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A COMUNICAÇÃO E A LINGUAGEM NÃO VERBAL NA SÉRIE LIE TO ME - COMUNICAÇÃO POR MEIO 

DE EXPRESSÕES CORPORAIS. 

ENIC201664832 

 

LUIZ GUILHERME DE BRITO ARDUINO, MATHEUS FILIPE LORENZONI DO CARMO, JEFFERSON ANDRADE 

LEITE 

Orientador(a): ÂNGELA DA COSTA CRUZ LOURES 

 

Introdução: 

Compreender a linguagem transmitida por meio das expressões faciais e corporais é algo muito complexo 

que os profissionais da área descrevem como linguagem não verbal, que ajuda a compreender melhor o ser 

humano. A linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas, mas também de 

expressões. O objetivo do trabalho é de explicar o conceito de comunicação utilizando a linguagem não 

verbal e uma análise conceitual de cenas da série de TV Lie to me, que mostra o uso da linguagem não 

verbal. 

Metodologia: 

Este trabalho tem caráter exploratório e se configura como um estudo de caso sobre a série de TV Lie to me. 

Como método de captação de informações, que deu suporte à análise de conteúdo da serie, utilizou-se os 

seguintes procedimentos: Pesquisa Bibliográfica: analisamos por meio de referências bibliográficas para 

obtenção de conhecimento na área de comunicação, entendendo o que é e como pode ser trabalhada. 

Também utilizamos as referencias bibliográficas para uma melhor compreensão de estudo sobre os assuntos 

que nos deram base para a realização da análise de conteúdo. Pesquisa Documental: utilizamos a pesquisa 

documental para assistir a série Lie to me, além de alguns sites que comentam sobre a mesma. Entrevista 

dirigida: entrevistamos a psicóloga Marcela Bezerra Dias sobre a relação da comunicação de linguagem não 

verbal com o comportamento humano para nos dar subsídios para uma melhor compreensão do assunto a 

ser pesquisado. Análise de conteúdo: analisamos algumas cenas de alguns episódios da primeira e segunda 

temporada da série Lie to me. 

Resultado: 

Esta pesquisa que discute o que é e como é utilizada a linguagem não verbal na série de Tv Lie to me. Desta 

forma,esse estudo pode ajudar a melhorar a forma de recepção de uma mensagem, para os comunicadores, 

além de entender e ajudar pessoas, como é o caso dos psicólogos. Então, ao assistirmos a série Lie to me, 

observamos o grande uso da linguagem não verbal, e como pode ser utilizada. Portanto, com essa pesquisa 

apresentamos resultados da análise de conteúdo visando agregar conhecimento científico e acadêmico na 

área de comunicação e da psicologia, para uma melhor compreensão do assunto abordado. A partir dos 

resultados desta pesquisa, compreende-se a grande importância dos estudos na área da comunicação e suas 

linguagens. 

Conclusão: 

Com esta pesquisa, conseguimos entender o comportamento humano em relação à comunicação, por meio 

da linguagem verbal e não verbal transmitida. Assim, foi analisada algumas cenas da série de Tv Lie to Me, 

que apresenta um estudo e prática da linguagem não verbal. Conclui-se que a linguagem não verbal 

apresenta uma grande importância, pois grande parte das nossas mensagens se dão por meio de expressões, 

sendo portanto, para os profissionais de comunicação um estudo interessante e compreensível. 
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O IMPACTO DA INFLAÇÃO NA POPULAÇÃO E NO COMÉRCIO BRASILEIRO  

ENIC201654387 

 

LUIZ RICARDO DOS SANTOS, PALOMA GABRIELE PEREIRA, VICTÓRIA CAROLINE CHAVES RODRIGUES 

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS 

 

Introdução: 

Devido aos fatores políticos e econômicos enfrentados atualmente no país, os brasileiros estão cada vez 

mais cautelosos com o orçamento. Com a inflação demonstrando aumento, o que provoca a redução do 

poder aquisitivo da moeda aliada ao nível de desemprego crescente, os consumidores estão preocupados 

com o fator preço e custo de produtos e serviços, sendo tendência,a substituiçãode produtos que costuma 

comprar por outros mais acessíveis. Os meios de comunicação têm informado constantemente que o 

consumo por parte dos brasileiros está cada vez menor, causando prejuízo para algumas redes varejistas, 

obrigando-as a rever suas estratégias locais e aadotar novas medidas para atrair o consumidor. Nesse 

contexto, o trabalho analisouos efeitos da crise econômica sobre o consumo dos brasileiros e os reflexos no 

setor de comércio. 

Metodologia: 

Com a utilização de pesquisas bibliográfica e descritiva, verificou-se que o impacto da inflação sobre a 

renda real das famílias reduz a capacidade das pessoas de comprar. O impacto da inflação foi mais forte no 

segmento de hipermercados e supermercados, que inclui produtos alimentícios e bebidas, uma vez que os 

preços dos alimentos não são os únicos a pressionar no varejo. 

Resultado: 

As vendas do Dia das Mães seguiram as expectativas e de acordo com sondagem realizada pela 

Fecomercio/SP, com queda de 7% no faturamento em relação à data do ano anterior. As ações específicas do 

comércio varejista paulistano para a data foram bem limitadas este ano. Apenas 38% das empresas 

realizaram promoções e, dentre essas, quase todas ofereceram apenas descontos. O resultado para o 

comércio foi um faturamento total de 12% menor em 2016 do que no mesmo período do ano anterior 

(descontada a inflação), o que equivale a uma perda de aproximadamente R$ 5,1 bilhões. Essa data 

comemorativa que apresentou tendência de queda das vendas do varejo aponta para mais um ano negativo 

para o comércio, decorrente da inflação ainda elevada, dos juros altos e do forte aumento do desemprego, 

que consolidam a disposição cada vez menor das famílias de contrair novas dívidas diante de um cenário 

ainda incerto. 

Conclusão: 

O destaque é que mais de metade da população brasileira mudou os hábitos de consumo ou o planejamento 

financeiro, ou seja, passaram a fazer pesquisa antes de comprar, adiar a aquisição de bens mais caros e 

redução de despesas, como o supermercado. O resultado está refletido nos números que o setor de comércio 

tem apresentado, tais como: o encerramento de suas atividades, queda do número de contratação de 

funcionários, queda no volume de vendas, principalmente, nas vendas do setor automotivo e de materiais de 

construção. 
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A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO PROCESSO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE 

EMPRESAS  

ENIC201651812 

 

BRUNO GONÇALVES DOS SANTOS, GESIELE MARIA RODRIGUES SOARES, BÁRBARA PEREIRA ROSA 

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS 

 

Introdução: 

Atualmente, uma infinidade de informações ou dados é gerada por uma empresa, que em geral, são 

utilizadas com o objetivo de aumentar a eficiência e a eficácia, resultando, concomitantemente em lucros. 

Para que a reunião e geração de dados sejam realizadas com excelência faz-se necessária à utilização da 

Tecnologia de Informação (TI), setor cada vez mais influente dentro das organizações e de vital importância 

estratégica, uma vez que permite de novas estruturas organizacionais e de novas formas de relacionamento 

entre empresas e entre empresas e seus consumidores. Nesse contexto, este trabalho buscou demonstrar a 

importância do setor de TI nas rotinas de uma empresa, na participação nos processos gerenciais e na 

criação de novas estratégias de negócio. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para a realização desse trabalho foi a pesquisa bibliográfica e documental, visando 

atender o objetivo proposto que é verificar a importância da gestão estratégica com ênfase na tecnologia da 

informação nas empresas, pois a falta deste planejamento poderá fazer com que a empresa não atinja o 

sucesso esperado. 

Resultado: 

Constatou-se que o setor de Tecnologia da Informação, traz benefícios na comunicação interna entre os 

setores, oferece uma coleta de dados mais rápida e eficiente, dados estes que podem ser utilizados pelos 

gestores. E, com base na TI, observou-se que a implantação de um setor de TI, pois este não depende apenas 

de recursos financeiros, mas também de outros aspectos como, por exemplo, a segurança e a escolha do tipo 

de tecnologia a ser utilizado. 

Conclusão: 

Conclui-se que com a detenção desses dados é possível traçar um planejamento evitando gastos 

desnecessários para a organização. Quanto à questão de novas estratégias, a TI, pode contribuir no suporte à 

gestão estratégica da informação sendo uma ferramenta capaz de auxiliar no processo decisório e cumprir 

propósitos estratégicos estipulados pela empresa a médio e longo prazo. 
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A VISITA DOMICILIAR NO BRASIL: UMA RETOMADA POSITIVA  

ENIC201626702 

 

CAMILA STELLA DIAS, AGNES COHEN LISBOA, DANILO AUGUSTO BLANCO DOS SANTOS, THAYSE INDIRA 

BONADIO SIMÕES, LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO, THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): ALINE LINO BALISTA 

 

Introdução: 

Inicialmente, o médico atendia seus pacientes à domicílio, convivendo com todos os momentos 

significativos da vida familiar do mesmo, principalmente entre os séculos XIX e XX, no qual os recursos 

terapêuticos eram limitados. Porém, com o advento da urbanização, desenvolvimento tecnológico, 

fragmentação do cuidado em especialidades, taylorização do processo de trabalho na área da saúde e 

concentração do cuidado às pessoas no ambiente hospitalar este cenário modificou-se. É necessário 

compreender o contexto de vida dos pacientes e suas relações familiares, visando efetivas formas de atuação 

por parte da equipe de saúde. A visita domiciliar (VD) é prática histórica revivida atualmente em virtude das 

novas políticas públicas de saúde que incentivam a busca ativa de pessoas, o conhecimento das necessidades 

regionais e a promoção de saúde, ganhando força com o advento da Estratégia Saúde da Família (ESF), 

permitindo a interação entre equipes de saúde e população. 

Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória, buscando artigos científicos na Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), publicados entre 2005 e 2015, em português, que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, 

utilizando de forma conjugada os descritores: “Visita Domiciliar e Estratégia de Saúde da Família”. A 

investigação foi realizada entre fevereiro e março de 2016. Acessadas 21 publicações. A sistematização e 

análise do material relacionado ao foco desta produção gerou uma amostra de sete artigos. Objetivo: 

Analisar a produção científica relacionada à importância da VD dentro da ESF, bem como seus avanços e 

perspectivas. 

Resultado: 

Observou-se grande positividade na prática da VD, proporcionando deduções mais intimista da realidade 

populacional adscrita sob os cuidados da ESF, servindo como importante fonte de dados epidemiológicos. 

Destacou-se a importância da insersão social do paciente ao sistema de saúde via VD, com cuidado integral 

e valorização de sua dimensão social. 

Conclusão: 

A VD favorece o planejamento de ações de acordo com as condiçoes observadas no domicílio e melhora o 

relacionamento do grupo familiar com os profissionais de saúde. Amplia o acesso aos serviços de saúde, 

fortalece a humanização na atenção à saúde, valoriza a subjetividade dos usuários, criando vínculos de 

corresponsabilização. Deve ser gerenciada e executada de forma sistematizada, devendo ser estimulada na 

formação acadêmica valorizando as bases da VD desde a formação inicial do profissional de saúde. 
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A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

EM SAÚDE POR ACADÊMICOS DE MEDICINA 

ENIC201612691 

 

CAMILA STELLA DIAS, AGNES COHEN LISBOA, THAYSE INDIRA BONADIO SIMÕES, DANILO AUGUSTO 

BLANCO DOS SANTOS, ALINE LINO BALISTA, THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Introdução: A violência sofrida por mulheres é na conjuntura atual uma questão de saúde pública. Sua 

modalidade mais comum é aquela infringida por seus parceiros mais íntimos. Cerca de 43% das brasileiras 

já declaram ter vivido uma experiência de violência, seja ela física, psicológica ou sexual, pelo menos uma 

vez na vida, na maioria das vezes realizadas por homens. As ocorrências de agressões são geralmente 

recorrentes e pioram em gravidade gradativamente levando à procura por serviços de saúde. Objetivos: 

Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de medicina em uma ação de educação em saúde, a fim de 

informar à população feminina presente sobre os direitos da mulher e seus meios legais de defesa em caso 

de violência. 

Metodologia: 

Em janeiro de 2016, um grupo de acadêmicos do sexto ano do curso de Medicina da Universidade de 

Taubaté, sob a supervisão de um professor, realizaram uma ação de educação em saúde em uma unidade de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) de uma cidade do Vale do Paraíba Paulista, no qual puderam ministrar 

uma palestra durante a sala de espera às pacientes e equipe de saúde presentes por meio de apresentação oral 

e panfletos cedidos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. As informações basearam-se nos tipos 

de violência existentes contra a mulher, além dos direitos concedidos às mesmas em caso de violência. 

Foram distribuídos brindes às participantes: frascos de esmaltes contendo um adesivo com o “Disque 180”, 

escolhido por ser um objeto de uso rotineiro das mulheres ficando facilmente “camuflado” do possível 

agressor, impedindo a coibição da posse do número de emergência por suas mulheres. A revisão de literatura 

baseou-se na busca de artigos científicos em bases de dados da internet usando os seguintes descritores de 

forma conjugada: Violência contra a mulher, Estratégia de Saúde da Família e Educação em Saúde, entre os 

anos de 2005 e 2015. 

Resultado: 

As pacientes e equipe de saúde participaram de forma ativa, relatando casos e fazendo questionamentos aos 

acadêmicos. A maioria das mulheres presentes afirmou não conhecer todos seus direitos ou os recursos 

disponibilizados pelo Estado às vítimas de agressão. Desconheciam o “disque 180”. Tal quadro reflete a 

desinformação sobre o aparato jurídico que as vítimas possuem e suscita mais ações nesse âmbito para que o 

combate à violência contra a mulher se torne mais efetivo. 

Conclusão: 

A violência contra as mulheres é uma forma de discriminação e uma violação de direitos humanos, 

causando sofrimentos e perdas em vidas humanas, devendo ser combatida. As unidades de ESF são locais 

onde as ações de informação a respeito do caso devem ser estimuladas pela equipe de saúde, gestores e 

comunidade, a fim de se tentar eliminar a discriminação, promovendo a igualdade das mulheres, velando 

pelo pleno gozo dos seus direitos humanos fundamentais. 

 

 
 

 

 



  

8 

 

OS EFEITOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIALISTAS DO GOVERNO FEDERAL AO CIDADÃO  

ENIC201639379 

 

PALOMA GABRIELE PEREIRA, LUIZ RICARDO DOS SANTOS, VICTÓRIA CAROLINE CHAVES RODRIGUES 

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS 

 

Introdução: 

O Assistencialismo é a doutrina ou prática política que defende a assistência aos mais carenciados da 

sociedade. É uma obrigação que contraem os governos com seus cidadãos por meio da Constituição Federal 

de 1988, pela qual se assinala o caráter de dignidade de todo ser humano sem distinções de tipo algum, e 

pela qual o governo há de assisti-los no que se refere à subsistência mínima básica. E, no Brasil, a cultura do 

assistencialismo vem sendo perpetrada no cenário nacional, para muitos, como "salvadora da pátria"; e 

devido seus índices, tem indicado a retirada de milhões de famílias da pobreza. O trabalho teve por objetivo 

estudar os efeitos dessa relação de dependência do cidadão que participa dos programas assistencialistas, 

deixando-o impossibilitado, mesmo de maneira inconsciente, de estabelecer sua cidadania. 

Metodologia: 

Realizou-se pesquisa bibliográfica descritiva sobre os programas assistencialistas implantados e subsidiados 

pelo governo brasileiro; com o intuito de demonstrar suas origens, características, efeitos na economia 

nacional e seu impacto - a curto e longo prazo - social,econômico e cultural na vida dos assistidos por esses 

programas ao decorrer últimos anos. 

