêissila Tatiély dos Santos 

Jésos Fagundes Júnior 

Ângela Márcia da Silva Braga 

 

RESUMO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso Jornalismo esportivo e a prática de esportes na natureza 

em Montes Claros–MG tem como objetivo registrar a prática dos esportes na natureza (EN) 

no município de Montes Claros, no norte de Minas Gerais (MG), com foco em três 

modalidades: trekking, mountain bike e parapente. O estudo baseia-se na importância desses 

esportes numa perspectiva social e cultural, levando em consideração a conservação e a 

proteção dos recursos naturais para a prática dessas modalidades. Se desenvolver um trabalho 

sobre jornalismo esportivo é uma prática recente, quiçá desenvolver este trabalho em Montes 

Claros, onde as publicações ainda são bastante generalistas. Todavia, apesar da lentidão no 

que se refere à segmentação jornalística na cidade, percebe-se um crescimento vertiginoso nos 

últimos anos dos adeptos dos EN, principalmente das práticas escolhidas para o 

desenvolvimento do artigo. E é isso que sedimenta a base deste trabalho, que também se 

propõe a registrar a prática dessas atividades, bem como suas particularidades e 

características. A produção de uma revista esportiva especializada cumpre com o papel de 

melhor abranger a temática proposta e possibilita, ainda, desenvolver um nicho de mercado 

em Montes Claros e região. Este estudo foi realizado a partir de uma abordagem exploratória, 
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qualitativa e descritiva, o que foi desenvolvido por meio de revisão de literatura e coleta de 

dados.  

 

Palavras-chave: Jornalismo Esportivo. Esportes na Natureza. Trekking. Parapente. Mountain 

Bike. 

________________________________________________________________________ 

 

JORNALISMO INFANTIL: A APLICABILIDADE DO RADIOJORNALISMO PARA 

CRIANÇAS  
 

Flávia Lediane de Oliveira Simas 

Wênia Fabrina Carvalho Santos 

Elpidio Rodriues da Rocha Neto 

 

RESUMO 
 

O jornalismo infantil ou jornalismo especializado para crianças é resultado de um processo 

antigo e lento, que tem raízes no início da valorização da criança como indivíduo digno de 

direitos. Na verdade, as primeiras produções direcionadas a este público não podem, de fato, 

serem consideradas jornalísticas; no entanto, foram muito importantes para o 

desenvolvimento da especialidade. Com isso, este artigo busca compreender a gênese e 

evolução desta área e apresentar de maneira objetiva o andamento das discussões sobre o 

tema e a forma como a infância é tratada no meio jornalístico. Na execução do projeto foi 

efetuado um estudo bibliográfico ligado à trajetória histórica do jornalismo infantil, além de 

conceitos como radiojornalismo e infância.  

  

Palavras-chave: Jornalismo Infantil. Radiojornalismo. Infância. 

_________________________________________________________________________ 

 

VIDAS VERTICAIS: AS HISTÓRIAS DO CONJUNTO GOVERNADOR 

JUSCELINO KUBITSCHEK 
 

Luana Luiza Nicoletti 

Elpidio Rodrigues da Rocha Neto 

 

RESUMO 
 

O presente artigo tem por objetivo apresentar conceitos e normas do jornalismo interpretativo 

identificando o processo de produção jornalística associada à apuração de dados e elaboração 

de matérias. Segundo Luiz Beltrão (1980), o jornalismo interpretativo consiste no ato de 

submeter dados recolhidos no universo das ideias atuais a uma avaliação crítica, a fim de 

proporcionar ao público aqueles que possuam real significado. Esse gênero, existente no 

jornalismo desde a Era Gutemberguiana, permite explorar a complexidade das relações 

humanas contemporâneas permeadas pelo imediatismo. O objeto de pauta utilizado para a 

compreensão do jornalismo interpretativo e sua aplicabilidade é o Conjunto Governador 

Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte, avaliado em sua história e particularidades. O 

edifício foi projetado na década de 1950, por Oscar Niemeyer, e é um dos marcos da 

modernidade arquitetônica da capital mineira. Habitado por mais de cinco mil moradores, o 

prédio possui uma riqueza cultural extensa, contribuindo para que se entenda a complexidade 

do morar vertical e coletivo. A metodologia utilizada foi a pesquisa de dados bibliográficos 
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em livros e documentos, a coleta de informações em sites e artigos da internet e o estudo de 

documentários relacionados ao objeto de pauta. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Interpretativo. Edifício JK. Documentário. 

________________________________________________________________________ 

 

MEDICINA VETERINÁRIA 

AVALIAÇÃO BROMATOLÓGICA DA SILAGEM DE SORGO PORTADOR OU 

NÃO DE NERVURA MARROM 

 

Luiz Henrique Leite Machado 

Priscílla Leite Fonseca  

Renê Ferreira Costa 

 

RESUMO 

 

Baseado no exposto objetivou-se avaliar as características bromatológicas de genótipos de 

sorgo portadores ou não de nervura marrom.Houve diferença entre os genótipos no teor de 

matéria seca da silagem(p<0,05) e valores médios da matéria seca(MS) e proteína bruta(PB) 

das silagens de genótipos de sorgo normais e com mutação bmr. Os baixos teores de matéria 

seca da planta podem ser explicados peloestágio de maturação da planta no momento do 

corte. Quanto à proteína bruta (PB), não houve diferença (p>0,05) entre os genótipos. Os 

genótipos avaliados apresentaram índices de PB ideais para o atendimento dos requisitos de 

nitrogênio da flora ruminale para um bom funcionamento do rúmem.Os valores foram médios 

parafibraem detergente neutro (FDN)e fibra em detergente ácido (FDA) nas silagens de 

genótipos de sorgo normais e com mutação bmr. Como os materiais avaliados foram colhidos 

com teor de matéria seca baixo, o estágio de maturação fisiológico das plantas possivelmente 

estava menos avançado, o que indica menores teores de lignina de todos os materiais tornando 

a fibra mais digestível.Embora a principal característica das plantas mutantes seja a redução 

dos teores de lignina, não houve diferença (p>0,05) entre os genótipos mutantes e normais 

para esta variável. Com base nas características bromatológicas avaliadas todos os genótipos 

avaliados são indicados para a produção de silagem.  

 

Palavras-chave: Mutação BMR. Bromatológicas. Ruminantes. 

______________________________________________________________________ 

 

EFEITO DA PAPAÍNA NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS POR 2º INTENÇÃO EM 

EQUINOS: RELATO DE CASO 

 

Adriana Mendes Martins dos Santos 

Anny Bianca Ferreira Cruz  

Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres 

 

RESUMO 

 

A papaína é uma mistura de enzimas proteolíticas e peroxidases que deriva do látex do fruto 

verde da Caryca papaya Linne com amplas funções terapêuticas. Na Medicina Veterinária os 

estudos são escassos, porém na medicina humana há muitos relatos. Este  trabalho objetivou 

relatar o efeito da papaína na cicatrização de feridas por segunda intenção em um equino, 10 

meses de idade, macho, Quarto de milha, encaminhado ao Hospital Universitário Veterinário 
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Renato Andrade - HUVET/FUNORTE. O paciente foi atendido com a queixa de uma ferida 

de grande extensão com áreas de necrose e perfuração muscular, sendo tratada com a pomada 

em creme a base de papaína 5%. Após o atendimento o animal seguiu para internação, onde 

foi conferido os cuidados especiais com a lesão, na qual foi feito limpeza e debridamento da 

ferida, para posterior aplicação da pomada a base de papaína. O tratamento realizado 

evidenciou eficácia na restauração do tecido afetado, reepitelização das bordas e resultou em 

um menor tempo de cicatrização. A pomada a base de papaína tem um efeito benéfico na 

cicatrização tanto em animais quanto em humanos. Pesquisas devem ser feitas na Medicina 

Veterinária para esclarecer a ação da papaína quando utilizadas em animais.  