Resultado: 

Os programas assistencialistas do governo possuem contornos definidos e são mais frágeis do ponto de vista 

da legitimidade, não resolvendo a dificuldade estrutural da desigualdade social, pois reiteram as 

desigualdades sociais, podendo mesmo criar uma certa dependência nas pessoas que participam desses 

programas. 

Conclusão: 

Concluiu-se que, nos últimos anos, os programas assistencialistas do governo, têm apresentado problemas, 

pois tem contribuído só para a questão social, puramente na sobrevivência do indivíduo, não promovendo a 

sua inserção na sociedade, além disso, reiteram as desigualdades sociais, podendo mesmo criar certa 

dependência nas pessoas que participam desses programas. Com essa relação de dependência, o cidadão fica 

impossibilitado, mesmo de maneira inconsciente, de estabelecer sua cidadania, afundando cada vez mais na 

improvável inclusão social. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE A GRIPE INFLUENZA A/H1N1 EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA  

ENIC201637446 

 

LUIZA SIZUE DE CARVALHO RIBEIRO, ALINE LINO BALISTA, MARCELA RIBEIRO VIOLA, MARCELA DA 

CUNHA GOMES, VALÉRIA MARA CORTEZ ALVES DE OLIVEIRA, THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Educação em Saúde (ES) consiste no processo que tem como objetivo capacitar pessoas ou grupos para 

contribuir na melhoria das condições de vida e saúde da população. Tendo em vista a importância da 

promoção em saúde pelo profissional médico, um tema de extrema importância a ser abordado na atenção 

primária com os pacientes das unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) é a gripe Influenza A, 

doença viral febril, aguda, geralmente autolimitada, com quadro clínico semelhante ao do resfriado comum, 

se diferenciando deste pela dispneia, principalmente em grupos de risco, como gestantes, crianças, idosos e 

pessoas com comorbidades. Em 2016, houve um aumento do número de casos da gripe, chamando à atenção 

das autoridades em saúde. Até o momento (abril), foram registrados cerca de 190 casos e 30 mortes em todo 

o país, com aumento das internações, sendo que no ano passado inteiro foram confirmados 141 casos. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência das acadêmicas do sexto ano de Medicina da 

Universidade de Taubaté, em uma Unidade de ESF de Pindamonhangaba-SP, em abril de 2016, com a 

utilização de folders elaborados pelas próprias acadêmicas contendo informações sobre a doença. A ação 

teve como público alvo mães, gestantes, idosos e crianças, além de Agentes Comunitários de Saúde. O tema 

foi trabalhado de forma lúdica e interativa, com dinâmica em grupo, além de esclarecer dúvidas e escutar 

experiências pessoais dos participantes. A revisão de literatura foi realizada em documentos do Ministério 

da Saúde. 

Resultado: 

Foi possível informar à população a respeito da gripe, da importância de se adotar cuidados para evitar o 

contágio e distinguir os sintomas da gripe comum e da gripe H1N1, a fim de evitar a procura aos serviços 

médicos desnecessariamente, além de alertar sobre os perigos da automedicação. Houve participação ativa 

dos presentes, com elucidação das dúvidas, conscientização quanto às formas de prevenção e sinais de 

alerta. 

Conclusão: 

Ações de ES contribuem positivamente no processo de formação do futuro médico. É importante ressaltar a 

participação e proatividade da população em relação aos temas abordados, demonstrando alto teor educativo 

dessa ação. 
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GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL: UMA BREVE VISÃO GERAL  

ENIC201609727 
 

JOÃO PAULO F. LAMBERT 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 
 

Introdução: 

Apesar da preocupação com qualidade de bens e serviços não ser recente (i.e., consumidores inspecionavam 

aquilo que recebem numa relação de troca), pode-se dizer que expectativas e exigências quanto a qualidade 

dos produtos e a importância de sua gestão tem aumentado consideravelmente com o passar dos 

anos.Estudam-se sistemas de qualidade desde a década de 30 (Estados Unidos) e 40 (Japão). No período 

pós-guerra (década de 50) tem-se o surgimento da preocupação com gestão de qualidade, visto que havia 

forte discrepância entre a produção e necessidades do mercado, dadas as limitações econômicas e produtivas 

existentes. A crise generalizada dos anos 70, que evidenciou necessidade da melhoria das informações e sua 

disseminação, integrou alterações no gerenciamento das empresas, reconhecendo a importância de variáveis 

informacionais, políticas e socioculturais. Posteriormente, já na década de 80, o planejamento estratégico 

posicionou-se como condição necessária, mas este precisava estar atrelado à técnicas modernas de gestão 

estratégica. 

Metodologia: 

Através de pesquisa bibliográfica realizada em sala, durante as aulas de Qualidade nas Organizações, 

objetivou-se escrever uma breve análise e discussão a respeito do que vem a ser gestão da qualidade total 

(ou GQT, conforme será chamada neste trabalho), sua importância bem como introduzir uma linha de tempo 

resumida que comporta as principais características de sua evolução desde os anos 30, em que se começou a 

ter certa medida de preocupação (ainda que muito primitiva) a respeito de qualidade. Para isso, cruzou-se os 

conceitos apresentados em alguns artigos (devidamente referenciados) e abstraiu-se conclusões de um caso 

prático da área hospitalar encontrado na rede. Deve-se entender, em primeiro lugar, o que é qualidade para 

enfim poder discutir a respeito da GQT. Genericamente, trata-se a qualidade como a capacidade de um 

produto ou serviço de atender as expectativas de um indivíduo ou organização, a partir de um padrão 

tangível ou intangível de percepção. Em outras palavras, a qualidade trata da adequação do produto ao uso e 

da redução da variabilidade do processo produtivo e, para ser obtida, precisa de uma gestão capaz de 

incorporar na organização tais características. 

Resultado: 

Através desta pesquisa, verificou-se que é consenso o fato de vivermos em sociedade altamente exigente e 

de competitividade crescente. Assim, tem-se um quadro em que, pra sobreviver, as empresas necessitam 

eliminar os agentes que reduzam sua produtividade e prejudiquem sua qualidade, caso contrário serão 

facilmente superadas por seus concorrentes. Dentro desses fatores, pode-se destacar as deficiências de 

recursos humanos (qualificação da mão-de-obra), tomadas de decisões sem apoio de informações 

adequadas, modelo gerencial ultrapassado e desmotivador, além de cultura empresarial que não vise a 

melhoria contínua dos processos. Para evitar esses fatores, a GQT propõe reorganização empresarial, 

norteando-se no foco nos clientes, trabalho em equipe de toda a organização, uso de informações para tomar 

decisões e constante empenho em melhorar problemas/reduzir erros. Sua implementação depende de uma 

mudança cultural na organização e requer descentralização de poder, maior participação e criatividade de 

todos colaboradores e comprometimento de todos. 

Conclusão: 

A sobrevivência de organizações na sociedade moderna e exigente, composta por clientes que exigem alto 

nível de satisfação em suas aquisições, está dependente da gestão da qualidade total. Através da aplicação da 

GQT, deve-se objetivar atender ou, se possível, superar tais expectativas e, para isso, deve-se inicialmente 

entender qual é de fato essa expectativa, integrando suas características no processo produtivo. Para isso, é 

necessário perder-se a noção da gestão mais burocrática ou "tradicional". A GQT só ocorre em organizações 

com ambiente participativo, metas e objetivos bem definidos, além de tomada de decisões mais próxima dos 

níveis inferiores da pirâmide organizacional. 
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SEIS SIGMA APLICADO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS  

ENIC201669855 

 

LUCAS GONÇALVES CHAVES 

Orientador(a): EDSON AP DE A. QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Seis Sigma é um programa que incrementa a qualidade por meio da melhoria contínua dos processos de 

produção e tem por objetivo maximizar lucros, aumentar a satisfação dos clientes, otimizar a eficiência dos 

processos e economizar o possível em despesas operacionais. Para tal, a empresa deve ater-se as 

necessidades dos clientes, a padronização de processos, o rigor analítico e a execução dentro de prazos. A 

implementação do Seis Sigma apresenta algumas variações dependendo do porte da empresa, exatamente 

por causa do número de pessoas envolvidas no treinamento. O porte de uma empresa pode ser classificado 

de diferentes formas: pelo número de funcionários, pelo rendimento anual bruto, pelo tipo de produto, pela 

quantidade exportada. No Brasil, a classificação do SEBRAE é feita de acordo com o número de pessoas 

empregadas. Pequenas e médias são representadas pelas empresas que possuem de 10 a 499 pessoas 

empregadas. 

Metodologia: 

Basicamente, o método utilizado para a execução desse trabalho foi de revisão bibliográfica de um artigo 

online e análise de dados desse artigo tirando as devidas conclusões e entendimentos a respeito do assunto 

abordado. É importante analisar a maneira de como e o que o Seis Sigma utiliza para que seu objetivo seja 

alcançado, suas ferramentas também foram analisadas e entendendo como utilizar-las dentro do contexto do 

trabalho, que é sua implementação dentro de pequenas e médias empresas. O programa, Seis Sigma, 

emprega uma metodologia estruturada e disciplinada que utiliza ferramentas estatísticas para a definição das 

situações e dos problemas a serem melhorados, mede para a obtenção de informações e dados, analisa as 

informações coletadas, incorpora e empreende melhorias nos processos e, por fim, controla os processos, 

serviços ou produtos existentes, com a meta de alcançar etapas ótimas,o que por sua vez gerará um ciclo de 

melhoria contínua e é através da analise cuidadosa dessa metodologia que podemos entender como 

transformar essa ferramenta muito utilizada nas empresas de grande porte e uma ferramenta que atenda as 

necessidades de empresas melhores sem perder o seu valor e sua eficiência quando o assunto é melhoria na 

qualidade dos processos e produtos. Por fim, os resultados e conclusões obtidos no final desse trabalho são 

de pura análise conceitual e podem sofrer divergências e pequenos desvios no momento de sua aplicação 

prática em empresas de pequeno e médio porte. 

Resultado: 

As PME's tem uma vantagem na implementação do modelo por terem poucos empregados, diminuindo 

assim o custo de investimento e facilitando o treinamento . É possível afirmar que o valor gasto por empresa 

não passa de R$10.000,00 e que sua gestão, por não possuir grande hierarquia, tem como foco a qualidade 

do processo. Entretanto, em nenhuma das empresas o retorno financeiro foi calculado com precisão. É 

possível concluir também que existe uma tendência de se controlar o processo informalmente, muitas vezes 

“mentalmente”, e as informações da implementação do projeto acabam sendo registradas com base em 

lembranças e anotações incertas. Essa pode ser tida como uma das desvantagens das pequenas e médias 

empresas pois o erro de informações sobre a implementação pode causar desajustes nos resultados finais. 

Conclusão: 

Para EPP's, é impossível esperar resultados com números gigantescos de redução de custo a exemplos de 

grandes empresas. Isso, acaba sendo uma barreira para a implementação do programa. Entretanto, deve-se 

ponderar a proporção da economia e do capital da empresa considerando que essas empresas precisam de 

qualidade e organização para competir com as grande empresas. Enfim, importantes fatores para o sucesso 

do programa foram o alto envolvimento e participação dos funcionários e o apoio da alta gerência. Este alto 

envolvimento ocorre neste tipo de empresas, pois a quantidade de níveis hierárquicos é menor do que em 

empresas de grande porte. 
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A HISTÓRIA DA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA  

ENIC201640442 

 

LUCAS GONÇALVES CHAVES 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O Brasil foi colônia de Portugal até 1822 e durante esse período podemos afirmar que não houve 

industrialização em nosso país. A metrópole proibia o estabelecimento de fábricas em nosso território, para 

que os brasileiros consumissem os produtos manufaturados portugueses. Mesmo com a chegada da família 

real em 1808 e a Abertura dos Portos às Nações Amigas, o Brasil continuou dependente do exterior, porém, 

a partir deste momento, dos produtos britânicos. Pode-se dizer que a partir da Independência que o Brasil 

começou a caminhar para desenvolver sua industria 

Metodologia: 

A pesquisa foi feita através de consultas bibliográficas online de autores e artigos conceituados e com 

fidelidade a história e aos fatos que realmente levaram ao assunto abordado. O texto objetiva, proporcionar 

ao uma visão geral do surgimento e evolução da indústria no Brasil, desde cerca de 1870 até a última 

década. Foram analisados, em primeiro lugar, as condições que facilitaram e propiciaram o início da 

atividade industrial no País, no ultimo período do século XIX e o efeito indireto das políticas cambial e 

tarifária seguidas nesse período, no sentido de criar um ambiente favorável aos primeiros investimentos 

industriais. Também analisou-se as condições políticas e sua intervenção na economia a época que tem 

influencia direta com o investimento de capital exterior alavancando o setor manufatureiro do país. 

Resultado: 

Somente no final do século XIX que iniciou-se o desenvolvimento industrial Brasileiro. Muitos 

cafeicultores começaram a investir seus lucros, obtidos com o café, na criação de indústrias em São Paulo e 

Rio de Janeiro maioritariamente. Foi durante o primeiro governo de Getúlio (1930-1945) que a indústria 

brasileira decolou. Vargas teve como principal objetivo efetivar a industrialização brasileira privilegiando as 

indústrias nacionais com leis criadas para a regulamentação do mercado de trabalho, medidas protecionistas 

e investimentos em infra-estrutura. A indústria nacional cresceu consideravelmente nas décadas de 1930-40. 

JK abriu a economia para o capital internacional, atraindo indústrias multinacionais. Foi durante este 

período que ocorreu a instalação de montadoras de veículos internacionais (Ford, GM, Volkswagen) no 

território nacional. Nas décadas 70, 80 e 90, a industrialização do Brasil continuou a crescer, embora ela 

tenha estagnado em momentos de crise. Atualmente o Brasil possui uma boa base industrial, produzindo 

diversos produtos. 

Conclusão: 

A industrialização do Brasil deve-se ao fator histórico do país a partir da independência e da política 

implementada pelo governo para abertura de capital e incentivo a inicialização dessa industrialização no 

país. A passos curtos a industrialização começou pois havia uma desconfiança de que os produtos 

produzidos no país atendessem a necessidade do brasileiro e de que seu custo seria viável para a 

implementação da produção no Brasil. Foi a partir da Era Vargas que a industria começou a dar passos 

largos e iniciou efetivamente seu desenvolvimento e produção em escala no Brasil. 
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PRINCÍPIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE NAS 

ORGANIZAÇÕES  

ENIC201635423 

 

FERNANDA CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA  

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A gestão da qualidade é a atividade realizada dentro de uma organização no sentido de possibilitar a 

melhoria de produtos/serviços com o objetivo de garantir a completa satisfação das necessidades dos 

clientes relacionadas ao que está sendo oferecido ou, ainda, a superação de suas expectativas.Para que esse 

resultado seja obtido com sucesso existem princípios definidos de modo que expressem de maneira geral o 

que resumidamente uma empresa deve praticar para que possa ter uma boa gestão,podemos dizer que uma 

empresa que se propõe a implantar normas de gestão da qualidade automaticamente está se propondo a 

praticar os oito princípios da qualidade. 

Metodologia: 

Como metodologia neste trabalho utilizou-se pesquisas bibliográficas e documentais de onde foram obtidos 

os dados que orientaram a construção do trabalho.Dentro da gestão de qualidade existem oito princípios a 

ser seguido para chegar ao objetivo final da gestão de qualidade, são eles: Foco no Cliente: uma organização 

depende de seus clientes e, portanto, precisa compreender as suas necessidades atuais e futuras.Liderança: 

Os líderes da empresa determinam, comunicam o propósito e direção da organização bem como moldam e 

fazem acontecer um ambiente interno de organização no qual o pessoal pode tornar-se totalmente envolvido 

em atingir aos objetivos da organização.Envolvimento das Pessoas: As organizações são dependentes de seu 

pessoal e envolvimento completo possibilita que suas habilidades sejam utilizadas para o benefício da 

organização.Abordagem por Processo: Atividades e recursos gerenciados como um processo na busca de um 

resultado.Abordagem sistêmica da gestão: uma organização irá aumentar sua eficiência e eficácia pela 

identificação, compreensão e gestão de processos inter-relacionados de um sistema que são projetados para 

atender a determinados objetivos.Melhoria Contínua: Objetivo permanente da organização, melhoria 

contínua do seu desempenho. Abordagem factual para tomada de decisões: decisões eficazes são baseadas 

em análise lógica e intuitiva de dados e informações. Relações mutuamente benéficas com fornecedores: A 

habilidade da organização em satisfazer as necessidades e expectativas de clientes é aumentada pelo 

relacionamento com seus fornecedores que são também beneficiados. 

Resultado: 

A empresa a partir do momento que implanta os princípios de qualidade espera que resultados sejam 

alcançados,como, o aumento da satisfação e lealdade dos clientes, porque assegura que seus requisitos são 

atendidos,redução dos custos operacionais, através da diminuição dos custos da qualidade e aumento da 

eficiência, alcançado como resultado da prevenção intensificada versus correção,melhoria da transferência 

de conhecimento dentro da empresa e melhora do estado de espírito e aumento da motivação dos 

empregados à medida em que eles trabalham com maior eficiência; 

Conclusão: 

Podemos dizer que a implementação dos princípios de qualidade traz muitos benefícios para a empresa tais 

como,melhor desenvolvimento da empresa, aumento do lucro, aumento do nível da satisfação dos 

clientes.Com o objetivo de verificar todos os processos da empresa e como esses processos podem melhorar 

a qualidade dos produtos e serviços frente aos clientes.Princípios e diretrizes da qualidade que são aplicados 

em cada processo que envolve o dia a dia da instituição. Através desses, é possível fazer a tomada de 

decisões de forma segura, pois, através das ferramentas utilizadas, o gestor poderá verificar os indicadores 

de desempenho da empresa. 
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QUALIFICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE  

ENIC201653257 

 

JESSICA SILVA CARVALHO  

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A área da saúde possui grande dificuldade de se identificar com o grau de qualificação que é esperado de um 

serviço de saúde . A maioria das pessoas conhece pouco sobre a qualidade e segurança que os serviços de 

saúde apresentam pois até médicos e demais profissionais sentem-se despreparados para avaliar com 

precisão as organizações de saúde, exceto quando as condições estruturais são visivelmente precárias. As 

organizações de saúde possuem falta de parâmetros precisos na classificação em termos de qualidade dos 

serviços prestados e contratados. Cabe destacar que o atendimento de saúde, com base na qualidade e 

segurança, representa uma questão explosiva na medida em que todos os gestores consideram que suas 

organizações prestam serviços de saúde qualificados e seguros. Isso expressa a incoerência na supervisão de 

uma organização. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi documental e bibliográfica com o objetivo de entendimento da área de prestação 

de serviços em saúde. A rede de serviços de saúde distingue-se pela excepcionalidade, seja quanto às 

instalações, equipamentos, recursos humanos, materiais, medicamentos, ou atendimento. A acreditação – 

condição que habitualmente exige cerca de dois anos para que as organizações de saúde atendam aos 

requisitos exigidos – é um dos mecanismos utilizados para qualificar a prestação dos serviços de saúde. Na 

atualidade é escassamente utilizada como “indicador” de qualidade, porque os gestores consideram o 

processo muito caro. A acreditação indica uma disposição por parte da instituição de melhorar processos 

assistenciais, administrativos e de apoio, além da suposição que os cuidados prestados aos pacientes/clientes 

serão melhores. Acreditação é uma certificação de qualidade, como a ISO, por exemplo, mas exclusiva para 

instituições de saúde, é voluntário, periódico e reservado dos recursos institucionais de cada hospital para 

garantir a qualidade da assistência por meio de padrões previamente definidos. Este método é o caminho 

para a implantação bem sucedida de um programa baseado nos padrões exigidos pelo manual, quer seja o 

manual da ONA (Organização Nacional de Acreditação), quer seja o manual da JCI (Joint Comission 

International) para atingir um nível alto de qualidade pois passa pela estruturação de um processo educativo 

permanente e abrangente, que alcança todo o corpo de trabalhadores, desde o chão de fábrica até o 

presidente da empresa, compartilhando princípios, metas e objetivos a serem alcançados. Para o sucesso de 

um programa de qualidade, o hospital deve estar permanentemente sob a análise crítica produtiva e a mesma 

deve ser compartilhada e disseminada em todas as direções, redistribuindo recursos segundo as prioridades 

dos serviços, promovendo um equilíbrio constante entre os objetivos a curto e em longo prazo. 

Resultado: 

Quando a instituição de saúde possui a percepção dos sinais de recessão na qualidade e com o conhecimento 

das reservas utiliza em termos os recursos disponíveis para obter melhora nos resultados (econômicos e 

humanos) a instituição atinge a exigência de qualidade de um mercado que envolve vidas. Pois a liderança 

que estimulará suas equipes na participação do processo de tomada de decisão, pois enfrentaremos um 

período de crescimento e qualificação. O diferencial será a equipe de alto desempenho sendo coordenada 

pela elevada qualidade da liderança, o foco será o paciente repleto. 

Conclusão: 

Conclui-se que no departamento de saúde a qualidade é irrevogável, pois se trata de vidas que uma vez 

prejudicadas não há como reverter. 
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A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO SEIS SIGMA NA EMPRESA  

ENIC201656139 

 

PATRÍCIA BASTOS SILVA  

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O Sistema de Qualidade do seis sigma surgiu em meados da década de 80, por Bill Smith, funcionário da 

Motorola, numa tentativa de minimizar os prejuízos da qualidade na empresa. Os Seis Sigma é um conjunto 

de técnicas da qualidade, que tem como objetivo principal otimizar e maximizar os processos de uma 

empresa, eliminando seus defeitos e reduzindo na medida do possível as não conformidades existentes. Os 

Seis Sigma segue duas metodologias principais, o DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Incrementar e 

Controlar), e o DMADV (Definir, Medir, Analisar, Desenha e Verificar),que foram inspiradas no Ciclo 

PDCA (Planeja, Desenvolver, Verificar e Agir), e no princípio de que as variações existentes em um 

processo geram desperdícios e erros no mesmo. 

Metodologia: 

Através de pesquisas realizadas em sites de busca foi analisado o Sistema de Qualidade do seis sigma, seu 

conceito e a metodologia utilizada para melhorar todo e qualquer processo, com objetivo de aprimorar a 

qualidade, aumentar a produtividade e reduzir os custos organizacionais, visando promover mudanças 

significativas nas empresas, buscando a melhoria dos produtos, processos e serviços que são oferecidos aos 

clientes. A implantação da metodologia Seis Sigma tem por finalidade incrementar a qualidade por meio da 

melhoria contínua dos processos de produção, melhorando sua estrutura com base no uso de dados 

estatísticos. Visa também aumentar rentabilidade do negócio, uma vez que concentra esforços na redução 

dos custos da qualidade e na otimização da eficiência e eficácia das operações que envolvem contato direto 

com o cliente. Inspiradas no Ciclo PDCA, o Seis Sigma possui duas metodologias principais, o DMAIC que 

é usado em projetos que são focados em melhorar processos de negócios já existentes. São utilizadas 

algumas metas que devem ser posicionadas para justificar e redefinir o projeto. também estabelece a 

definição dos objetivos de melhorias dos processos de acordo com as demandas dos clientes e o plano 

estratégico da companhia. e o DMADV que é usado para projetos focados em criar novos desenhos de 

produtos e processos. Ele auxilia na análise da solução de problemas, aumentando exponencialmente a 

eficiência da análise com a melhoria da capacidade do projeto de transformar informação em conhecimento. 

A principal finalidade da metodologia, é definir os objetivos de melhoria. Ela também fornece alternativas 

no desenho de produção, verificando a implementação dos processos, a otimização da produção e os 

detalhes do desenho. 

Resultado: 

A implementação do Sistema de Qualidade do seis sigma traz benefícios de melhoria para a organização, 

otimizando e maximizando os processos de uma empresa, eliminando seus defeitos e reduzindo na medida 

do possível as não conformidades existentes. Com base no Ciclo PDCA, são utilizadas duas 

submetodologias , o DMAIC que é usado em projetos que são focados em melhorar processos de negócios 

já existente, e o DMADV que é usado para projetos focados em criar novos desenhos de produtos e 

processos. 

Conclusão: 

Conclui-se que o Seis Sigma é uma metodologia que visa a melhoria dos processos em toda a empresa, 

auxiliando a mesma no aperfeiçoamento da qualidade, da produtividade e da redução dos custos. No geral 

ele visa promover mudanças significativas nas empresas, buscando a melhoria dos produtos, processos e 

serviços que são oferecidos aos clientes, ou seja, é uma união entre: a satisfação do cliente, a redução dos 

defeitos e o desempenho da empresa. 
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O ATENDIMENTO AO CLIENTE COMO FATOR COMPETITIVO E DE DIRERENCIAL NO MERCADO  

ENIC201676125 

 

LUIZ RICARDO DOS SANTOS, VICTÓRIA CAROLINE CHAVES RODRIGUES, PALOMA GABRIELE PEREIRA 

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS 

 

Introdução: 

Dentre várias estratégias competitivas como informatização, desmobilização, fusões, aquisições, incentivos 

e robotização, verifica-se que a operação de atendimento ao cliente vem se destacando como imperatriz nos 

processos de gestão focados no mercado (RIBEIRO, 2007). As empresas têm ciência de que todo cliente é 

especial, onde ele que está dedicando seu tempo e dinheiro. Os funcionários têm obrigação de garantir um 

atendimento excepcional. O bom atendimento mostra excelência e profissionalismo por parte da equipe e é, 

automaticamente, o reflexo de uma empresa bem preparada que se importa com seus consumidores (IBC, 

2015). Existem alguns princípios importantes que as empresas precisam entender para adotar uma estratégia 

mais eficaz de atendimento ao cliente, que são: Entender o cliente, Prazer em atender, Simpatia, 

Comunicação com clareza, e não abandoná-lo em caso de problema. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para a realização desse relatório é a utilização de pesquisa bibliográfica e 

documental, visando atender o objetivo proposto que é o de estudar a importância de se avaliar o 

atendimento ao cliente, visto que, com a falta do mesmo, a empresa não consegue obter um desempenho 

positivo. 

Resultado: 

Manter os clientes satisfeitos, não é um diferencial, e sim, tornou-se uma obrigação para todas as empresas 

que querem manter-se no mercado;é fundamental que as empresas procurem investir cada vez mais na 

preparação dos funcionários para que os mesmos possam desempenhar um trabalho que venha satisfazer a 

clientela em geral, mantendo-os fiéis, além disso é necessário que o funcionário venha adquirir a 

consciência do quanto ele deve se esforçar para prestar um bom atendimento ao cliente. Assim, para que os 

resultados dos serviços prestados sejam positivos, é necessário que haja sempre um espírito inovador por 

parte dos dirigentes de uma determinada empresa. 

Conclusão: 

A excelência no atendimento ao cliente é diferencial competitivo e fator principal para o aumento, evolução 

e excelência nos resultados das empresas. É importante contar com a colaboração de todos seus 

funcionários, dando a eles todo o suporte necessário para que o cliente se sinta a vontade na empresa. As 

empresas visam o atendimento ao cliente como um ato essencial e indispensável, pois assim ela garante um 

excelente desempenho no mercado e ganha destaque comparado com as suas concorrentes, mas além disso, 

se preocupam com o bem estar do cliente e buscam a sua fidelização, através de campanhas e promoções. 
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A EVOLUÇÃO TEÓRICA DO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS  

ENIC201656019 

 

DANIEL DE SOUZA 

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS 

 

Introdução: 

Com a necessidade de troca de informações, mercadorias, com o avanço da tecnologia e a globalização, os 

custos de transporte e comunicação sofreram grande queda. Assim, esta conexão global impulsionou o 

processo de internacionalização de empresas, ou seja, exportação, instalação de centros de distribuição e 

subsidiárias, para diminuir a distância psíquica, definida por Johanson e Vahlne (1977) em “fatores que 

impedem o fluxo de informações a respeito de um mercado”, como língua, educação, prática de negócios, 

cultura e desenvolvimento industrial. Hymer (1960) foi um dos precursores a estudar este tema, seguido por 

Vernon (1966), Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) com sua tese que retrata o processo de 

internacionalização de empresas suecas, que serviu de base para o Modelo de Uppsala, proposto por 

Johanson e Vahlne (1977 - atualizado por eles mesmos em 2005). 

Metodologia: 

Foi realizada pesquisa bibliográfica exploratória sobre a evolução teórico conceitual do processo de 

internacionalização de empresas, principalmente, em artigos e publicações de autores e pesquisadores, 

brasileiros e estrangeiros, de destaque neste nicho de estudo. O trabalho contou com projetos de 

especializações, mestrados, doutorados e pós-doutorados, como é o caso de Hymer (1960) e Teodoro Malta 

(2011). 

Resultado: 

Hymer (1960) definiu internacionalização de empresas pela busca de aumento do poder de mercado das 

mesmas, o que contraria o Modelo de Uppsala, baseado na internacionalização das empresas suecas, e que 

acredita que este processo não surge do objetivo de alocar recursos em vários países explorando outros 

mercados, mas sim, na diminuição das diferenças de mercados e de culturas, chamada por eles de “distância 

psíquica”. Eles contam que é um roteiro de necessidade de ambas estruturas mercadológicas. 

Conclusão: 

Este trabalho teve por objetivo estudar e explicitar a evolução teórica do processo de internacionalização de 

empresas. E, por meio de pesquisas de caráter bibliográfica, concluiu-se que esta teoria está, ainda, em curso 

de estudo, pois o mercado está, neste momento, em constante mutação pelas crises mundiais; econômicas e 

sociais. A compreensão da discussão de Hymer (1960) sobre o processo de internacionalização é plausível, 

principalmente, para micro e pequenas empresas. E, na atualidade, ao observar a identidade do mercado, é 

perceptível que organizações maduras se internacionalizem e é comum conhecer empresas “born globals”, 

que nascem traçadas para fora das fronteiras. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS DA CRISE BRASILEIRA ATUAL  

ENIC201643640 

 

DARA LARISSA PEREIRA ALVES  

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A crise pode atingir a economia como um todo, ou apenas alguns setores, além de receber diversas 

nomenclaturas. Nos dias atuais o Brasil tem sofrido com a crise política e econômica, com grande tendência 

para uma futura crise social. A crise política acontece quando há uma situação de conflito que ameaça a 

continuidade de um governo. A crise econômica é momento em que a economia apresenta indicadores 

negativos, altos níveis de desemprego e aumento da pobreza. Já a crise social, que o Brasil anda 

caminhando para que ocorra, é quando o povo inicia um processo de alterações que ameaçam uma estrutura. 

Metodologia: 

Este trabalho é baseado em uma pesquisa bibliográfica e documental de onde foram coletados os dados para 

elaboração do mesmo. Definir e descobrir o momento em que a crise atual se originou necessita de um 

estudo histórico sobre os antigos problemas econômicos, financeiros e sociais do país. Dado que a economia 

anterior era voltada para a globalização e o comércio exterior, uma crise que atinge o âmbito internacional 

influencia diretamente as organizações. Atualmente muitas empresas buscam matérias primas no exterior, e 

com a alta do dólar o preço da mercadoria acaba sofrendo alterações. Bem como a falta de investimentos, 

demasiada abertura comercial e o câmbio sobrevalorizado, a economia acaba se comprometendo, já que 

ocorre uma diminuição de lucros e resultados nas organizações, atingindo a economia do país. Entretanto, o 

Brasil passa por uma abertura desregrada desde a época do governo de Sarney, em 1989, com o primeiro 

investimento contra a proteção que tinha em relação às importações, ocorrendo depois em 1990 e 1994, nos 

governos de Fernando Collor de Melo e de Fernando Henrique Cardoso respectivamente. Esta abertura 

desordenada e o câmbio sobrevalorizado atingiram diretamente as organizações quando a maioria destas não 

estava preparada para uma abertura comercial internacional. 