 

Palavras-chave: Restauração. Necrose. Caryca papaya. Cicatrização. Feridas. 

______________________________________________________________________ 

 

EFICÁCIA DE IVERMECTINA E PAMOATO DE PIRANTEL EM PROTOCOLOS 

DE VERMIFUGAÇÃO EM EQUINOS: REVISÃO DE LITERATURA 

 

Diego Vini Braga Martins 
Geralda Gabriele Da Silva 

Otaviano de Souza Pires Neto 
Clara de Almeida Mota 

 

RESUMO 

 

O agronegócio envolvendo a equideocultura no Brasil movimenta em torno de 7,5 bilhões de 

reais anualmente com o uso de animais na bovinocultura, provas esportivas de competição e 

laser. Dentre problemas sanitários enfrentados por criadores de equinos no Brasil, podemos 

citar as verminoses que levam os animais parasitados a diminuição do desempenho, cólicas 

gastrointestinais, diarreias, fraqueza, pelagem áspera e fraca, anemia dependendo da carga 

parasitária, constipação, desconforto abdominal e até quadros de cólicas severas que pode 

levar o animal a morte.A medicina veterinária faz intenso uso de antiparasitários como a 

ivermectina e pamoato de pirantel para reduzir ou inibir a carga parasitária dos animais, sendo 

que dos problemas enfrentados nos dias atuais pelos produtores é a resistência dos parasitas. 

O objetivo da revisão é avaliar se a ivermectina e o pamoato de pirantel ainda sem mantém 

eficazes quando usados em protocolos de vermifugação em equinos através de literaturas já 

escritas e pesquisas realizadas sobre o assunto. A ivermectina, apesar de amplamente utilizada 

como antiparasitário, ainda apresenta eficácia na diminuição de OPG em animais parasitados. 

 

Palavras-chave: Eficácia. Ivermectina. Pamoato de Pirantel. Verminoses. 

______________________________________________________________________ 
 

ETIOPATOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DE LESÕES VALVARES E 

PULMONARES EM CÃES INFECTADOS COM Leishmania spp.  NO MUNICÍPIO 

DE MONTES CLAROS-MG 

 

Filomena Thais Ferreira Teodoro 

Núbia Fernanda da Silva 

Patrícia Natalícia Mendes de Almeida 

Luiz Henrique da Silveira 

Núbia da Ferreira Fernandes 
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RESUMO 

 

No Norte de Minas, tem maior disseminação da doença, pois a temperatura é favorável para o 

desenvolvimento do mosquito Lutzomya. O município de Montes Claros possui vários fatores 

que presumem o grande número de vetores e de casos diagnosticados em cães, tornando a 

cidade uma área endêmica. O objetivo da pesquisa foi avaliar a associação de cães positivos 

para leishmaniose visceral e o desenvolvimento de lesões valvares e pulmonares nesses 

animais. Foi, ainda, avaliada a presença ou ausência da forma amastigota de Leishmania spp. 

nos linfonodos mediastínicos. Realizou-se a necropsia e coleta do coração, linfonodo e 

pulmão de 25 cães positivos para Leishmania spp. no Centro de Controle de Zoonoses-CCZ 

da cidade de Montes Claros. O material foi encaminhado para o Laboratório de Microbiologia 

e Histopatologia das Faculdades Integradas do Norte de Minas-FUNORTE. Com o coração 

realizou-se culturas nos meios Sabouraud, Ágar Sangue e Ágar MacConkey, isolamento dos 

microrganismos com subsequente coloração de Gram para identificação do gênero; foram 

confeccionadas lâminas histopatológicas dos tecidos cardíacos juntamente com os linfonodos 

mediastínicos e porção caudal do lóbulo cranial do pulmão, e visualizadas em microscópico. 

O resultado da cultura do coração houve presença de estafilococos e na histologia observou-se 

células inflamatórias  62% na tricúspide e 92% na mitral. No linfonodo mediastínico em todos 

os casos de infiltrado inflamatório havia antracose associada. No pulmão foram 100% de 

edema e infiltrado inflamatório e 94% de antracose. Conclui-se que não foi possível confirmar 

se estas alterações foram ocasionadas pela presença da Leishmania spp. 

 

Palavras-chave: Endocardite. Endocardiose. Leishmania spp. Cardiopatias. 

Linfadenomegalia. 

______________________________________________________________________ 

 

HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA EM GATO: RELATO DE CASO 
 

Tarcilla de Freitas Almeida 

Tânia Marce Miranda Morais Carvalho
 

Renata Souza Leite Vieira 
 

RESUMO 

 

Introdução: Hérnia diafragmática ou hérnia pleuroperitoneal ocorre quando o diafragma se 

rompe, seguido pela invasão das vísceras abdominais para a cavidade torácica. Esta patologia 

tem origens congênita e adquirida. Na congênita, o órgão apresenta um desenvolvimento 

incompleto ou defeituoso; a adquirida está relacionada com traumatismos diretos ou indiretos 

sobre o diafragma. Os sinais clínicos incluem angústia respiratória, cianose, podendo chegar 

ao choque. O diagnóstico é confirmado pela radiografia contrastada ou ultrassonografia. A 

correção cirúrgica é o único tratamento indicado nos casos de ruptura do diafragma por 

trauma. O presente trabalho teve como objetivo relatar os dados coletados na anamnese, os 

sinais clínicos, exame físico e exames complementares, e o procedimento cirúrgico realizado 

na correção dessa patologia, relacionando-a aos procedimentos descritos na literatura. 

Materiais e métodos: A descrição do relato de caso foi feita em sequência cronológica, 

organizada, com detalhes suficientes para que o leitor estabeleça sua interpretação. Resultado 

e discussão: O presente relato foi sobre um gato macho chamado Zé, sem raça definida, com 

um ano e dois meses de idade, atendido no Hospital Universitário Veterinário Renato 

Andrade – FUNORTE, no dia 1º de dezembro de 2016 após ter sido vítima de atropelamento 

automobilístico. O tratamento cirúrgico foi realizado com a finalidade de reposicionar os 
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órgãos na cavidade de origem. O prognóstico do animal foi favorável e o internamento após a 

cirurgia foi necessário, onde o mesmo recebeu medicações adequadas e realizou aspirações 

das secreções torácicas até a redução do volume dessa secreção. 
 

Palavras-chave: Patologia. Diafragma. Gato.  

______________________________________________________________________ 

TAXA DE PRENHEZ UTILIZANDO SÊMEN DE EQUINO CONGELADO, 

COMPARADO AO SÊMEN FRESCO 

 

Italo Almeida Simões 

Suerlani Morais 

 

RESUMO 

 

 A equinocultura brasileira vem crescendo muito nos últimos anos e é uma grande geradora de 

emprego e renda no país. Para acompanhar o grande progresso da criação, foi necessário a 

aplicação de biotecnologias buscando as suas vantagens econômicas e sanitárias, dentre elas a 

inseminação artificial. O sêmen utilizado na inseminação artificial pode ser fresco, resfriado 

ou congelado e cada um possui suas vantagens e desvantagens. O sêmen congelado ainda 

possui certos problemas à serem solucionados, além de possuir uma oscilação das taxas de 

prenhez em relação às obtidas com Monta Natural ou inseminação com sêmen fresco ou 

refrigerado, apesar disso com os avanços tecnológicos na criopreservação a fertilidade desse 

sêmen tem melhorado muito. Foram comparados dados relativos ao monitoramento de éguas 

que foram inseminadas com sêmen fresco e as que foram inseminadas com sêmen congelado 

no Haras Capim Santo localizado na região de Engenheiro Navarro em Minas Gerais, no 

período de 2016 e 2017. Neste período foram inseminadas 225 éguas da raça Mangalarga 

Marchador, sendo que 86.2% (194) foram inseminadas com sêmen 16 fresco e 13,78% (31) 

das éguas foram inseminadas com sêmen congelado. Ao se comparar a fertilidade entre as 

diferentes formas de estado do sêmen foi possível verificar uma superioridade do sêmen 

fresco em ralação a fertilidade do sêmen congelado. A taxa de prenhez das éguas inseminadas 

com sêmen fresco correspondeu a 63,9% (124 éguas prenhas) e das 31 éguas inseminadas 

com sêmen congelado 5 ficaram prenhas resultando numa taxa de prenhez de 16,1%. 

 

Palavras-chave: Equinocultura. Criopreservação. Inseminação artificial. 

______________________________________________________________________ 

 

TRATAMENTO DE FERIDA EM MEMBRO EQUINO - ESTUDO DE CASO 

 

Lívia Andrade Aguiar Gomes Caires
 

Roberto Cury Júnior
 

Silene Maria Prates Barretos  

Poliana Rocha Fraga Botelho 

 

RESUMO 

 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil possui o 

maior rebanho de equinos da América Latina e o terceiro maior do mundo criado em 

ambientes naturais, pastagens extensivas, semiextensiva ou estábulos muitas vezes 

inadequadas. Esses ambientes muitas vezes ocasionam nos animais feridas de difícil 
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cicatrização em na porção distal dos membros. Neste estudo foi descrito as medidas 

terapêuticas adotadas em cicatrização por segunda intenção de uma ferida em um equino 

atendido em um hospital veterinário, em Montes Claros, Minas Gerais. O animal foi 

encaminhado para tratamento nessa unidade no dia 24 de junho de 2017 e de acordo com o 

histórico clínico o animal apresentava lesão com exposição óssea localizada no carpo do 

membro anterior direito. O tratamento constou do uso tópico no local da ferida de solução de 

DAKIN, Clorexidina, Metronidazol como antibiótico local, pomada a base de Papaína para a 

cicatrização e o Sulfato de Cobre com o objetivo de modelar a ferida. Apesar de feridas em 

porções distais dos membros de equinos serem frequentes  na clínica é importante seguir um 

protocolo de tratamento e manter acompanhamento constante para que não haja 

complicações.  

 

Palavras-chave: Trauma. Deiscência. Cicatrização. Limpeza. 

______________________________________________________________________ 

 

PEDAGOGIA 

 

A IMPORTÂNCIA DA TAREFA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Edna Maria Soares Maia 

Luciana Prates Figueiredo 

Mariane Santos Peixoto 

RESUMO 

 

A tarefa possui uma função pedagógica importante, pois além de ensinar a criança a construir 

uma lição de responsabilidade e autonomia, favorece o hábito de estudo. Para que a lição de 

casa atinja esse objetivo, cabe ao professor orientar a criança em cada lição e esclarecer os 

objetivos desta. As tarefas devem ser bem planejadas, possuir objetivos claros e articulados 

com os objetivos vistos em sala de aula. É essencial que o professor conheça bem a sua turma 

e saiba qual o tipo de lição de casa aplicar e quais estratégias irá usar. A prescrição de 

atividades escolares a serem realizadas no espaço doméstico é uma das formas de estimular o 

acompanhamento da família na vida escolar do aluno. O estudo propõe analisar a importância 

da tarefa na Educação Infantil. Tratou-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica que, a 

partir de materiais já elaborados, constituído de livros e artigos científicos acerca da 

importância da tarefa escolar como recurso pedagógico, analisou se materiais que contém 

base teórica que contribuíram para a construção de um referencial teórico que possa 

possibilitar um maior conhecimento para os leitores a respeito do tema. Grande parte dos 

artigos analisados defende o método como sendo essencial para que a Educação seja 

construída de forma integral através do envolvimento da família junto às questões escolares 

do filho. Sendo assim, a junção do trabalho de ambas permite uma maior fixação, reforço e 

retenção dos conteúdos que contribui para o desenvolvimento do senso de responsabilidade e 

autonomia da criança. 

 

Palavras-chave: Tarefa. Educação Infantil. Aprendizagem. 

_________________________________________________________________________ 

 

A IMPORTÂNCIA DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS NO 2
o
 PERÍODO 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM INSTITUIÇÃO PRIVADA, NA CIDADE DE 

MONTES CLAROS 
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Bárbara Thais Alves Ribeiro 

Kelly Tatiane Almeida Cardoso 

Wilson da Silva 

 

RESUMO 
 

A educação alimentar é um assunto de grande relevância, nos dias atuais, uma vez que os 

hábitos alimentares das crianças vêm se tornando cada vez mais motivo de preocupação, 

sobretudo dentro do ambiente escolar. Esta pesquisa teve como objetivo investigar os hábitos 

alimentares de crianças na faixa etária de cinco a seis anos de idade, em uma instituição de 

ensino privada localizada na cidade de Montes Claros – MG, tendo resultado em um estudo 

realizado com pais e professores e caracteriza-se, quanto aos objetivos, estudo exploratório e 

descritivo; quanto ao caráter de abordagem do problema, uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa. Para a fundamentação desta pesquisa, empregaram-se os procedimentos técnicos 

adotados para fazer a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de estudo de campo, com o intuito de 

levantamento de dados e análise gráfica. A parceria família – escola é de total importância por 

serem as duas principais referencias para as crianças na fase pré-escolar, é preciso que os 

ensinamentos da escola façam parte do cotidiano do lar bem como é importante a escola 

reconhecer o conhecimento trazido de casa pela criança. O professor da educação infantil é 

peça fundamental para que ocorra a mudança necessária de hábitos. Cabe a ele orientar os 

alunos sobre a importância de manter uma alimentação adequada e equilibrada, instigar os 

alunos por meio da contação de histórias, do teatro e realização de projetos voltados para 

alimentação saudável. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Hábitos Alimentares. Crianças. Saúde. Malefícios. 

Instituição Privada. 