Resultado: 

A partir dos fatos citados, a imagem do Brasil vista de fora está bem abalada, apresentando como principal 

característica uma perda de credibilidade na sua política econômica, reduzindo os números de investidores e 

valorizando a moeda dólar. De janeiro a junho de 2015, 191 mil empresas optaram por encerrar as 

atividades como sendo a única solução encontrada no momento. Fato que reduziu em porcentagem 82,3% 

de empresas fechadas para um total de 232 mil abertas no mesmo período. Como solução para 

desvalorização do real, muitas empresas estão utilizando de uma nova área de comércio, o mercado 

internacional, e como solução para seu estado de crise, muitas colocaram no mercado novas mercadorias ou 

produtos complementares ao seu produto principal. 

Conclusão: 

A crise atual não foi ocasionada somente por fatores ocorridos no momento, e sim por uma longa trajetória 

de crises e dependência do comércio exterior. Entretanto, muitas organizações estão conseguindo enfrentar 

este momento com sucesso devido que encontraram formas diferenciadas as quais apresentavam e estas 

obtiveram lucro para a empresa. Outras ainda sentem dificuldade de encontrar esta alternativa e expressam 

custos altos e receitas baixas, reduzindo o lucro. 
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O REFLEXO DA CRISE DAS MONTADORAS E OS EFEITOS NA ECONOMIA LOCAL: ESTUDO 

REFERENTE AO VALE DO PARAÍBA PAULISTA  

ENIC201663735 

 

VICTÓRIA CAROLINE CHAVES RODRIGUES, PALOMA GABRIELE PEREIRA, LUIZ RICARDO DOS SANTOS 

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS 

 

Introdução: 

O setor automotivo foi atingindo fortemente pela crise e o reflexo da economia na região do Vale do Paraíba 

Paulista, polo de montadoras, as quais não estão trabalhando em sua capacidade máxima de produção por 

falta de absorção de seus produtos no mercado, isto é, a queda nas vendas de automóveis. Assim, a falta de 

demanda afeta a cadeia produtiva inteira, além da redução do quadro de funcionários das montadoras, a 

situação também atinge seus fornecedores que, consequentemente, também sofrem com resultados 

negativos. O objetivo desse trabalho é demonstrar os efeitos da crise no setor automobilístico e os reflexos 

na economia na economia da região do vale do Paraíba paulista. 

Metodologia: 

Realizou-se pesquisa bibliográfica descritiva sobre o setor automobilístico e os reflexos da queda nas 

vendas no comércio local, da região do Vale do Paraíba Paulista, apresentando como essa queda afetou o 

aumento do desemprego e consequentemente outros setores não ligados diretamente ao setor em questão 

como resultado de um cenário de instabilidade, como por exemplo o comércio 

Resultado: 

O setor automobilístico sofre com a desaceleração das vendas, que registrou queda de quase 57% 

comparada ao ano anterior, o que o responsabilizou por 30% das demissões nas cidades de São José dos 

Campos e Taubaté no ano de 2015 e início de 2016. O setor no primeiro bimestre de 2016 encolheu 22,53% 

no comparativo com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março desse ano (três meses), foram 

emplacados 422.717 veículos contra 545.641 em janeiro e fevereiro de 2015. 

Conclusão: 

A crise no setor automobilístico da região começa a impactar o comércio de São José dos Campos e 

Taubaté, pois essas cidades e as que se encontram em torno, são dependentes deste setor, e sua instabilidade 

afeta diretamente o comércio, segundo a Associação de Comércio de ambas as cidades, preveem queda no 

faturamento das lojas até o fim deste ano. O reflexo é imediato no comércio e antecede a crise, pois os 

boatos de demissão, layoff e férias coletivas, resultam na limitação de consumo. E mesmo com incentivos 

de consumo o comércio não tem conseguido atrair clientes. 
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EFEITOS DA CRISE NA ATIVIDADE ECONÔMICA BRASILEIRA.  

ENIC201608093 

 

SOFIA ROTBAND 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O Brasil está vivenciando uma crise ultimamente e isto é visualizado pela elevada taxa de juros, alta nos 

índices de desemprego, diminuição da renda, falta de políticas públicas e alta insatisfação da população com 

a política que influencia diretamente na economia. São nessas crises em que há mudança, são nesses 

momentos em que há uma quebra do paradigma na qual envolve toda a sociedade. Uma crise é uma 

alteração no desenvolvimento, é um momento em que a economia indica índices negativos tendo efeitos e 

causando uma retração nas atividades econômicas. A crise abalou todo o sistema econômico, político e 

social. No Brasil ela teve algumas variáveis, como a falta de políticas efetivas para a diminuição de um 

recesso. 

Metodologia: 

Este trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental de onde foram coletados os 

dados para a elaboração do mesmo.Após décadas de industrialização, o Brasil entre 2003 e 2013 voltou a 

sua condição histórica de exportador de produtos primários. Nessa época o Brasil pegou carona no 

crescimento chinês exportando as chamadas commodities, como minério de ferro, soja, entre outros. Foi 

quando a crise abalou a China e a Índia que o Brasil viu uma de suas principais fontes econômicas desabar. 

Em termos cronológicos, os dois mandatos do presidente Lula, do ano de 2003 até o ano de 2011, teve como 

prioridade a ampliação do mercado interno de massas e as obras de infraestrutura, beneficiando o setor 

exportador e do agronegócio, com uma economia que vinha crescendo em um ritmo bem acelerado com 

resultados que estavam agradando o mercado e possibilitando uma estabilidade e um nível de confiança 

satisfatórias. No segundo mandato da presidente petista, Dilma Roussef, a crise já em curso no Brasil e com 

uma desaceleração da economia, o Brasil se viu diante de políticas públicas que prejudicavam a população, 

com a renda real em queda, endividamento da população e das empresas, vendas em queda, indústria 

contraindo e desemprego em alta elevação. Uma crise que se instaura no país acarreta algumas 

consequências graves para as empresas e para a população, como inflação alta, desvalorização da moeda 

nacional, elevação da taxa de juros, aumento do desemprego e um clima econômico desfavorável. 

Resultado: 

O Brasil de uma forma geral está sendo afetada pela crise, causando um desequilíbrio em cadeia na estrutura 

da sociedade, favorecendo a expansão da economia informal com desdobramentos sociais e problemas 

sistêmicos na condução da política sobre a economia. Foram muitos os setores da economia afetados pela 

crise, como a de construção, automobilística, serviços industriais, de tecnologia, farmacêutica, alimentícia, 

têxtil, entre outros. Uma crise que assola um país inteiro, na magnitude que o Brasil foi afetado, ceifa 

principalmente e primeiramente aqueles situados na base da pirâmide sócio/econômica, é a população de 

menor renda a sentirem mais fortemente os impactos da diminuição da atividade econômica, tendo 

consequências como: o menor poder de compra, perda de auxílios do governo, grandes chances de perda de 

emprego, entre outras. 

Conclusão: 

Em um cenário de alta nos juros que é vista de forma negativa no mercado internacional, os investidores e 

empresas não tem interesse em fazer investimentos de longo e médio prazo. Em contrapartida os 

investidores externos vêem como uma possibilidade de ganho investir no capital especulativo para tirar 

vantagens das altas taxas de juros, o que também é ruim para o país, pois demonstra uma instabilidade no 

mercado de câmbio em que as somas de capital entram e saem muito rapidamente, sendo favorável apenas 

para os investidores, agravando a situação econômica brasileira. 

 



  

21 

 

OS EFEITOS DA CRISE COM ENFOQUE NA EMPRESA PETRÓLEO BRASIL S/A (PETROBRAS).  

ENIC201628228 

 

ALINE BATISTA DE CAMPOS 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A economia termo que tem origem grega com significado de “administração de lar”, é a ciência que estuda 

os processos de produção, consumo de bens, intercâmbios e serviços. A crise é considerada uma mudança 

brusca ou uma situação de escassez. A crise econômica inicia-se em algum momento de depressão, onde 

pode tratar-se de uma crise que afeta em especial certos setores (oferta e demanda) ou uma crise 

generalizada. Por essa justificativa a crise econômica faz parâmetros a um período de escassez do nível de 

produção, do consumo de produtos e serviços de comercialização. Com crescimento de 0,1% em 2014, a 

economia brasileira vem mostrando que tem fôlego curto, incapaz de manter o mesmo ritmo de crescimento 

ao longo dos anos. Em que o PIB (Produto Interno Bruto), do país vem mostrando certa estabilidade. Porém 

nos últimos anos, os dados indicam que a economia brasileira não vem evoluindo de forma constante. 

Metodologia: 

Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica e documental, baseado na crise na Petrobrás de onde foram 

obtidos os dados que nortearam a elaboração do trabalho como um todo. No mercado competitivo 

independente do ramo o fator primordial para o sucesso da empresa em tempos de crise é a sua adaptação 

em meio à mesma. Para garantir seu espaço ou sua permanência no mercado de crise atual, as empresas 

devem saber lidar com seus valores, com seu capital e sua gestão para que esta organização não tenda a 

“fechar suas portas”. Portanto é necessária a avaliação dos casos de cada empresa, pois são vários fatores 

que podem levar a uma crise interna como: Queda nas vendas, continuidade nas reduções de atividades 

industriais, queda no consumo interno, dificuldades de obter créditos no mercado. Perante este quadro, 

observa-se que as empresas mostram grandes pontos de preocupações com possíveis impactos da crise 

mundial, onde podemos citar como exemplo a empresa Petróleo Brasil S/A (Petrobrás), que se encontra com 

uma queda de 610 bilhões de reais na bolsa de valores. E atualmente o governo planeja realizar um leilão 

dos blocos de unitilizaçao no pré-sal com o intuito de solução. As companhias que vencerem terá direitos 

direito de negociação com os operadores. Porém como a Petrobrás é dona majoritária preza a ela escolher 

quais áreas do pré-sal que vender e quais quer continuar com as produções. 

Resultado: 

Vários são as causas para esse acontecimento, porém citamos como principal causa a lei da demanda e 

oferta, onde a produção da Petrobrás supera o consumo, com esta queda, esperava-se que a OPEP 

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo), diminuísse sua produção para poder defender o preço. A 

“nova Petrobras”, que começou a surgir pelo fato da empresa estar altamente endividada e sem dinheiro 

para investir em retornos, ainda se encontra em desfavor ao mercado financeiro desde que a Operação Lava 

Jato, demonstrou a presença de esquemas de corrupção envolvendo a Petrobrás e seus fornecedores de 

participação. Para que a Petrobrás consiga retomar seu desenvolvimento, ela decidiu reduzir seu tamanho e 

desabilitar varias áreas de negócios. Iniciando com a retirada de negócios no setor elétrico e colocando a 

venda usinas térmicas e gasodutos de gás, focando somente na produção de petróleo e na área do pré-sal. 

Conclusão: 

Segundo analises a estatal da Petrobrás planeja vender US$ 57 bilhões do seu patrimônio até 2019, cortando 

custos operacionais, onde a companhia ainda repassará 49% das subsidiárias de distribuições de gás natural. 

A redução de investimentos é bilionária, onde apresenta que o plano da Petrobrás era resgatar 23 bilhões de 

2015 a 2019. Mas a empresa já fez ajustes para o valor US$ 20 bilhões. O crédito inicial era de US$ 29 

bilhões, mas a Petrobrás deixou este orçamento para revisões, partindo de uma economia que virá das 

demissões realizadas e de reestruturação interna que estão sendo avaliados seus custos. 
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A GESTÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

ENIC201675273 
 

SUELLEN DA PAZ BOTELHO 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 
 

Introdução: 

Elas são 99,2% das empresas brasileiras, empregando cerca de 60% das pessoas economicamente ativas no 

País, mas respondem apenas 20% do PIB brasileiro. As pequenas empresas no Brasil e no mundo têm sua 

própria característica. São mais ágeis e flexíveis, adaptando com mais facilidade que as grandes empresas, 

porem, devido ao seu porte tem suas limitações, tendo menos poder que as outras e assim não se 

beneficiando de alguns ganhos. O empreendedor é uma espécie de faz tudo, digamos que não existe aqueles 

escalões de hierarquização e padronização, o que é mais comum são as informalidades que são realidades 

distintas. 

Metodologia: 

Foi desenvolvida uma metodologia que atendesse as necessidades de micro e pequenas empresas de base 

tecnológica, através da sensibilização para a importância da inovação e de seu gerenciamento e que fosse 

implantada na gestão das empresas através de um plano de gestão da inovação. A metodologia é composta 

por fases, nas quais servem para identificar a capacidade inovadora da empresa e suas práticas, fazendo um 

nivelamento e um aprofundamento dos conceitos. E ferramentas envolvidas no processo de gestão da 

inovação, e para verificar as mudanças e benefícios trazidos com a implementação do plano de gestão da 

inovação e obtendo um resultado excelente colocando o desenvolvimento do plano de GI específico em 

pratica nas empresas. Com as Metodologias de Gestão por Processos, as pessoas administram de forma 

eficiente na medida em que a decisão pode ser baseada por metodologias, porque a integração das várias 

partes e atividades da organização possibilita uma visão lógica. As micro e pequenas empresas no Brasil são 

fontes de empregos diretos e indiretos nos mais variados setores, de forma que a falta de planejamento de 

seus gestores contribui negativamente para que essa empresa enfrente as variações econômicas do mercado. 

E por isso as metodologias utilizadas buscam resultados estatísticos para o bom andamento da empresa, nos 

quais esses resultados obtidos sejam para melhoria ou até mesmo a solução dos problemas. O planejamento 

estratégico é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, 

visando o melhor grau de interação com o ambiente, considerando ainda a capacitação da organização para 

este processo de adequação. 

Resultado: 

As empresas precisam definir o seu campo de atuação, o caminho que quer seguir, aonde que chegar, para a 

sua própria sobrevivência. Com a metodologia em atuação as vantagens das pequenas empresas é a maior 

flexibilidade para atender clientes que necessitam de produtos em menor quantidade, ou seja, pode realizar a 

produção e, baixa escala. Essa flexibilidade permite que se possa responder prontamente às demandas de 

seu mercado, mediante a adaptação de seus produtos às mudanças empreendidas por seus clientes e ainda, 

seus equipamentos sendo produtos às mudanças empreendidas por seus clientes e ainda, seus equipamentos 

sendo menos especializados permitem que sejam introduzidas alterações e adaptações com mais facilidade. 

Além disso, os serviços prestados por elas são mais ativos e rápidos, quando a empresa está em um bom 

andamento têm maior proximidade com os clientes e a eficiência é maior em função dos baixos custos 

indiretos. 

Conclusão: 

Ao término desse trabalho conclui-se que a realidade que as empresas enfrentam com o mercado 

globalizado determina que suas estratégias sejam traçadas para a manutenção da capacidade competitiva e 

isso exige que se assumam riscos e atendam às necessidades dos seus clientes, sejam consumidores ou 

empresas que necessitam do produto para dar continuidade no processo. Uma característica importante de 

uma pequena empresa é a cadeia produtiva em que ela está inserida dentro de uma empresa. Obtendo 

desenvolvimento, a pequena empresa se torna importante para o país com produtos de uma certa qualidade, 

preços e serviços, contribui com o mercado atual. 
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REPERCUSSÃO DA CRISE BRASILEIRA NAS PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS.  