_________________________________________________________________________ 

 

A INFLUÊNCIA DA HIPERATIVIDADE E DÉFICIT DE ATENÇÃO NO PROCESSO 

DE APRENDIZAGEM 
 

Carine Rocely da Costa Oliveira 

Gisley Daiane dos Santos 

Mariane Santos Peixoto 

 

RESUMO 
 

Este trabalho tem como título A influência da hiperatividade e déficit de atenção no processo 

de aprendizagem. Segundo Cunha et al (2011), o transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade é conceituado como um grupo heterogêneo de anormalidades neurológicas, que 

se iniciam na infância e se manifestam ao decorrer do desenvolvimento, isso devido à relação 

entre determinados aspectos genéticos e exposição a vários fatores ambientais. Este artigo se 

propôs analisar a influência do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no processo 

de aquisição do saber, no que se refere à leitura e escrita dos discentes. Tendo em vista que o 

bloqueio no aprendizado pode estar relacionado a vários fatores como: a relação família 

escola, a didática do professor, algum tipo de transtorno como déficit de atenção e 

hiperatividade e a assistência da escola com relação ao caso. Busca-se com esse fazer uma 

revisão bibliográfica, com base em estudos de autores sobre a influência do déficit de atenção 

e hiperatividade no processo de aprendizagem. A pesquisa foi dividida em etapas, 
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constituindo-se na leitura de artigos, revistas e livros. Em seguida apresentou os critérios que 

agregaram os resultados à abrangência temporal de 2011 a 2015.  

 

Palavras-chave: Transtorno. Déficit de Atenção. Hiperatividade. 

_________________________________________________________________________ 

 

A MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE UMA INSTITUIÇÃO 

MUNICIPAL DE MONTES CLAROS 
 

Maria Ferreira dos Santos 

Rogério Gonçalves  

Wilson Silva 

RESUMO 
 

Esta pesquisa objetivou investigar a importância e os benefícios do uso da música na 

educação infantil da instituição municipal de Montes Claros, e mostrar a função do educador 

que trabalha com a música. O estudo trata de uma abordagem quantitativa e qualitativa de 

caráter exploratório; onde o método de abordagem foi uma pesquisa bibliográfica e pesquisa 

de campo, com aplicação de um questionário que continha sete questões fechadas aplicadas a 

seis professoras, do primeiro e segundo períodos e duas abertas direcionadas a professora 

especialista em música. Após a realização da pesquisa de campo por meio do questionário, os 

dados coletados das sete questões de múltipla escolha foram analisados cuidadosamente, e 

submetidos à análise estatística, comparados os dados percentuais, cujo total dos 

entrevistados, corresponderam a cem por cento; e esses dados foram apresentados em figuras 

com elaboração de gráficos. A fala da professora especialista foi analisada de maneira 

descritiva. Concluiu-se que cem por cento das professoras entrevistadas entendem que a 

música pode ser sim, um meio facilitador para a aprendizagem em todas as áreas do 

conhecimento e atingir seus objetivos proporcionando à criança seu espaço lúdico, social e 

cultural. A música traduz-se em prazer, permitindo ao indivíduo viver uma experiência que 

envolve fantasia e realidade, favorecendo a liberdade de emoções e sentimentos que são 

fundamentais para estimular a criatividade, portanto, a musicalização na educação infantil é 

indispensável no desenvolvimento do educando desde a sua infância.  

 

Palavras-chave: Musicalização. Criança. Educação Infantil. Professor. Ensino 

Aprendizagem. 

_________________________________________________________________________ 

 

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DO ALUNO AUTISTA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL NOS DIAS ATUAIS 
 

Adriana Lúcia Rosa 

Thamires Ferreira Fonseca 

Carla Patricia Pereira Melo 

 

RESUMO 
 

O Autismo é uma síndrome com etiologias diferentes.  O Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) é uma síndrome comportamental que possui etiologias diferentes e algumas 

características, como a incapacidade de se relacionar com outras pessoas, distúrbios de 

linguagem, resistência ao aprendizado e não aceitação de mudanças de rotina. As crianças 
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portadoras de TEA possuem dificuldades funcionais que comprometem sua interação social e 

sua aprendizagem. O presente artigo tem como tema as dificuldades de aprendizagem do 

aluno autista na educação infantil, e como objetivo geral analisar o autismo e sua interferência 

no processo de ensino-aprendizagem, nos anos iniciais, do ensino fundamental nos dias 

atuais. O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica por revisão de literatura e 

como fonte o Google Acadêmico, Scielo e Capes Periódicos, com utilização de artigos 

pertinentes ao tema, tendo como descritores as dificuldades do aluno autista na educação 

infantil nos dias atuais. 

 

Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem. Autismo. Educação Infantil. Educação 

Inclusiva. 

____________________________________________________________________ 

 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL NA ESCOLA 

 

Amanda Soares Santos 

Ludmila Maria Macedo Leite 

Carla Patricia Pereira Melo 

 

RESUMO 
 

A educação pode ser definida como um processo de socialização dos indivíduos; além disso, 

envolve uma sensibilização cultural e comportamental. No que tange às crianças, a educação 

visa fomentar o processo de estruturação do pensamento e das formas de expressão. Contribui 

para o processo de maturidade sensório-motor e estimula a integração e o convívio em grupo. 

A educação formal ou escolar, por sua vez, consiste na apresentação sistemática de ideias, 

fatos e técnicas aos alunos.Nesse viés, o AEE surgiu para quebrar as barreiras e os 

preconceitos que impedem a inclusão de alunos limitados por suas necessidades especiais em 

salas comuns. Esse atendimento tem como uma de suas metodologias utilizar materiais e 

recursos que favoreçam o desenvolvimento cognitivo do educando. É lícito salientar que, 

apesar da distinção de responsabilidades entre professor comum e professor de AEE, é preciso 

que haja um intercâmbio entre ambos, pois,ainda que as responsabilidades sejam diferentes, o 

objetivo será sempre o mesmo: alcançar um desenvolvimento cognitivo significativo para a 

vivência autônoma do educando. Analisar a importância do professor no desenvolvimento 

cognitivo do aluno com deficiência intelectual da educação infantil. Este estudo consiste em 

um trabalho descritivo de revisão bibliográficae terá como fontes o Google Acadêmico, 

Scielo, Pub Mid, Medline, livros de acervos de bibliotecas, Capes Periódicos, tendo como 

desenvolvimento cognitivo: leitura, aprendizagem e estratégias de ensino.As fontes de 

pesquisa serão consultadas por meio de uma busca computadorizada realizadas na internet. 

Posteriormente, serão selecionados artigos e textos que contiverem as teorias necessárias para 

subsidiar o debate sobre o processo cognitivo de leitura e sua relevância para a aprendizagem. 

  

Palavras-chave: Desenvolvimento Cognitivo. Socialização. Aprendizagem. Estratégias de 

Ensino. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL: O LÚDICO COMO IMPORTANTE INSTRUMENTO NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRÃO 

MOGOL 
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Sirlei Máximo Santos de Souza 

Ana Maria da Silva Souza 

Wilson da Silva 

 

RESUMO 

 

Este trabalho objetivou-se investigar a importância do lúdico oferecido pelos educadores para 

o desenvolvimento infantil das crianças da Escola Municipal de Grão Mogol - MG. Trata-se 

de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, utilizando-se 

de procedimentos técnicos próprios de uma pesquisa bibliográfica e de campo, com aplicação 

de um questionário que continha seis questões fechadas e duas abertas. As seis questões foram 

aplicadas a dez professoras da Escola Municipal de Grão Mogol e as questões abertas foram 

direcionadas à docente especialista em educação física sua fala foi analisada de maneira 

descritiva.  Após a realização da pesquisa de campo por meio do questionário, os dados 

coletados das seis questões de múltipla escolha foram analisados cuidadosamente e 

submetidos à análise estatística, comparados os dados percentuais, cujo total dos entrevistados 

correspondeu a 100%; e esses dados foram apresentados em figuras com elaboração de 

gráficos. Cem por cento das professoras salientaram que a utilização de atividades lúdicas na 

educação infantil é prática pedagógica que auxilia na socialização das crianças no meio 

escolar e que elas adaptam e interagem, melhor, no lugar no qual estão inseridas, aprendendo 

a conviver no seu cotidiano com as pessoas que compõem o ambiente social. E quando mais 

vezes, por semana, trabalhar a ludicidade com as crianças, em sala de aula, as brincadeiras 

vão auxiliar no desenvolvimento, aumentando a criatividade e a autonomia e que o lúdico 

ajuda na qualidade do aprendizado das crianças. A professora especialista em educação física 

informou que, quando se trabalha o lúdico para desenvolver as atividades pedagógicas ocorre 

diferença no rendimento e no interesse das crianças, principalmente quando as brincadeiras 

são livres, pois estimulam várias habilidades fundamentais. 

 

Palavras-chave: Crianças. Professores. Lúdico. Ensino-aprendizagem. Educação Infantil. 
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IMPORTÂNCIA DO DESENHO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE MONTES CLAROS-MG 
 

Ana Paula Mendes Faria 

Roberta Santos Miranda 

Wilson da Silva 

  

RESUMO 
 

Este trabalho objetivou-se investigar a maneira que o professor utiliza o desenho como 

ferramenta no processo de ensino aprendizagem das crianças na educação infantil de um 

Centro Municipal de Educação Infantil, em Montes Claros, MG. O estudo trata-se de uma 

abordagem quantitativa e qualitativa de caráter exploratório; em que o método de abordagem 

foi uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, com aplicação de um questionário que 

continha seis questões fechadas e uma aberta. As seis questões foram aplicadas a dezoito 

professoras das turmas de Maternal II e do 1
o
 Período dos turnos matutino e vespertino e a 

questão aberta foi direcionada à docente especialista em Artes. Após a realização da pesquisa 

de campo por meio do questionário, os dados coletados das seis questões de múltipla escolha 
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foram analisados cuidadosamente e submetidos à análise estatística, comparados os dados 

percentuais, cujo total dos entrevistados corresponderam a 100%; e esses dados foram 

apresentados em figuras com elaboração de gráficos. A questão aberta foi aplicada apenas à 

professora especialista em Artes, assim, sua fala foi analisada de maneira descritiva. Cem por 

cento das professoras disseram que conhecem e entendem o desenho como uma ferramenta 

pedagógica indispensável para o desenvolvimento da criança, sendo um dos responsáveis pela 

assimilação da aprendizagem, da escrita e da fala; e que as crianças se interessam em 

desenhar elementos relacionados à sua realidade e às suas vivências cotidianas como animais, 

flores, casas, carros e amigos e família. A professora especialista em Artes salientou que o 

desenho é uma forma de expressão própria da infância, tornando um instrumento pedagógico 

de suma importância para o acompanhamento do desenvolvimento da criança. 

 

Palavras-chave: Professor. Criança. Educação Infantil. Importância do Desenho. Ensino 

Aprendizagem.  
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INCLUSÃO ESCOLAR PARA SURDOS: FILOSOFIAS EDUCACIONAIS E SUAS 

DISCUSSÕES 
 

Ayeska Tayná Veloso Magalhães 

Douglas Gonçalves Ferreira 

Christianne Thaís Dias Almeida 

 

RESUMO  
    

O presente estudo elucida acerca da Inclusão Escolar para Surdos: Filosofias Educacionais e 

suas Discussões. O principal objetivo deste artigo é contribuir para a ampliação do 

conhecimento sobre a inclusão de alunos surdos no ensino regular a partir de uma revisão 

bibliográfica que buscou  levantar questionamentos a respeito do tema proposto, pois, quando 

se fala sobre inclusão escolar e, principalmente dos alunos surdos, pode-se perceber o 

tamanho da dificuldade que os alunos surdos encontram, devido á forma com que a inclusão 

acontece muitas vezes. Assim  sendo, o estudo foi de suma relevância porque contribuiu para 

a reflexão sobre os métodos que beneficiem os surdos de forma geral, o que evidenciou ainda 

mais a real necessidade de se buscar um ensino que respeite o surdo e que promova o seu 

crescimento escolar /social. Pois a não reflexão desse assunto pode causar possíveis 

transtornos socioeducacionais pela desvalorização da identidade cultural da pessoa surda.   
 

Palavras-chave: Inclusão. Surdos. Filosofias. Educacionais. 

__________________________________________________________________________ 

 

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

TRABALHANDO O LÚDICO COM JOGOS E BRINCADEIRAS 
 

Alessandra Ferreira de Souza 

Jane Greiciely Silva Souza Dias 

Christianne Thais Dias Almeida 

 

RESUMO 
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O dever de ensinar nunca foi fácil. Todo professor se depara com dificuldades de diversas 

maneiras e em vários momentos. Porém, hoje, o professor possui tantos meios para ensinar 

que é preciso um bom planejamento para não perder o foco. Nessa perspectiva, o presente 

trabalho elucida acerca de compreender a contribuição do lúdico no processo de ensino-

aprendizagem nos anos iniciais, focando em jogos e brincadeiras, oportunizando ao educador 

a compreensão do significado e a importância das atividades lúdicas na educação infantil. 

Para a análise dos dados, foram feitos procedimentos técnicos de pesquisas de revisão 

bibliográfica em bancos de dados eletrônicos, a partir da base de dados: Scentific Eletronic 

Library Online (SciELO) e Google acadêmico, orientadas pelos seguintes descritores: 

alfabetização, educação infantil, lúdico e prática docente, na intenção de construir um 

referencial teórico baseado em uma pesquisa qualitativa. Considerando as informações 

coletadas, foi possível perceber a relevância do professor utilizar o lúdico no ambiente escolar 

e obter estratégias pedagógicas para alcançar os objetivos estabelecidos por uma educação de 

qualidade. Assim, o presente trabalho teve o cuidado de apresentar a importância das 

atividades pedagógicas que envolvam o lúdico como mais um recurso que auxilie no processo 

educacional da criança. Contudo, este trabalho apresentou o anseio de propor aos futuros 

pedagogos que iniciem a experiência de trabalhar com o lúdico a partir da graduação, pois 

essa prática viabilizará o sucesso de um profissional bem preparado para lhe dar com os 

desafios do processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Lúdico. Educação Infantil. 
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PSICOLOGIA 

A PSICOLOGIA E SUAS CONTRIBUIÇOES PARA A INCLUSÃO ESCOLAR 

 

Erica Madureira Gonçalves Dias 
Silviane Ferreira dos Reis 

Maircon Rasley Gonçalves Araújo 

 

RESUMO 

 

O processo de Inclusão Escolar engloba todos os agentes educacionais responsáveis pelo 

ensino-aprendizagem, bem como os agentes que estão no entorno da Instituição de Ensino. O 

presente estudo apresenta a percepção dos psicólogos e professores a respeito do processo de 

inclusão escolar em uma escola privada no município de Montes Claros-MG. Trata-se de uma 

pesquisa de abordagem quantitativa, com caráter descritivo, e corte transversal. Como 

instrumento, utilizou-se um questionário, adaptado do acervo digital da UNESP (2010), o qual 

foi aplicado a todos os professores do Ensino Médio e à psicóloga da instituição de ensino, 

buscando compreender como acontece a inclusão em meio à diversidade do contexto escolar. 