ENIC201617841 

 

MAYARA MACHADO DOS SANTOS  

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Desde que o Brasil é Brasil, a crises financeiras sempre vieram em sua trajetória de crescimento. O mais 

interessante é que, desde então, a história comprova que é na crise que surgem as melhores ideias e as 

situações que transformam um momento. A crise econômica é um momento em que a economia apresenta 

indicadores negativos, com contração das atividades, altos níveis de desemprego e aumento da pobreza. Na 

política, é a situação de conflito que ameaça a sucessão de um governo. Não é preciso estudo aprofundado 

sobre o caso, um exemplo clássico está no simples fato de ir ao supermercado fazer sua compra mensal, 

onde se observa a inflação de preços nos produtos básicos. 

Metodologia: 

Este trabalho se baseia em uma pesquisa documental e bibliográfica, a qual tem enfoque a crise brasileira. O 

fator que alimenta o transtorno pelo qual o país está passando é a completa falta de credibilidade do governo 

e sua equipe. Ninguém vai colocar dinheiro na mão de um governo que não sabe como aplicá-lo em prol do 

desenvolvimento da nação. Os motivos que levaram a atual situação econômica do Brasil são muitos. O 

primeiro deles é a total falta de investimentos em infraestrutura, que tem levado o país a perder 

competitividade tanto no ambiente interno quanto externo. O segundo motivo foi a falta de planejamento 

estratégico para nossa economia. O governo tem trabalhado com uma estratégia para realizar fatos 

emergenciais, caso que se tivesse planejado há muito tempo não seria preciso desespero e os problemas 

seriam resolvidos facilmente. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria diz que, 69% dos 

brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. O índice mostra que 80% da população não estão 

confiando na presidente e 82% desaprovam a maneira como ela governa o país. A popularidade de Dilma 

Rousseff é baixíssima, inclusive entre seus eleitores, 91% das pessoas desaprovam a atuação do governo na 

área de tributos e 90% reprovam a taxa de juros. Não somente os brasileiros, os efeitos que as pequenas e 

grandes empresas sofrem, são grandes. Muitas organizações perdem a estabilidade e necessitam de uma 

nova base para se sustentar novamente, além de novos projetos que devem ser feitos. É preciso que a pessoa 

que comande a organização esteja ciente das pedras no caminho que irão aparecer, é fundamental tratá-las 

com transparência e acima de tudo ter uma visão horizontal da realidade do mercado e de sua empresa, para 

tomar decisões corretas e saber administrar os problemas cada um a seu momento. 

Resultado: 

Bem como a inflação, a crise atinge as indústrias, pois a desvalorização do dólar tira a competitividade dos 

produtos nacionais e torna as importações mais viáveis, o que desestimula a atividade interna do país. Além 

disso, a ênfase de exportações de produtos básicos também afeta a indústria nacional, gerando um efeito de 

desindustrialização, o que prejudica os estados que têm os maiores parques industriais, que aos poucos vão 

perdendo espaço no mercado para as transações comerciais que envolvem as commodities. A entrada de 

capital estrangeiro pressiona a valorização do real, encarece e tira a competitividade das exportações. A crise 

internacional também gera impactos no emprego, pois geralmente se reduz sobre o mercado de trabalho e 

ajuda a enfraquecer a geração de novas vagas com carteira, que naturalmente, tende a perder o ânimo por 

conta de indolência da atividade interna. 

Conclusão: 

Durante a crise, uma empresa deve manter os colaboradores, clientes e fornecedores informados sobre o 

problema ocorrido e as atitudes que estão sendo tomadas para esclarecê-la. Monitorar sempre o cenário é 

um ponto positivo para deixar nítida a reputação da organização. Em síntese, é preciso que haja um fim nas 

exportações de reservas e matéria prima porque o que realmente se espera é que o Brasil retome ao poder de 

crescer e ao mesmo tempo continue investindo em tecnologia, recriando as escolas técnicas que possuíam 

no país, as faculdades públicas e projetos governamentais que fizeram o país se levantar. 
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EFEITOS DA CRISE ATUAL NA INDÚSTRIA TÊXTIL BRASILEIRA  

ENIC201622900 

 

JULIANA HITOMI KOGA 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A indústria brasileira têxtil está vivendo uma de suas piores crises em sua história, devido a diversos fatores 

como: as crises político-econômica, a crise hídrica e a competitividade internacional. Segundo o presidente 

da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Rafael Cerne, “É um momento difícil 

para o setor em todo o Brasil. No mercado interno, o nosso crescimento, este ano, será abaixo de zero. Além 

disso, haverá mais demissões na área”. A indústria brasileira têxtil está entre um dos principais setores pela 

movimentação financeira do país. Na classificação mundial, o Brasil é o quarto maior produtor têxtil, quinto 

em confecção e ocupa também o quinto lugar no consumo mundial, gerando uma renda média de US$ 42 

bilhões. 

Metodologia: 

informações foram obtidas através de pesquisas bibliográficas e documental realizadas em sites oficiais e 

periódicos. O trabalho tem como objetivo apresentar como a crise tem afetado a economia da Indústria 

Têxtil no país. No Brasil há cerca de 30 mil confecções, sendo 35% só no Estado de São Paulo, um dos 

maiores geradores de renda e de empregos do setor no país. Segundo o Sindivestuário (Sindicatos das 

Indústrias do Vestuário do país) o país já chegou a possuir 35 mil confecções, gerando um milhão de 

empregos para as pessoas. A crise tem causado não somente um grande impacto nas grandes empresas, mas 

principalmente nas micro e pequenas empresas, que possuem de 10 a 15 funcionários em média. Em 

comparação a grandes empresas como Hering, Malwee, Renner e entre outras que somente realocaram ou 

diminuíram sua mão de obra para continuar a manter suas atividades, empresas de menor capacidade 

produtiva tiveram que fechar suas portas. Em 2012 o setor têxtil gerou cerca de 20 mil vagas de trabalho, 

com um investimento de US$ 2 bilhões. Enquanto que em 2014, foram fechados 20 mil vagas e os 

investimentos passaram para US$ 1,1 bilhão. A crise não está poupando nenhuma região. A incerteza na 

economia está levando várias empresas a reavaliarem o seu número de fábricas, e cortes de produção. Por 

esse motivo, muitas companhias tem desativado as suas unidades de maior custo de mão de obra, e tem se 

estabilizado em regiões como Centro-Oeste e Nordeste, procurando por um custo de produção mais baixo e 

rentável para manter as suas atividades. 

Resultado: 

O setor da Indústria têxtil, assim como os demais setores do país vem sendo afetado por diversos fatores. Os 

indicadores apontam que o quadro econômico do setor se encontra muito mais inflexível do que o esperado, 

com o aumento contínuo da inflação, do desemprego e de sua produção, deixando insegurança ao 

empresário. O setor têxtil é um dos primeiros a sentir o impacto da crise econômica e política, mas também 

é um dos que mais rápido pode se recuperar dela. Em 2015 foram fechadas cerca de 2 mil confecções, sendo 

390 empresas somente em São Paulo, causando o corte de mais de 15.684 empregos nos sete primeiros 

meses. Para Masijah, dono da Darling, fundada há 66 anos em São Paulo, o setor deverá fechar pelo menos 

2 mil confecções este ano, obtendo uma queda de 10%. 

Conclusão: 

Conclui-se que a atual crise econômica tem causado e virá a causar diversos efeitos nas Indústrias têxtil, 

como a perda de competitividade, a diminuição de empregos formais, menor influência da importação e 

maior investimento em exportações no mercado brasileiro. A inflação subiu, o desemprego cresceu, a moeda 

está mais cara, o poder aquisitivo está menor, as pessoas estão economizando dinheiro e esfriando o 

mercado de consumo, diversas empresas decretando recuperação judicial, entre outros. E a tendência é de 

que essas estatísticas continuem ainda para os próximos anos. 
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ANÁLISE DE MODELOS DE GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS  

ENIC201663295 

 

DARA LARISSA PEREIRA ALVES 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Muito se confunde aos poucos estudados no assunto sobre a diferença entre microempresa e pequena 

empresa, a classificação utilizada para diferenciar ambas são suas receitas brutas anuais, na qual a empresa 

que apresenta uma receita inferior ou igual a R$360.000,00 é considerada uma microempresa, e uma com 

receita superior a R$360.000,00 e inferior ou igual a R$3.600.000,00 no mercado nacional é classificada 

como de pequeno porte. Em geral essas organizações apresentam modelos próprios e como características 

principais agilidade, flexibilidade e versatilidade. 

Metodologia: 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental. Tem por objetivo analisar 

um modelo de gestão nas pequenas empresas, um estudo que precisa ser efetuado de forma individual, 

devido a que cada organização de pequeno porte apresenta um modelo especifico. É um estudo efetuado na 

própria empresa e, para análise geral, será efetuado a partir de modelos encontrados na internet. O modelo 

de Excelência de Gestão para Micro e Pequenas Empresas (MEG) utilizado para medir o grau de 

maturidade da gestão das micro e pequenas empresas é constituído por questões baseadas nos critérios de 

liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimentos, pessoas, processos e 

resultados, possibilitando identificar pontos fortes e possibilidades de melhoria, auxiliando a organização a 

alinhar seus recursos, aprimorando a comunicação, a produtividade e a efetividade de suas ações, atingindo 

o objetivo estratégico. Entretanto, em muitas pequenas empresas ainda se há utilizado o modelo de “gestão 

por paixões e reações”, modelo no qual o sistema informal prevalece o sistema formal e o gestor 

normalmente não assume uma posição de líder e sim de “pai”, modelo muito presente em empresas 

familiares. 

Resultado: 

O resultado da utilização do MEG na empresa adaptada ao mesmo estimulou uma resposta de maneira mais 

ágil, assertiva e inovadora aos desafios encontrados no mercado comercial, já o segundo modelo 

apresentado obtêm bons resultados na fase inicial da empresa, porém existe uma grande dificuldade quando 

há a necessidade da troca de modelo de liderança, devido que a organização fica presa ao modelo anterior. 

Ao selecionar os critérios de lucratividade e rentabilidade, o primeiro modelo alcança mais sucessos devido 

a sua formalidade e efetividade de suas ações, de tal forma que seus objetivos são atingidos, além da 

elevação do lucro líquido. 

Conclusão: 

Logo o mercado comercial é constituído por diversas pequenas empresas, e cada uma delas apresenta um 

modelo de gestão diversificado no qual cabe ao líder definir o que melhor se adapta a empresa e executá-lo. 

Uma organização com o modelo certo, bem definido e conhecido pelos seus colaboradores só traz 

benefícios para a mesma, como uma relação mais profissional, um menor índice de desperdício e, por 

consequência, uma obtenção maior nos lucros, uma maior vantagem competitiva, entre outros. 
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EFEITOS DA CRISE BRASILEIRA NAS ORGANIZAÇÕES  

ENIC201684876 

 

NATHIELE DOS SANTOS BONANI 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Um fato que está sendo marcante na vida de todos os brasileiros, é a tão indesejada crise. Ouve-se em todos 

os jornais e se vê em todos os lugares este assunto tão comentado, entre jovens e adultos, em casa, na 

escola, no trabalho e pelas ruas de todo o país. Discute-se a falta de emprego, a redução dos salários e a 

ineficiência do governo diante desta situação. As organizações sempre viveram crises, algumas de caráter 

econômico, outras políticas, sendo mais comuns as administrativas e internas, embora muitas delas sem que 

se tenha tido conhecimento. Com as empresas brasileiras não seria diferente, a dificuldade no desempenho 

de suas atividades sempre existiu, seja pelas características do próprio mercado, também em razão dos 

elevados juros cobrados, seja pela ausência de apoio do Estado. 

Metodologia: 

Como metodologia neste trabalho adotou-se a pesquisa bibliográfica de onde foram obtidos os dados que 

nortearam a elaboração do trabalho como um todo. A crise global havia desembarcado no Brasil. Já havia 

tempo que os economistas alertavam que um dos vetores de contágio da turbulência na economia brasileira 

seria o comércio exterior. Os dados de abril da balança comercial confirmaram esses temores. As 

exportações brasileiras caíram 8% em abril 2012 em relação a abril de 2011. É a primeira queda na 

comparação interanual desde novembro de 2009, quando o mundo ainda vivia sob o impacto da primeira 

fase da crise. Uma análise de longo prazo mostra o quanto a desaceleração foi brutal. No acumulado em 12 

meses até abril, as vendas externas cresciam 17,5%. Em 2014, o cenário foi de queda nas vendas, na 

produção e demissões. Em São Paulo, por exemplo, esta foi a realidade apurada em um levantamento feito 

pelo SIMPI – Sindicato da Micro e Pequenas Indústrias de São Paulo. De acordo com o IBGE, a indústria 

de São Paulo recuou quase 13% em setembro em comparação com o mesmo mês em 2014. Entre os 316 

empresários pesquisados, 77% dos entrevistados afirmam que a crise prejudicou os negócios e temem pelo 

futuro das empresas. Conforme os desdobramentos da crise financeira chegam com maior força ao bolso da 

população por meio do desemprego ou de sua ameaça – real ou especulativa –, aumentam as instabilidades 

sociais em vários países. Um levantamento feito pela Tendências Consultoria Integrada, a pedido do Estado, 

mostra que, com a rápida deterioração da atividade econômica em 2015, o trabalhador está demorando mais 

tempo para conseguir um novo emprego. 

Resultado: 

Atualmente, com a rapidez com a qual a informação é enviada e recebida, com o desenvolvimento dos 

veículos de comunicação, grande parte da atenção está voltada para as organizações e suas ações, pois a 

população está se percebendo como elemento integrante do processo social que as organizações 

desenvolvem. É certo que o Brasil não vai parar, mas certamente observaremos uma redução do nível de 

atividade econômica maior ainda do que a que já estamos sentindo nos últimos meses. Nota-se que não há 

como evitar a crise econômica de 2016, mas prudência e muita calma, certamente irão ajudar a sair vivo de 

toda essa turbulência que certamente virá por aí, principalmente no primeiro semestre. 

Conclusão: 

Conclui-se que a crise que o país está enfrentando não vem de hoje. São problemas do passado que não 

foram resolvidos e continuam não sendo resolvidos pelo governo atual, consequentemente, afeta a vida dos 

trabalhadores e de grande parte das organizações, gerando desemprego, e assim afetando o desempenho 

econômico do país. Há previsões de melhoria, porém nada significativo para a economia, sendo assim, não 

voltará a geração de empregos ao mesmo nível que houve de desempregos nos últimos tempos. 
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SOBREVIVÊNCIA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL  

ENIC201649673 

 

JULIANA HITOMI KOGA 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) possuem um papel importante no desenvolvimento econômico 

brasileiro, representando a maioria das empresas existentes no país. Nos últimos anos a criação de novas 

empresas voltadas para os pequenos negócios tem crescido expressivamente. Em 2012 apresentaram-se 7,1 

milhões de empresas registradas no empreendimento, gerando oportunidades de maior oferta de empregos, 

melhores salários, maior arrecadação de impostos, melhor distribuição salarial e aumento do bem estar 

social. Porém, apesar de toda a sua importância na economia, a maioria das MPEs não possuem uma 

expectativa de vida longa, não chegando a alcançar 2 anos de atividade. Isso ocorre devido aos diversos 

desafios e dificuldades que a empresa encontra no mercado, como fatores econômicos e pela falta de 

planejamento para realização de uma boa gestão financeira, sendo estes determinantes para sua 

sobrevivência no mercado competitivo. 