Os mostram que os participantes deste estudo reconhecem o papel fundamental da educação 

inclusiva, e a importância da inclusão de alunos com NEE no Ensino regular, bem como a 

necessidade de investir na formação dos professores e nas novas práticas e metodologias que 

assegurem a inclusão do aluno. Quanto ao papel do psicólogo no processo de inclusão, os 

participantes reconhecem que esse profissional pode auxiliar e contribuir no processo de 

aprendizagem e inclusão no Ensino Regular. Os participantes compreendem também como o 

trabalho desse profissional junto aos outros agentes envolvidos no processo de inclusão, pode 

prepará-los para sua atuação na educação inclusiva. 
 

Palavras-chave: Psicologia das Necessidades Especiais. Inclusão. Psicologia Escolar. 
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______________________________________________________________________ 

ANÁLISE DO PERFIL DOS USUÁRIOS DA REDE SOCIAL DE 

RELACIONAMENTO 

 

Eidmara Francisca Dos Santos 

Gleicimar Moreira Dos Santos 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

O mundo virtual possibilita uma grandeza de recursos a serem utilizados. O usuário pode ter 

vários amigos, de qualquer lugar do mundo, debater interesses em comum, criar comunidades, 

acompanhar o que acontece se entretiver com filmes e jogos, estabelecer relações afetivas e 

conjugais, entre muitas outras possibilidades. Este estudo objetiva analisar os perfis dos 

usuários das redes sociais de relacionamentos, se da com o proposito de que se compreende 

que as redes sociais, e as RSRs, estão modificando as formas de relacionamento 

contemporâneo, isso porque essas novas tecnologias moderam o tempo e o dinheiro dos seus 

usuários, colocando assim a pesquisa com investigação a uma análise descritiva e caráter 

quantitativo e qualitativo, com instrumentos fidedignos adaptados pela literatura, havendo o 

prazo destinado a pesquisa que aconteceu no período de setembro a outubro de 2017, com o 

intuito de obtivesse os objetivos propostos alcançados. Concluindo assim que estudo confirma 

com as reflexões de vários autores, aprovando que as RSR, apresentam uma mudança 

significativa na forma de se relacionar. Visto que, o perfil dos pesquisados apresentam 

justamente o uso constante das redes, diariamente e todo o tempo. Os mesmos buscam 

estabelecer interações sociais, onde acreditam ser possível estabelecer relações duradouras. 

 

Palavras-chave: Redes Sociais. Usuário. Redes de Relacionamentos. Internet. Tecnologia. 
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ANSIEDADE DE ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA FRENTE AO PRIMEIRO 

ATENDIMENTO 

 

 

Déborah Cristiny de Oliveira Martins
 

Jucélia de Jesus Carneiro 

Leonardo Augusto Couto Finelli 
 

RESUMO 

Introdução: Ansiedade é considerada uma transformação física no organismo, capaz de 

promover estresse que consiste em alterações químicas, contudo, tem em sua essência um 

caráter de preservação do indivíduo enquanto espécie frente a riscos apresentados pelo meio. 

Objetivo: Verificar o nível de ansiedade dos acadêmicos de psicologia previamente ao 

primeiro atendimento. Metodologia: O estudo apresenta caráter quantitativo, exploratório, 

transversal, estudo de campo com delineamento teórico na busca de coleta de dados. A 

população foi composta por 35 acadêmicos do curso de psicologia que estão iniciando o 

estágio com o primeiro atendimento, relativo aos clientes/pacientes atendidos na Clínica 

Escola de Psicologia na Cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Para coleta de dados foram 

utilizados: Maslach Burnout Inventory (MBI), Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), 

Inventário de Depressão de Beck (BDI), Escala de Ansiedade, Depressão e Stresse (EADS), 
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Hospital Anxietyand Depression Scale (HADS), e o Questionário Sóciodemográfico (QSD). 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do 

Brasil e aprovado para realização do estudo. Resultados: A maior frequência de respostas 

indicaram níveis de ansiedade e estresse que variaram entre moderado (EADS) e elevados 

(BAI e MBI respectivamente), já para a depressão a predominância das respostas indicaram 

níveis moderados (EADS e BDI). Discussão: As pressões biopsicossociais são causas do 

desequilíbrio da homeostase do individuo e pode prejudicar o desempenho nas variadas 

circunstâncias. Conclusões: Embora nos deparemos com limitações, este estudo abre 

possibilidades para novas pesquisas, e pode ser utilizado como fonte para se pensar em ações 

que promovam estratégias de enfretamento com finalidade de redução da ansiedade, 

depressão e estresse precedentes ao primeiro atendimento, e que possa estender para outras 

situações na vida das quais indiquem elementos estressores. 

 

Palavras-chave: Ansiedade. Estresse. Depressão. Primeiro atendimento. Clínica Escola. 

______________________________________________________________________ 

 

COMPORTAMENTO DE RISCO PARA TRANSTORNO ALIMENTAR EM 

ESTUDANTES 

 

Rafaella Alves Silva  

Marco Antônio Ramos Canela  

 

RESUMO  

 

Os transtornos alimentares podem ser classificados como mudanças do comportamento 

alimentar que levam a alterações do peso do indivíduo. O presente trabalho tem por objetivo 

verificar a ocorrência de sintomas de transtornos alimentares em estudantes do curso de 

Psicologia da Faculdade Integradas do Norte de Minas, a partir do Eating Attitudes Test- 26. 

O Teste de Atitudes Alimentares utilizado para avaliação do comportamento de risco é um 

instrumento autoaplicável que serve para rastreamento de sintomas para Transtorno 

Alimentar. É um questionário de autopreenchimento, constituí do de 26 questões com seis 

opções de resposta: sempre, muito frequente, frequentemente, às vezes, raramente e nunca. De 

uma amostra composta por 36 alunos, foi observado que 50% das estudantes apresentavam 

comportamento de risco para transtorno alimentar.   

 

Palavras-chave: Estudantes. Questionário EAT-26. Transtornos Alimentares. 
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ESTRESSE EM TÉCNICOS DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAM EM 

AMBIENTE HOSPITALAR 

 

Daniella Mendes Leal  

Vanessa Marcília de Freitas 

Maircon Rasley Gonçalves Araújo 

 

RESUMO 

 

O presente estudo objetivou realizar uma análise do nível de estresse em técnicos de 

enfermagem de um Hospital Privado do município de Montes Claros-MG, pois a preocupação 

com a saúde do trabalhador bem como a sua qualidade de vida vem crescendo nos últimos 
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tempos e como é possível verificar na literatura o ambiente hospitalar está entre os locais de 

trabalhos que apresentam um alto nível de estresse. A pesquisa tratou-se do método 

quantitativo de corte transversal e caráter exploratório, assim o estudo se fez com vinte e 

cinco (25) técnicos de enfermagem que se encontrava em exercício no dia da pesquisa e que 

são maiores de dezoito anos, com a pesquisa realizada pode se verificar o resultado do nível 

de exaustão nesta população. Percebendo-se que há fatores que contribuem para o nível que se 

destaca, incluindo ritmo de trabalho, turno e tempo de atuação. Os dados obtidos apontam um 

nível alto de estresse nos profissionais técnicos de enfermagem percebendo a necessidade de 

discutir as condições de trabalho desse profissional, independente de sua área de atuação, 

como uma profissão estressante e que deve ser reconhecida como tal, a instituição deve 

investir no aprimoramento e reciclagem do técnico de enfermagem, assim como promover as 

condições básicas para a atuação adequada desse profissional, desenvolverpolítica 

comestímulo a participações desses profissionais e adoção de estratégias efetivas. 

 

Palavras-chave: Estresse. Ambiente Hospitalar. Trabalho. 
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PERFIL DE PERSONALIDADE DE MULHERES MASTECTOMIZADAS DE UM 

GRUPO DE APOIO 

 

Jamille Soares Araújo De Macedo 

Larissa Soares Souza 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

A neoplasia mamária maligna atinge o tecido mamário e de acordo com o estado clínico em 

que a paciente acometida se encontra, está é submetida à mastectomia para retirada parcial ou 

total do seio. Para tanto, contempla a necessidade do acompanhamento multiprofissional e a 

influência do grupo de apoio na formação de uma nova identidade. A pesquisa a ser realizada 

se propõe a retratar o perfil de personalidade de mulheres acometidas que se submeteram a 

mastectomia como forma de tratamento para retirada do tumor maligno. Esse estudo se 

caracteriza como uma pesquisa de cunho exploratório, corte transversal. Para coleta de dados 

utilizou questionário sócio demográfico e aplicação do teste Bateria Fatorial de Personalidade. 

A pesquisa forneceu informações acerca do perfil de personalidade de cada respondente, no 

qual não apresentaram diferenças significativas em relação as outras integrantes quanto ao 

perfil e a identidade após a mastectomia. 

 

Palavras-chave: Personalidade. Mastectomia. Grupo de Apoio. Câncer de Mama. 
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PROSTITUIÇÃO COMO PROFISSÃO: UMA ESCOLHA RACIONAL OU 

CONJUNTURAL? 

 

Jéssica Aparecida Leal Santos 
Nayara Gabrielle Fernandes 
Marco Antônio Ramos Canela 

 

RESUMO 
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Introdução: Acredita-se que a prostituição venha a ser uma das atividades profissionais mais 

antigas do mundo, sendo exercida por mulheres de várias faixas etárias, religiões e classes 

sociais. A prestação de serviço de natureza sexual é conhecida popularmente como 

prostituição e é exercida mediante a negociação direta com o cliente sobre os serviços a serem 

prestados. Evidencia-se que a prostituição é vista por muitos como uma opção para “ganhar 

dinheiro fácil”, já que para se tornar uma profissional do sexo basta apenas o uso do corpo e 

pode-se aprender na prática. A profissão está presente nas mais diversas culturas, porém ainda 

é discriminada e estigmatizada, sendo segregada das demais. Objetivos: Estudar a produção 

acadêmica recente sobre o fenômeno da Prostituição. Justificativa: Atualmente, verifica-se 

que a prostituição vem se adaptando aos tempos modernos, ganhando cada vez mais 

plataformas na sociedade. No entanto, a atividade continua sendo a mesma: prestação de 

serviços de natureza sexual, com forte estigma social e cultural. Contudo é papel da 

Psicologia zelar pelo bem-estar físico e mental da coletividade, através de acolhimento, 

aconselhamento, terapia e intervenções. Metodologia: Revisão Sistemática de Literatura, com 

busca nas bases de dados Google Acadêmico, Scielo e Lilacs, por trabalhos em língua 

portuguesa, publicados entre 2014 e 2018, em Instituições de Ensino Superior. Resultados: 

Foram encontrados 146 trabalhos, com os descritores relacionados ao tema, sendo eleitos para 

discussão teórica, 05 artigos. Concluiu-se que a produção sobre o tema é incipiente, 

especialmente na Psicologia e que novas pesquisas são urgentes e necessárias para maior e 

melhor conhecimento do fenômeno. 

 

Palavras-chave: Prostituição. Profissão. Psicologia. Saúde. Violência. 

______________________________________________________________________ 

RELAÇÕES ÍNTIMAS NA PÓS-MODERNIDADE 

 

Karen Karolina soares Duarte 

Raphaela Karolina Fróes Ribeiro 

Marco Antonio Ramos Canela 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como finalidade apresentar os resultados de uma pesquisa na área de 

Psicologia, sobre as relações íntimas modernas, como o namoro e as relações de uma noite, 

essas relações interferem e modificam a configuração da sociedade. Os dados de estudo foram 

extraídos de uma amostra de 157 universitários com idades entre 18 a 52 anos de idade. No 

que se refere ao gênero, 55 (35,67%) eram homens e 102 (64,33%), mulheres. Foi aplicado 

um questionário elaborado pelas próprias pesquisadoras. Dentre os resultados, 12,74% da 

amostra são casados e 38,85% estão sem relacionamento. 63,70% dos participantes se 

declaram da religião Católica. Os achados foram discutidos e analisados à luz das análises 

estáticas mais recentes sobre a temática. O estudo demonstrou que, embora as relações 

líquidas sejam um fenômeno da Pós-Modernidade, sugerido por Bauman (2001), as pessoas 

ainda possuem dificuldades para assumi-las em seu estilo de vida.  

 

Palavras-chave: Relações Afetivas. Casamento. Individualização. Amor Líquido. 
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RELIGIÃO, PSICOLOGIA E A ÉTICA NO DIAGNOTICO E TRATAMENTO 

DE PSICOPATOLOGIAS 
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Flávia Mikaele Ribeiro Dos Santos Vieira  

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

A religião fora antigamente uma das primeiras instituições a acolher as pessoas com 

distúrbio mental. Hodiernamente, ainda é, juntamente com a psicologia e as demais 

instituições de saúde, responsável pelo acolhimento desses indivíduos. Após breve 

indicação histórico-crítica da origem das relações entre Psicologia e Religião, pode se 

perceber a evolução do olhar da religião e da psicologia frente aos diagnósticos das pessoas 

com sofrimento mental. Foi através desta perspectiva que o presente trabalho, através dos 

estudos científicos, analisou do ponto de vista conceitual e metodológico, como é realizado 

o diagnóstico diferencial para casos de adoecimento psicológico por operadores da Saúde 

Mental e a orientadores religiosos. Para tal, utilizou como metodologia a revisão 

bibliográfica de produções pertinentes que investigaram a proposta do trabalho. Através 

deste estudo pode-se identificar que o diagnostico equivocado pode ser realizado tanto por 

profissionais da saúde quanto por líderes religiosos, o que destaca a necessidade de 

aprimoramento nas diretrizes de diagnóstico. O estudo também identificou que grande parte 

dos pacientes que buscam atendimento clinica também manifestam a presença religiosa em 

suas vivências, o que demonstra a necessidade de se levar em questão as questões religiosas 

dos pacientes na clínica. 