Metodologia: 

As informações foram obtidas através de pesquisas bibliográficas e documental realizadas em sites oficiais e 

artigos científicos. O trabalho tem como objetivo apresentar as taxas de sobrevivência e os principais 

motivos que levam as micro e pequenas empresas brasileiras a decretarem falência. As informações do 

estudo foram retiradas a partir de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF), elaborado pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em empresas com até 2 anos de atividades, 

no período entre 2005 e 2010. Desde a década de 70, as MPEs começaram a ganhar um grande destaque na 

economia nacional. Atualmente, de acordo com a SEBRAE, uma em cada quatro empresas são fechadas até 

dois anos após a sua criação, sendo estas influenciadas por multifatores, como: a falta de planejamento, 

gestão deficiente, falta de políticas de apoio, alta carga tributária e a falta de capital de giro. Para Mattar 

(1998), os motivos que levam a falência são de duas ordens: os motivos internos e os motivos externos. Os 

motivos internos estão relacionados ao que acontece dentro da organização, já os motivos externos são 

aqueles que ocorrem no ambiente em que se encontra a empresa. Godoy (2009), ainda cita como outro 

problema para a sobrevivência das MPEs a inserção do empreendimento no ambiente familiar. 

Resultado: 

Tendo-se como referência as informações das empresas disponíveis na SRF de 2007 a 2010, apresentou-se 

nesse período uma taxa de sobrevivência das empresas de 75,6% e uma taxa de mortalidade de 26,4%, 

apresentando nível superior se comparados a seus anos anteriores. Observa-se que a maior taxa de 

sobrevivência das empresas encontra-se no setor industrial(79,9%), seguido pela taxa de comércio (77,7%), 

pela construção (72,5%) e do setor de serviços (72,2%), com maior concentração na região de Sudeste e Sul 

do país. As micro e pequenas empresas apresentaram durante este período uma maior participação na 

economia, contribuindo para o aumento do PIB. Mesmo tendo um importante papel socioeconômico, as 

MPEs ainda apresentam uma alta taxa de mortalidade, atribuída principalmente a falta de um sistema de 

contabilidade e a uma má gestão administradora. 

Conclusão: 

Conclui-se que as MPEs são de extrema importância na economia brasileira, porém ainda enfrentam 

grandes desafios para manter-se no mercado. O planejamento e a profissionalização de uma administração 

financeira é essencial para o sucesso e desenvolvimento da organização. Portanto, é necessário que o país 

faça maiores investimentos, como por exemplo a diminuição da carga tributária, possibilitando a 

competitividade no mercado, para que se possa reverter os índices de mortalidade que impedem a 

longevidade das empresas. 
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EFEITOS DA CRISE BRASILEIRA NAS ORGANIZAÇÕES  

ENIC201618115 
 

SUELLEN DA PAZ BOTELHO 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 
 

Introdução: 

A crise está presente no ciclo econômico, é a fase que mais preocupa os economistas,que se dividem na 

tentativa de encontrar soluções para o problema e explicação para a causa. É um fenômeno que afeta todos 

os países capitalistas avançados há mais de 150 anos, apresentada a todos como “crise cíclica de 

superprodução” por Marx, que embora não tenha concluído sua teoria completa, com base em suas 

indicações, outros economistas encontraram explicações para o assunto. Atualmente, já está confirmado o 

fato de que as economias capitalistas alternam períodos de prosperidade econômica e de crise. Todos, no 

entanto, quando se trata de explicar as causas dessa queda na economia possuem diversas teorias diferentes. 

Metodologia: 

Este trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental de onde foram coletados os 

dados para elaboração do mesmo. Nos últimos 30 anos, a organização do processo de trabalho vem 

passando por diversas transformações, tento tendência principal a adaptação dos processos produtivos, 

tornando-os facilmente flexíveis durante a demanda efetiva. É extremamente importante para o crescimento 

em períodos de crise econômica a flexibilidade desses processos, possibilitando uma rápida diminuição na 

área da produção nas empresas, sem elevados custos. Algumas mudanças têm provocado alterações 

importantes no mundo do trabalho, não tem sido totalmente seguido as leis trabalhistas, existindo acordos 

cada vez mais flexíveis de contratação e utilização de mão-de-obra. Estas alterações estão sendo 

aprofundadas com a atual crise econômica, que, apesar de assumir a forma financeira, têm abalado 

significativamente os setores reais da economia mundial, em particular, o chamado “mercado de trabalho”. 

Os empregados e empresários, estão todos apreensivos com a situação econômica brasileira, onde vem 

enfrentando uma crise de alto índice atualmente. Preocupados com os dados atuais, os empresários têm 

adiado investimentos e novos empreendedores tem aguardado o momento ideal e menos incerto para iniciar 

seus projetos para o País. A crise de 2016 faz parte de toda pauta de reunião de empresários do país e 

também fora dele. É um ano eleitoral, e a falta de investimento no país no só vem agravando. A falta de 

planejamento estratégico de longo prazo, foi o motivo desse problema enfrentado hoje pelo Brasil. O 

governo não tem credibilidade suficiente para contar com apoio dos setores da economia nacional, essa 

retomada da economia brasileira depende do Governo. A agricultura, indústria e serviço fizeram sua parte 

quanto aos dados para atingidos de produtividade e competitividade, porém o governo falhou no 

planejamento estratégico, infraestrutura e política fiscal. 

Resultado: 

Toda organização enfrenta crises internas e externas. O diferencial neste caso, está em como a Instituição 

lida com esses momentos de dificuldades no país. Dado o surgimento e a identificação, o primeiro passo é 

se planejar e aceitar, identificando a existência dessa crise. O próximo passo é escalar uma equipe ligada a 

esta situação da empresa para auxiliar na busca de soluções dos conflitos ou crises, junto a quem está à 

frente da organização. Em um terceiro momento é preciso planejar ações e estratégias para se desenvolver 

ao longo de um determinado período, afim de superar estes problemas. A Comunicação dentro da empresa 

precisa surgir em um determinado momento, trazendo estratégias que auxiliam a organização no 

gerenciamento de solução das crises internas e externas. 

Conclusão: 

Portanto a economia brasileira poderá retomar o crescimento em 2017, caso a situação política seja 

resolvida ao longo deste ano. Ao certo não há previsão de uma data especifica de quando a política e 

economia irão andar juntas, fazendo com que assim, o país supere a crise. Não ajudando muito, a lenta 

recuperação da economia mundial. Sem o crescimento global continuo, e com um ritmo crescentemente 

decepcionante, acaba deixando a economia mundial exposta a riscos negativos. 
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MODELO DE GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS  

ENIC201665375 

 

MAIARA ALINE DE PAULA MORGADO 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

As micros e pequenas empresas no Brasil e no mundo têm características próprias. São mais ágeis, versáteis, 

flexíveis e adaptam-se com mais facilidades que as grandes empresas, mas, em contrapartida, devido às 

limitações próprias de seu porte, em geral têm menos poder de barganha e não se beneficiam de ganhos de 

escala. Se as pequenas empresas for bem geridos pode ser bem melhor do que grandes empresas. Por isso 

mesmo, não é possível reproduzir mecanicamente os modelos de gestão e de boas práticas empregados pelas 

empresas de maior porte. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada neste trabalho é pesquisa bibliográfica e documental. Como a principal 

metodologia desse trabalho foi pesquisa bibliográfica, em uma das pesquisas o autor fala que as diferenças 

determinam que o modelo de excelência de gestão da grande empresa sofra um ajustamento na hora de ser 

aplicado ao pequeno negócio: os fundamentos são os mesmos, mas a maneira de implantação deve ser 

diferente. Devido à privilegiada visão de conjunto de que o líder desfruta, ele tem grande capacidade de 

realização das boas práticas de gestão. A inovação, por exemplo, que hoje diz respeito mesmo à 

sobrevivência no mundo empresarial, pode ser aprofundado em pouquíssimo tempo, pois as instâncias de 

decisão praticamente inexistem. Uma empresa com um sistema totalmente informatizado, funcionando 

eficiente e eficazmente, proporcionará grandes vantagens, seja em relação ao tempo otimizado, à 

organização, à facilidade de obtenção de informações, à previsão e muitos outros aspectos que contribuirão 

para o sucesso da pequena empresa, a informatização das pequenas empresas possibilita que elas ganhem 

eficiência e eficácia melhorando, assim, sua competitividade e aumentando sua lucratividade. A grande 

motivação para que as pequenas empresas estejam buscando adquirir recursos da tecnologia de informação 

é a sua sobrevivência num mercado cada vez mais global e competitivo. Essas empresas esperam que, com a 

aquisição de modernas tecnologias para tratamento de informação, sua agilidade e flexibilidade melhorem 

significativamente, além do aumento da qualidade de seus produtos. 

Resultado: 

Efetivamente não é possível reproduzir mecanicamente os modelos de gestão e de boas práticas empregados 

pelas empresas de maior porte. O empreendedor é uma espécie de fazer tudo, precisa assumir muitas 

funções, a distância entre os escalões-se é que o termo é apropriado nesse caso praticamente não existe, a 

hierarquização e departamentalização também não; o que predomina nas relações é a informalidade, enfim, 

são realidades muito distintas. Da mesma maneira, na maioria dos casos, a grande empresa é mais 

capacitada, conta com recursos humanos mais treinados e desenvolvidos que a pequena. 

Conclusão: 

Conclui-se que as pequenas empresas é uma empresa linear, ela tem um papel bem claro do seu desempenho 

na sociedade de prever produtos de valores a empresa tem obrigações internas a cumprir a satisfação e 

expectativas de seus empreendedores e colaboradores. As pequenas empresas têm dificuldade em obter 

financiamento, por falta de linhas de crédito adequadas ou por dificuldades em preencher as exigências 

necessárias. Sendo assim, é preciso criar linhas de financiamento voltadas para aquisição da tecnologia de 

informação com menores imposições para que a pequena empresa possa adquirir tecnologia e o 

conhecimento necessário para sua eficaz e eficiente utilização. 
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SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.  

ENIC201657351 

 

MARIO BENEDICTO FURQUIM NETO 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

É um Conjunto de elementos interligados, integrados na organização, que funciona como uma engrenagem 

para atender à política da qualidade e os objetivos da empresa, tornando visível nos produtos e serviços e 

atendendo as expectativas dos clientes. Sistema implementado e bem gerenciado proporciona à alta direção 

segurança para tomar decisões. 

Metodologia: 

Uma das razões da utilização desse sistema, é que consequentemente, um maior número de clientes tornam-

se satisfeitos com a empresa. Além disso, há uma melhora na imagem, no desempenho e na cultura 

organizacional. A produção sobe e os custos reduzem, é um diferencial, sendo um critério que garante 

maiores oportunidades e competitividades frente aos mercados.. Existem princípios e diretrizes da 

qualidade, que são aplicados em cada processo que envolve o dia a dia da instituição, possibilitando fazer a 

tomada de decisões de forma segura, pois, através das ferramentas utilizadas, o gestor poderá verificar os 

indicadores de desempenho da empresa. 

Resultado: 

Maior número de clientes tornam-se satisfeitos com a empresa, a produção sobe e os custos reduzem para 

que o resultado seja reconhecido, será necessário que outra empresa especializada em auditoria de gestão da 

qualidade faça esse serviço. 

Conclusão: 

Uma organização pode optar pela implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade com a finalidade 

de apenas otimizar seus processos e melhorar a qualidade de seus produtos e serviços, para ter o resultado 

desse investimento seja reconhecido formalmente, por meio de um certificado de qualidade, que será 

preciso que o sistema seja auditado por uma terceira parte, uma empresa imparcial, especializada nesse tipo 

de serviço. 
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A INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA: SUA HISTÓRIA E O MODELO DE SEU PROCESSO  

ENIC201653105 

 

JOÃO PAULO F. LAMBERT 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A história econômica de cada país e seu grau de desenvolvimento estão intimamente ligados à sua história 

de industrialização, sendo também este o caso no Brasil. Em nosso país, no entanto, existem uma série de 

particularidades que merecem ser destacadas devido à alta complexidade dos processos históricos ocorridos 

em um curto período de tempo, dada a juventude relativa da nação. No período colonial, não faz sentido 

falar em atividade industrial devido às várias restrições impostas pela Coroa portuguesa, fato que pode ser 

claramente notado pela assinatura da proibição de atividade manufatureira no país em 1785, no auge da 

revolução industrial inglesa. Resta-nos, portanto, analisar dois períodos mais específicos: A industrialização 

com a chegada da família real em 1808 e a industrialização no período pós 1930, a chamada revolução 

industrial brasileira. 

Metodologia: 

A elaboração deste trabalho ocorreu através de pesquisa bibliográfica e documental realizada durante as 

aulas de Economia Brasileira, caracterizando-se, portanto, como um resumo de diversas fontes distintas 

pesquisadas e filtradas quanto à sua relevância. Evitou-se utilizar textos de cunho não científico, visando 

obter uma base teórica mais confiável pautada em livros e artigos. Verificou-se, em primeiro lugar, qual o 

papel limitador de Portugal no Brasil colonial e quais os limitadores que surgiram a partir do fim da 

proibição e chegada da família real ao Brasil. Procurou-se ver também qual foi a motivação e quais fatores 

possibilitaram o alto incentivo à industrialização a partir do governo de Getúlio Vargas, bem como as 

medidas tomadas nesse período que favoreceram o estabelecimento da chamada fase de internacionalização, 

iniciada por volta de 1956 e que ocorre até os dias modernos. Foi possível verificar que num primeiro 

momento, posterior a 1808, houve breve período de incentivo à industrialização em que prosperaram 

especialmente as indústrias têxteis e de ferro, mas a industrialização passou a ser realmente significativa 

apenas a partir de Vargas. 

Resultado: 

A partir da independência, foram assinados tratados comerciais prejudiciais à industrialização nacional. 

Houve então certo desenvolvimento, mas ainda não se identificavam indústrias pesadas no país. Já em 1930, 

ao assumir o poder, Vargas afastou as oligarquias defensoras de interesses agrários e priorizou a criação de 

infra-estrutura industrial, buscando indústrias de base e energia. A crise do café e a redução de 

importações/aumento de exportações em razão da Segunda Guerra Mundial também contribuíram para a 

industrialização no período. A orientação do perfil brasileiro alterou-se a partir dos anos 50, nos quais 

Kubitschek aproveitou-se das reservas de moeda estrangeira para lançar seu plano de metas, ocasionando 

num crescimento muito maior no setor de bens de produção do que no de bens de consumo. Esse 

desenvolvimento, no entanto, baseou-se em apoio estrangeiro, definindo a característica do país hoje: 

presença de multinacionais no território como as dominantes do setor industrial. 

Conclusão: 

Assim, pode-se concluir que o processo de industrialização do Brasil ocorreu muito tardiamente se 

comparado com as nações mais desenvolvidas, devido principalmente à relativa juventude da nação e às 

limitações históricas que só foram superadas já no século XX. Além disso, existe uma forte característica de 

internacionalização e presença de capital estrangeiro decorrente das políticas nada protecionistas de JK que 

ecoam até hoje e significam que o país tem dificuldade de se consolidar como uma importante nação 

produtora de bens de alto valor agregado. 
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A EVOLUÇÃO DA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA  

ENIC201626987 

 

INGRID DANIELLY NATAL 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Não houve desenvolvimento industrial enquanto o Brasil era colônia de Portugal. A metrópole proibia a 

instalação de fabricas em nosso território visando o lucro que teriam com o consumo brasileiro nos produtos 

manufaturados portugueses. O Brasil continuou dependente do exterior mesmo com a ocupação da família 

real, porém dos produtos ingleses. 

Metodologia: 

Foi elaborada uma pesquisa via internet com artigos de autores que concluíram o trabalho de conclusão de 

curso, sites que estimulam a educação na história e livros específicos da industrialização brasileira, nessa 

pesquisa foram analisados o inicio do processo da evolução industrial com fins de agregar o conhecimento 

histórico do processo da industrialização brasileira. 