 

Palavras-chave: Religião. Espiritualidade. Ética Religiosa. Profissional da Saúde. 
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STRESS OCUPACIONAL ENTRE OS ATENDENTES DE TELEMARKENTING DE 

CONTACT CENTER DE MONTES CLAROS/MG 

 

Ana Verena De Almeida Mirand 

Rosevania Christine Alves Santos 

Maircon Rasley Gonçalves Araujo 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como fundamentação, analisar os agentes estressores. Além de desenvolver 

um senso critico a respeito da síndrome de adaptação geral, o estresse e os resultantes das 

patologias agudas e crônicas. Pelo meio do qual percebe-se características visíveis a respeito  

do elevado numero de atendentes com escores alternados de desgaste físico e emocional. O 

objetivo deste artigo foi apresentar os niveís que desencadeiam o estresse em trabalhadores de 

atendimento em telemarketing em uma empresa de Montes Claros/MG. Para obtenção de 

dados foi utilizado o Inventário de Sintomas Stress para adultos, de Lipp. O instrumento visa 

identificar a sintomatologia que o indivíduo apresenta, avaliando se ele possui sintomas de 

estresse, o tipo de sintoma predominante e a fase em que se encontra. Como resultado, 

obteve-se que os atendentes da empresa em maioria do sexo feminino e com idade inferior a 

30 anos com prevalência na empresa de 18 meses com um maior numero de agente estressor. 

Constatando que 65% dos que foram entrevistados estão com estresse, predominantemente 

40% na fase de resistência seguida por 25% na fase de exaustão. Como resultado deste 

aponta-se a significância do tratar a saúde mental e bem estar do sujeito nas suas atividades 

laborais. Percebe-se com as informações coletadas que é prescindível uma elaboração no 

contexto de melhoria da qualidade de vida destes. 
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A FAMÍLIA FRENTE AO TRATAMENTO DA CRIANÇA COM 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho consiste em analisar o papel da Família no tratamento da criança 

com mielomeningocele. Uma vez que um dos trabalhos do assistente social na área da saúde é 

fortalecer o vínculo familiar, propiciando que a família seja um suporte no tratamento de 

crianças com a doença supracitada. A família é o primeiro grupo social no qual somos 

inseridos. Esta como unidade nuclear do indivíduo deve acolher seus membros, permitindo a 

eles que desenvolvam as habilidades, experiências, vivências e novas relações humanas. A 

mielomeningocele (MMC) é uma malformação embrionária do sistema nervoso central que 

ocorre nas primeiras quatro semanas de gestação decorrente de uma falha no processo normal 

de fechamento do tubo neural, também conhecida como espinha bífida aberta é uma 

malformação da coluna vertebral da criança em que as meninges, a medula e as raízes 

nervosas estão expostas. Ressalta – se que a Mielomeningocele é uma doença grave que está 

em ascensão perdendo apenas para a Paralisia Cerebral (no âmbito neurológico), visto que ela 

é pouco conhecida pela população, estudos recentes estão enfocando na divulgação e 

prevenção sendo que não se sabe ainda a causa. A metodologia trata - se de uma pesquisa de 

revisão bibliográfica, embasado em dados qualitativos, por meio de artigos científicos, livros, 

monografias, dissertações teses e cartilhas. A relevância dessa pesquisa está no fato de 

abordar uma temática que se encontra pouca discussão no meio acadêmico, consequentemente 

escassa publicações e pesquisas a respeito da relação doença e família, principalmente na área 

do Serviço Social, tornando-se um referencial futuro para acadêmicos deste curso que se 

interessem sobre esta reflexão. 
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RESUMO 
 

A pesquisa se propõe a abordar o fato da responsabilização do adolescente autor de ato 

infracional, ao cumprir a medida de Prestação de Serviços a Comunidade. A esse respeito 

entende-se por responsabilização o ato do adolescente compreender a gravidade de infringir a 
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lei, responsabilizar-se por seus atos e consequentemente traçar planos de vida para além das 

condutas infracionais. A pesquisa proposta visa contribuir com o debate sobre o fenômeno em 

questão, enfatizando o que o ECA dispõe sobre o caráter protecionista e a busca pelo 

rompimento com as práticas infracionais que é de grande salientar no meio social a 

possibilidade dos adolescentes que cometem ato infracional. Identificando se a medida 

socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade promove a responsabilização do 

adolescente que comete o ato infracional, além de elencar a aplicabilidade das outras medidas 

socioeducativas. O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter 

qualitativa e descritiva. As medidas socioeducativas são, portanto consideradas eficazes, 

principalmente as de caráter não punitivas como a PSC, que tem dado maior retorno no 

concernente à responsabilização dos seus atos ao cometerem um ato infracional, além de 

poderem refletir, compreender e corrigir seus atos ocorridos com responsabilidade, como suas 

atitudes e valores. 
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RESUMO 

 

Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento das cidades na sociedade de hoje ocorreu 

uma mudança no perfil social e econômico, haja vista que muitas pessoas não conseguiram 

acompanhar esse desenvolvimento, faltando capacidade técnica e outras competências. Dessa 

forma, aumenta-se a questão social, como o desemprego, a violência e o uso e abuso de 

substancias psicoativas, contribuindo em alguns casos com o aumento de pessoas em situação 

de rua. O objetivo é analisar quais são os possíveis motivos para as pessoas em situação de 

rua viverem nos espaços públicos. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de 

caráter exploratório-descritivo, com corte transversal, delineado por uma pesquisa de campo, 

cujo universo foram 06 pessoas que vivem em situação de rua em Montes Claros-MG. A 

escolha da amostra foi probabilística, as entrevistas semiestruturadas foram realizadas no 

Centro POP, espaço publico que prestam serviços a população de rua, a analise dos dados teve 

como fundamentação uma analise critica sob olhar reflexivo das respostas dadas nas 

entrevistas. Esta pesquisa contribui não só para a reflexão sobre os possíveis motivos das 

pessoas viverem na rua como também propõe estratégias de promoção para esta população. 

Obtivemos como resultado dessa pesquisa, através da analise das entrevistas, que o principal 

motivo que leva as pessoas a estarem em situação de rua é o rompimento dos laços familiares, 

seguido por casos de dependência química. Dessa forma, evidencia-se a necessidade da 

intervenção das politicas publicas junto as famílias relacionadas a esses motivos. 
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RESUMO 
 

No meio de muitas lutas, a mulher tornou-se uma figura que se refere ao empoderamento. Isso 

evoluiu consideravelmente para a equidade de raça e gênero, com base em lutas da categoria e 

participação social, especialmente no que diz respeito aos processos de mobilização. A 

categoria feminina denuncia a desigualdade real existente nos sentidos culturais, econômicos 

e políticos. O presente artigo tem como objetivo aproximar o leitor de uma compreensão mais 

clara da subordinação imposta às mulheres por uma sociedade notoriamente patriarcal. Uma 

vez que é possível testemunhar, também, situações em que ocorre o significado de gênero. Ao 

abordar este assunto, nota-se a necessidade de explicar, além da temática da dominação 

masculina, e o simples fato de tratar uma categoria ainda vista como frágil. Uma parte 

integrante deste artigo e não menos importante é a que discute sobre o empoderamento 

feminino, cuja categoria não é mais vista como um indivíduo e agora é vista como um sujeito 

social se tornando um ator social em seu contexto histórico.O presente artigo, foi 

desenvolvido a partir de pesquisa exploratória e bibliográfica, que possuindo por base 

materiais já existentes. 
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