Resultado: 

Como resultado observa-se que após o termino do governo português e inglês na região brasileira, que 

ambos restringiam a industrialização para não perderem o lucro, o desenvolvimento da industrialização 

brasileira teve inicio a partir do governo de Getulio Vargas e Juscelino Kubistchek. Enquanto Vargas dava 

inicio a todo o processo e criava formas de impulsionar a economia, Kubistchek aprimorava e desenvolvia 

com mais dimensão. 

Conclusão: 

Conclui-se que após o fim da segunda guerra mundial e do governo português e inglês dominarem o 

território brasileiro e não permitirem iniciar uma economia por motivos de perda de lucros com relação aos 

seus produtos havia uma necessidade muito grande de ter um desenvolvimento econômico devido à crise 

que deixou o Brasil fragilizado, pela dependência de produtos agrícolas para exportar. Getulio Vargas e 

Juscelino Kubistchek entram na história para revolucionar e desenvolver economicamente a região. 
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GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL NAS ORGANIZAÇÕES  

ENIC201619266 

 

YASMIN FERREIRA DE BRITO 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A gestão pela qualidade total é, atualmente, uma importante ferramenta para as organizações obterem 

vantagem competitiva sobre os concorrentes. Empresas implementaram técnicas e conceitos com o objetivo 

de melhorar a qualidade, mas a implantação na maioria das empresas tem sido mal interpretada, pois elas 

não solucionaram a questão das recompensas e das medidas do desempenho. As técnicas de gestão da 

qualidade evoluíram no modo de capacitar a organização para o mercado, procurando prever as 

necessidades dos clientes. Uma maior integração é exigida tanto das diretrizes, quanto dos processos e 

atividades desenvolvidos na organização para que haja evoluções dos métodos da gestão da qualidade. 

Metodologia: 

Por meio de pesquisas bibliográficas e documentais obtidas em sites de buscas, foi examinada a importância 

e o impacto da gestão pela qualidade total no ambiente organizacional, e a evolução da implementação da 

gestão pela qualidade total no Japão, que possui quatro fases de evolução do conceito de qualidade, são elas: 

adequação ao padrão, adequação ao uso, adequação ao custo e adequação às necessidades latentes. A 

primeira fase, que foi a adequação ao padrão, tem como objetivo a qualidade de conformação extraída 

principalmente por meio de inspeção. A segunda fase foi adequação ao uso, a qual tinha como objetivo a 

qualidade do projeto que assegurasse a satisfação das necessidades dos clientes e não aquilo que os 

projetistas pesavam ser, e essa fase era obtida também através da inspeção, o que aumentava o custo da 

qualidade. A terceira fase, adequação ao custo, a meta dessa fase a qualidade da conformidade de acordo 

com reais necessidades dos clientes. Mas teria também como objetivo obter alta qualidade junto com baixos 

custos. Na quarta fase, adequação as necessidades latentes, o foco é a geração de produtos ou serviços que 

satisfaçam as necessidades dos clientes, as quais eles ainda não têm consciência plena. As evoluções da 

gestão da qualidade pode ser visto também pela evolução das técnicas de empresas norte-americanas , que é 

composta por quatro eras de evolução que são, a inspeção, controle estatístico da qualidade, garantia da 

qualidade e gestão estratégica da qualidade (GARVIN, 1992). 

Resultado: 

Temos como resultado dessas várias fases de evolução das implantações da gestão pela qualidade total uma 

visão mais ampla, pois antes de todas essas fases a qualidade, quanto ao seu conceito, era usada somente 

para o chão de fábrica, e passou a abranger a organização como um todo, ou seja, envolvendo todos os 

processos da empresa. Podemos verificar a evolução da implantação da gestão pela qualidade total, a 

importância, bem como o impacto que a gestão pela qualidade total tem no ambiente organizacional, 

fazendo com que seja um diferencial atualmente no mercado competitivo. 

Conclusão: 

Atualmente, a importância da gestão da qualidade tem sido realçada nas organizações, pois são consideradas 

instrumentos importantes para serem destacadas, em meio aos seus concorrentes. Segundo Garvin (1992) 

“... A qualidade não é mais uma função isolada, independente, denominada por especialistas... hoje, saiu da 

fábrica e entrou na sala da alta gerência... A conseqüente mudança de perspectiva é crucial para se entender 

o pensamento moderno sobre qualidade”. Na empresa moderna onde se privilegia o aumento da 

lucratividade, da competitividade e redução de custos a gestão da qualidade passou a ser fundamental para a 

sobrevivência da empresa. 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS INDÚSTRIAS BRASILEIRAS  

ENIC201602423 

 

LETÍCIA APARECIDA DOS SANTOS 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O cenário mundial competitivo e globalizado está exigindo mudanças no social, no tecnológico e, 

principalmente, no aspecto mental da forma de entender as organizações e suas necessidades. Essas 

mudanças têm trazido ameaças à sobrevivência das indústrias em boa parte do mundo, inclusive no Brasil, 

que se encontra ainda marcado pela cultura do repasse dos custos de um sistema operacional ultrapassado, 

pela baixa qualificação da mão de obra e pelo atraso tecnológico, salvo alguns segmentos industriais, em 

geral, as grandes indústrias. Este quadro tem levado a necessidade de busca de novos parâmetros de gestão, 

que garantam a satisfação do cliente com um produto de qualidade e com menor custo. A sobrevivência das 

empresas industriais, nesta nova ordem mundial, está em garantir a vantagem competitiva. Para isso, a 

questão tecnológica e inovativa é uma das ferramentas essenciais para o sucesso esperado. 

Metodologia: 

Como metodologia neste trabalho adotou-se a pesquisa bibliográfica e documental que onde foram obtidos 

os dados para elaboração do trabalho como um todo. A tecnologia materializa-se como benefício efetivo às 

organizações através da implementação da inovação tecnológica, ou seja, a aplicação do conhecimento 

adquirido pela pesquisa, nos processos de gestão da organização. As políticas específicas de estímulo à 

inovação tecnológica têm como objeto garantir os desdobramentos da pesquisa científica e tecnológica, com 

vista ao desenvolvimento regional. A diversidade dos caminhos tecnológicos adotados pelas empresas, por 

si só, não garante o seu desenvolvimento, que só se concretiza com a implementação e difusão da inovação 

tecnológica. Dessa forma, a competitividade tem como um dos seus pilares a tecnologia; contudo, a 

tecnologia só resulta em vantagem competitiva com a sua inovação e difusão. Ressalvando-se que a 

inovação deve ser também entendida como a adoção de novos processos de gestão, buscando a 

racionalização e a eficácia empresarial. Os avanços tecnológicos tornam-se importantes, sobretudo no 

segmento das micro, pequenas e médias indústrias, que representam mais de 95% do setor industrial 

nacional. As indústrias de menor porte carecem de financiamento com condições facilitadas e ágeis, 

recursos humanos capacitados, maior associativismo, confiança em parcerias e informações de mercado, 

que lhes possibilitem o acesso à inovação tecnológica, como ferramenta para o incremento de sua 

produtividade e competitividade. Falta uma política industrial que fomente a utilização de novas tecnologias 

e processo inovativo neste importante seguimento econômico. 

Resultado: 

A necessidade em intensificar a incorporação de inovações tecnológicas de novos produtos e processos, e 

aperfeiçoar os existentes, é fato incontestável diante das exigências impostas pelo mercado. É possível 

afirmar que a conduta das empresas diante do novo ambiente competitivo ainda não foi devidamente 

entendida. Porém, entre as estratégias comumente utilizadas, a inovação tecnológica tem se apresentado 

como fundamental para a competitividade. Assim, o desenvolvimento de novos produtos e processos é 

considerado um instrumento essencial para a competitividade das empresas, cujos benefícios decorrentes 

possam se traduzir em maiores taxas de retorno financeiro e ampliação da participação no mercado. 

Portanto, a utilização de recursos tecnológicos é fundamental para enfrentar os desafios da competição 

nacional e internacional, particularmente em relação aos novos padrões de consumo, entretanto, é notável a 

falta de acesso as fontes de investimentos em grande parte das empresas brasileiras. 
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Conclusão: 

A inovação tecnológica das indústrias brasileiras sempre acaba ofuscada pelo deslumbre com as grandes 

novidades tecnológicas estrangeiras. A baixa capacidade de inovar das empresas nacionais é um dos grandes 

obstáculos para o crescimento da economia brasileira. Estimular as idéias à inovação é o grande desafio das 

novas gerações das empresas para se manter no mercado competitivo. A evolução das tecnologias e 

inovação tem como resultados para empresa, melhoria na qualidade dos produtos, ampliação ou manutenção 

da participação no mercado. Isto permite abrir novos mercados, promover redução dos custos e reduzir 

impactos ao meio ambiente. 
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IMPORTÂNCIA DO PLANO DE METAS NA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA.  

ENIC201675222 

 

JESSICA SILVA CARVALHO 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Em 1955 Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República do Brasil, com o lema "Cinqüenta anos de 

progresso em cinco anos de governo" ele entrou para história do país com um modelo de gestão presidencial 

diferenciado, conseguiu movimentar a economia do Brasil na área do desenvolvimento industrial e obteve 

maior êxito que os governos anteriores, abrindo a economia para o capital internacional e atraindo os 

investimentos de grandes empresas com um Plano de Metas. Nos governos anteriores não havia foco na 

industrialização até a Era Vargas que até então se baseava num conjunto de políticas públicas para o país 

com o ambicioso objetivo de alcançar certa autonomia política e econômica através de um desenvolvimento 

nacional independente do capital estrangeiro, assim JK teve seu governo notável e resultou na formação de 

indústrias de manufatura leve e também foi responsável pela consolidação de um capitalismo 

dependentemente externo que sofreu muitas críticas. 

Metodologia: 

Como metodologia neste trabalho adotou-se a pesquisa bibliográfica e documental de onde foram obtidos os 

dados que nortearam a elaboração do trabalho como um todo. O plano de Metas foi o ato marcante no 

começo de seu governo, JK apresentou o seu plano cujo lema era “cinqüenta anos em cinco”. Pretendia 

desenvolver o país cinqüenta anos em apenas cinco de governo, o plano consistia no investimento em áreas 

prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente, infra-estrutura e indústria. Neste período 

entraram no país grandes montadoras de automóveis como, por exemplo, Ford, Volkswagen, Willys e GM 

(General Motors). Também em paralelo neste período, foi criada a Petrobras, sociedade de econômia mista, 

de capital nacional majoritário, caracterizou a fase do monopólio estatal no segmento, uma vez que passou a 

ser titular do monopólio da pesquisa e exploração de petróleo e derivados. As operações de exploração e 

produção de petróleo e todas as atividades ligadas ao setor de petróleo, gás natural e derivados, exceto 

distribuição e revenda dos produtos pelos postos de abastecimento ficaram sobre controle da Petrobras de 

1954 a 1997. As dificuldades encontradas na indústria do petróleo foram várias, o que, inclusive, 

desestimulou a importação de equipamentos, máquinas, acessórios, além de incentivar a mão de obra 

especializada. As principais indústrias instalaram suas filiais na região sudeste do Brasil, para JK e seu 

governo o Brasil iria diminuir a desigualdade social gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização e 

consequentemente fortalecendo a economia. Sendo assim, estava lançado seu Plano de Metas: “o Brasil iria 

desenvolver 50 anos em 5”. 

Resultado: 

Com os planos o Brasil passou a ser visto como espaço de possibilidades, pois promoveu uma ampla 

atividade do Estado tanto no setor de infra-estrutura como no incentivo direto à industrialização, mas 

assumiu também abertamente a necessidade de atrair capitais estrangeiros, concedendo-lhes inclusive 

grandes facilidades. A prioridade dada pelo governo ao crescimento e desenvolvimento econômico do país 

recebeu apoio de importantes setores da sociedade, incluindo os militares, os empresários e sindicatos 

trabalhistas, acelerando o processo de industrialização. Porém ressalto que neste período o Brasil iniciou o 

processo de endividamento externo, pois tais mudanças empreendidas por JK ocasionou a acentuação da 

industrialização do país com um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) anual em 7%, mas não superando 

a inflação da dívida externa. Tudo isto culminou com uma crise política e econômica que resultou no golpe 

institucional de 1964 que originou o regime militar. 
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Conclusão: 

Concluo que o Plano de Metas estimulou a industrialização, pode-se dizer que foi bem sucedido naquilo que 

se propunha, porém devido ao tipo de financiamento utilizado para a consecução do Plano de Metas, a 

inflação doméstica manteve-se em taxas elevadas durante o governo JK, havendo uma instabilidade na 

economia economia brasileira. Além de que a entrada de multinacionais gerou empregos, porém, deixou 

nosso país mais dependente do capital externo. A ênfase no investimento na industrialização acabou por 

prejudicar o trabalhador da produção agrícola. O país ganhou uma nova capital, porém houve a dívida 

externa contraída para esta obra. 
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DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO BRASIL NA ERA DE VARGAS E JUSCELINO KUBISTCHEK  

ENIC201687168 

 

PATRÍCIA BASTOS SILVA 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Por muito tempo, não houve desenvolvimento industrial no Brasil, pois o país pertencia à colônia 

portuguesa, e não era permitida implantação de indústrias no nosso território. A família real também proibia 

a instalação do comércio manufatureiro no Brasil, impedindo o crescimento de sua colônia. O 

desenvolvimento industrial no Brasil surgiu somente no final do século XIX, quando cafeicultores passaram 

a investir parte dos lucros, obtidos com a exportação do café, no estabelecimento de indústrias, contudo a 

indústria brasileira ganhou um grande impulso no governo de Getúlio Vargas em 1930, que teve como 

objetivo principal efetivar a industrialização do país, privilegiando as indústrias nacionais, para não deixar o 

Brasil cair na dependência externa. E com o governo de Juscelino Kubistchek em 1956, em que o 

crescimento industrial ganhou maior dimensão, com a criação de medidas alfandegárias para a vinda de 

empresas internacionais para o Brasil. 

Metodologia: 

Através de pesquisas bibliográficas e documentais realizadas em sites de busca, foi analisado o 

desenvolvimento da implementação da indústria brasileira, durante os governos de Getúlio Vargas e 

Juscelino Kubistchek. No governo de Vargas, o processo de industrialização tornou-se o foco principal das 

discussões e medidas políticas, e aconteceram medidas importantes para o desenvolvimento industrial 

brasileiro. Vargas implantou empresas que contribuíram bastante para o aceleramento do crescimento 

industrial, com a construção da Usina de Volta Redonda no rio de Janeiro como também as construções da 

Companhia do Vale do Rio Doce, e da Petrobrás. Já no governo de Juscelino Kubistchek, o crescimento 

industrial ganhou maior dimensão com a criação de medidas alfandegárias para a vinda de empresas 

internacionais para o Brasil. JK estabeleceu planos de metas que incentivaram a produção industrial, 

utilizou o capital estrangeiro permitindo a entrada de empresas automobilísticas multinacionais para o 

Brasil, como as montadoras de automóvel Ford, General Motors e Volkswagen. Apesar da industrialização 

do Brasil tenha estagnado em alguns momentos de crise econômica, ela adquiriu vida própria e obteve um 

crescimento rápido, principalmente nos últimos anos do século XX e início do século XXI. 

Resultado: 

O desenvolvimento da indústria brasileira trouxe benefícios para o país. O Brasil deixou de ser dependente 

da exportação de produtos agrícolas, os salários nas indústrias ficaram mais atrativos do que no campo, a 

industrialização gerou renda, aumentou o consumo e impulsionou o crescimento da economia brasileira e o 

preço de produtos industrializados passou a ficar mais barato para o consumidor brasileiro. Apesar da 

indústria brasileira ainda depender de alguns setores externo, o Brasil possui uma boa base industrial, 

produzindo diversos produtos como, por exemplo, automóveis, máquinas, roupas, aviões, equipamentos, 

produtos alimentícios industrializados, eletrodomésticos, entre outros. O desenvolvimento industrial 

brasileiro começou lentamente, acontecendo somente após o rompimento de obstáculos e de medidas 

políticas, como nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubistchek, que foram relevantes para que as 

indústrias crescessem no Brasil. 

Conclusão: 

Conclui-se que a implantação de medidas governamentais, são de grande importância para o 

desenvolvimento da economia de um país. Atualmente verifica-se a falta de medidas favoráveis ao setor 

industrial, o que provoca a saída de investidores do mercado interno, com isso, de acordo com dados 

divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em fevereiro de 2016, a produção 

industrial brasileira apresentou queda de 8,3% em 2015, pior resultado desde 2003. 
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VAMOS FALAR SOBRE O CLIMATÉRIO? EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM UMA UNIDADE DE ESTRATÉGIA 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

ENIC201646812 

 

MARINA RODRIGUES BARBOSA, VANESSA OTA NOGUEIRA, GUILHERME HENRIQUE DA SILVA, ANDREAS 

FACCI CISCATO, THAÍS DE JESUS BERTTI, FELIPE DE LIMA FIGUEIREDO 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Climatério é o período de transição entre a fase reprodutiva e o estado não reprodutivo de vida da mulher, 

estendendo-se até por volta dos 65 anos de idade. É uma denominação pouco conhecida pela população, 

sendo uma ocorrência natural no ciclo de vida das mulheres, com sintomas que podem prejudicar sua 

qualidade de vida caso não tenha acompanhamento médico e informações adequadas por parte da equipe de 

saúde. A menopausa, é o marco dessa fase, correspondendo à cessação permanente das menstruações, 

somente reconhecida após passados 12 meses de amenorreia. Educação em Saúde (ES) consiste no conjunto 

de práticas do setor saúde que contribui para aumentar a autonomia dos indivíduos no seu cuidado, a fim de 

alcançar atenção de acordo com suas necessidades. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência dos acadêmicos do quinto ano de Medicina, atuando em 

uma ação de educação em saúde em uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um 

município do Vale do Paraíba Paulista, em março de 2016, no qual os alunos puderam participar de um 

grupo de pacientes que aguardavam por consulta médica e também à equipe de saúde da unidade sobre o 

climatério. Além de trabalhar de forma educativa e lúdica, por meio de dinâmica de grupo e roda de 

conversa, apoiaram-se no conhecimento prévio dos participantes e de suas experiências de vida sobre o 

tema. As dúvidas foram esclarecidas e os principais tópicos relacionados ao climatério foram abordados. Os 

alunos elaboraram um folder para fixação do conteúdo por parte dos participantes. Foi realizado pesquisas 

em manuais do Ministério da Saúde e artigos científicos. Na data pré-agendada com o médico preceptor da 

unidade, os acadêmicos compareceram e abordaram os pacientes presentes na sala de espera entregando os 

folders e realizando uma dinâmica na qual os pacientes sorteavam perguntas e respondiam com auxílio dos 

acadêmicos. 

Resultado: 

A atividade ofereceu aos acadêmicos a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos aprendidos ao 

longo do curso, além de aprimorar o ato de falar em público. Aos pacientes e equipe de saúde, a elucidação 

do climatério como período da vida da mulher, cujos sintomas típicos tanto às incomodam, afetando 

diretamente o seu dia-a-dia. Nesse sentido, foram esclarecidas as causas dos principais sintomas e as 

medidas a serem tomadas para aliviá-los. Houve a participação ativa das presentes que demonstraram se 

sentirem à vontade para sanar dúvidas e relatarem suas experiências pessoais. 

Conclusão: 

Climatério e menopausa são temas de discussões e de dúvidas em consultórios médicos privados e públicos, 

como na atenção primária. Assim, se faz necessária ações de educação em saúde na atenção primária, a fim 

de informar os usuários do Sistema Único de Saúde a respeito de mitos e verdades sobre a temática. A 

atividade realizada foi de grande benefício para os pacientes que participaram ativamente da dinâmica 

esclarecendo suas dúvidas e também para os alunos, possibilitando a prática da oratória, promoção da saúde 

entre a população presente e integração com a equipe de saúde da unidade de ESF. 
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O PAPEL DO MÉDICO NA VISITA DOMICILIAR  

ENIC201637228 

 

MARINA RODRIGUES BARBOSA, VANESSA OTA NOGUEIRA, GUILHERME HENRIQUE DA SILVA, ANDREAS 

FACCI CISCATO, LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO, FELIPE DE LIMA FIGUEIREDO 

Orientador(a): ALINE LINO BALISTA 

 

Introdução: 

A visita domiciliar (VD) é instrumento de realização da assistência no domicílio, constituído por um 

conjunto de ações sistematizadas para viabilizar o atendimento de saúde às pessoas com algum nível de 

alteração no estado de saúde (dependência física ou emocional) que a incapacite de comparecer até a 

unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) para realizar procedimentos e orientações. Tem grande 

importância no cuidado à saúde da população adscrita, uma vez que, por meio dela, é possível avaliar as 

condições ambientais onde o indivíduo e sua família estão inseridos, bem como prestar assistência, levantar 

dados sobre condições de habitação e saneamento e aplicar medidas de controle de doenças e, 

principalmente, de educação em saúde. A análise do papel do médico na VD é fundamental para que o 

estudante de medicina possa observar a importância do atendimento domiciliar na assistência ao paciente 

debilitado. 

Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória, realizada por meio da leitura de artigos científicos extraídos 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) da internet, publicados entre 2005 e 2015, em português, que 

estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, utilizando de forma conjugada os descritores: “Visita 

Domiciliar e Estratégia de Saúde da Família”. No total foram encontradas 16 publicações que 

contemplassem os objetivos do trabalho. A investigação foi realizada entre os meses de fevereiro e março de 

2016. 

Resultado: 

A VD oferece possibilidade para que o estudante de medicina durante o internato reflita sobre os 

determinantes sociais do processo saúde-doença, desenvolvendo habilidades de comunicação e vínculo com 

o paciente e sua família, ampliando o raciocínio clínico e contribuindo para a compreensão e resolução de 

problemas familiares. O atendimento médico fora da unidade de ESF é garantido pela realização da VD para 

as pessoas que necessitam dela. 

Conclusão: 

A VD é parte fundamental do processo de trabalho em uma ESF, pois neste momento o profissional médico 

também tem a oportunidade de garantir atendimento de saúde universal e integral, como preconizam as 

bases ideológicas do Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes são diretamente beneficiados, pois têm 

seu direito ao atendimento de saúde garantido. Por meio da VD, o profissional médico tem acesso ao 

ambiente doméstico do paciente e onde passa a maior parte de seu tempo, visualizando-o de forma integral, 

podendo determinar condutas terapêuticas mais condizentes com a realidade social e familiar deste. 
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PEQUENAS EMPRESAS E O MERCADO  

ENIC201657313 

 

SOFIA ROTBAND 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

As micro e pequenas empresas no Brasil vêm demonstrando crescente aumento na participação da economia 

nacional. Atualmente elas são as principais geradoras de riqueza no comércio no Brasil, com cerca de 53,4% 

do PIB no setor. Um fator importante para este crescimento é o incentivo ao empreendedorismo, 

aumentando a quantidade de empresas e sua participação no mercado. Segundo a pesquisa GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor), o desejo de ter o próprio negócio é o quarto maior desejo do brasileiro. Para o 

contínuo crescimento dessas empresas é necessário incentivar e qualificar os empreendedores e focar na 

educação para que assim mais pessoas se interessem a ter seu próprio negócio. 

Metodologia: 

Este trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental de onde foram coletados os 

dados para a elaboração do mesmo. As micro e pequenas empresas no Brasil apresentam características 

próprias de negócio, como flexibilidade, versatilidade e no geral elas se adaptam com maior facilidade 

quando comparado as grandes empresas. Apesar de todas essas facilidades citadas que as pequenas 

empresas possui frente às grandes, estas tem um poder maior de barganha pela magnitude de seu tamanho e 

poder de compra. A gestão dessas empresas são dirigidas de formas diferentes, o empreendedor da pequena 

empresa tem que ter consigo o conhecimento geral de todo o funcionamento do seu negócio e se manter 

atualizado com a economia e sempre buscar inovação para que seu negócio tenha lucratividade e 

rentabilidade crescente. Com o fraco desempenho da economia brasileira, o comércio varejista sente a 

retração econômica, com baixa nos índices de venda e fechamento de inúmeras lojas associada a queda no 

volume de vendas. O programa da pesquisa GEM, baseada em avaliações sobre o nível de atividade 

empreendedora nacional para todos os países participantes, envolve uma exploração do papel do 

empreendedorismo no crescimento econômico nacional e revela a riqueza das características associadas 

com a atividade empreendedora. A Global Entrepreneurship Monitor é o estudo mais importante do mundo 

do empreendedorismo. 

Resultado: 

A importância que a pequena empresa representa na sociedade é notória, tanto pela sua representatividade 

na economia e pela quantidade de trabalhadores que ela emprega, beneficiando mutuamente a economia e a 

sociedade. A gestão de uma pequena empresa se difere muito com a de uma grande, elas são caracterizadas 

pela forte presença do proprietário ou de seus familiares e pela relação pessoal do dono do empreendimento 

com seus fornecedores, funcionários e clientes e pela administração pouco especializada. A gestão que 

ocorre nessas empresas é baseada na prática, obtendo bons resultados se caso o gestor que é na maioria das 

vezes o proprietário tiver um bom senso administrativo. A conjuntura do Brasil revela que as pequenas 

empresas são as responsáveis por mais da metade dos empregos gerados no país. 

Conclusão: 

Com a economia instável, um meio muito recorrente nessa atmosfera é a do empreendedorismo, este se 

torna uma válvula de escape para a crise e assim aumenta a quantidade de pequenas empresas. As Micro e 

Pequenas Empresas vêm gradualmente aumentando sua relevância na economia brasileira, aliado aos fatores 

como a melhoria no ambiente de negócios, aumento do mercado consumidor e melhora da escolaridade da 

população, demonstrando que hoje os brasileiros empreendem por oportunidade e não mais por necessidade. 
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AS FASES DA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA: DA PROIBIÇÃO A INTERNACIONALIZAÇÃO DA 

ECONOMIA BRASILEIRA  

ENIC201641973 

 

FERNANDA CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A industrialização no Brasil foi historicamente tardia. Enquanto na Europa se desenvolvia a Primeira 

Revolução Industrial, o Brasil vivia sob o regime de economia colonial. A industrialização no país teve 

inicio no final do século XIX quando muitos cafeicultores passaram a investir parte dos lucros, obtidos com 

a exportação do café, no estabelecimento de indústrias, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Eram 

fábricas de tecidos, calçados e outros produtos de fabricação mais simples. A mão-de-obra usada nestas 

fábricas era, na maioria, formada por imigrantes italianos.   

Metodologia: 

Como metodologia neste trabalho utilizou-se pesquisas bibliográficas e documentais de onde foram obtidos 

os dados que orientaram a construção do trabalho. A industrialização do país teve quatro fases, a primeira 

teve inicio entre 1808 e 1850, com a chegada da família real no Brasil, ficou conhecida como a fase da 

proibição pelo fato da metrópole não permitir industrialização, proibia o desenvolvimento da manufatura e 

da indústria, especialmente por dois motivos: os produtos iriam concorrer com o comércio do reino e a 

colônia poderia se tornar independente, o que não interessava à metrópole. Na segunda fase entre 1850 e 

1930, foi instituída a “Lei Eusébio de Queiroz”, com o objetivo de proibir o tráfico negreiro, o que não teve 

precedente para mão de obra imigrantes, que contribuíram para o desenvolvimento da indústria, com o 

conhecimento do processo. Nesta ocasião substituiu-se a importação, já que o Brasil começou a produzir os 

produtos que antes eram importados. Investindo o capital da compra de escravos na indústria, houve um 

grande crescimento na indústria têxtil, devida a produção de algodão dos EUA, lesada pela Guerra da 

Secessão 1861-1865. Na terceira fase entre 1930 e 1956, com Getúlio Vargas no poder, fase conhecida como 

“Revolução Industrial”, política industrial do governo, valorização da mão de obra nacional, o governo, 

investiu no setor base, sendo assim altamente nacionalista, criando a CNP, VALE DO RIO DOCE, CHESF. 

No Centro-Sul do país teve grande crescimento industrial. Já na quarta fase 1956 em diante, o Governo de 

Juscelino Kubitschek implantou o plano de METAS que enfatizava transporte e energia como base para o 

crescimento industrial, abriu as portas para as multinacionais, principalmente automobilísticas. O Brasil 

deixou de ser agroexportador e passou a ser industrial, na década de 70, pois a exportação de manufaturas 

ultrapassou a dos produtos primários, agrícolas e minerais. 

Resultado: 

A industrialização no país teve seu lado positivo, o Brasil deixou de ser dependente da exportação de 

produtos agrícolas, os salários nas indústrias, com o tempo, ficaram mais atrativos, a industrialização gerou 

renda, aumentou o consumo e impulsionou o crescimento da economia brasileira,o preço de produtos 

industrializados passou a ficar mais barato para o consumidor brasileiro, já que anteriormente os 

manufaturados importados chegavam aos brasileiros a preços exorbitantes, limitando o consumo às classes 

sociais mais elevadas.Mais também teve seu lado negativo como o aumentou o êxodo rural, criando uma 

alta concentração populacional nas grandes cidades, gerando problemas sociais (falta de moradia, aumento 

da violência, etc.),aumentou o nível de poluição do ar gerado pelas indústrias. Estas também foram 

responsáveis, principalmente no século XX, pelo aumento da poluição de rios e contaminação dos solos, o 

aumento do uso de máquinas e equipamentos tecnológicos aumentou o desemprego nas indústrias. 
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Conclusão: 

A industrialização no Brasil iniciou-se por meio de longos processos históricos e oportunidades provindas 

do cenário mundial e consolidou-se em um processo lento e doloroso. Quando há poder político e um 

cenário em seu favor, as mudanças ganham força e pode-se, até mesmo mudar a política de soberania do 

país. Atualmente, o Brasil possui grandes pólos indústrias principalmente no estado de São Paulo, estado do 

Rio de Janeiro, estado de Minas Gerais e em Manaus. Existem indústrias em todas as regiões do país, porém 

ainda são mal distribuídas e relativamente em pequenas quantidades no território. 
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A EVOLUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA QUALIDADE TOTAL NAS ORGANIZAÇÕES  

ENIC201678758 

 

INGRID DANIELLY NATAL 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Durante as décadas de 50 e 60 surgiu uma nova filosofia chamada qualidade total. Nesse período ocorreu 

uma mudança de pensamento de que a qualidade era um problema da empresa e não exclusivamente da 

produção, ou produto. O ponto principal da qualidade total para alavancar os resultados da empresa depende 

do nível de qualidade oferecida ao cliente inteirando toda a produção e todos os processos que lhe dão 

suporte aos procedimentos da qualidade. 

Metodologia: 

Para a metodologia este trabalho utilizou pesquisas bibliográficas e documentais de onde foram obtidos os 

dados que orientaram a construção do trabalho. Teve como abordagem teórica Feigenbaum (1968), que 

apresentou o controle da qualidade total, com duas ideias principais: foco no cliente e o sistema da 

qualidade, o qual resume sua teoria em embutir a qualidade desde o processo inicial a partir dos desejos e 

interesses do cliente, para envolver a empresa na qualidade total como um todo. Deming (1950), 

responsável por grande parte dos avanços dessa área, conclui sua teoria em reduzir custos e aumentar a 

qualidade, o que resultou no processo PDCA. Juran (1951) trabalhou com organização dos custos da 

qualidade, resultando na necessariedade de planejar, controlar e aperfeiçoar a qualidade. Crosby, dono do 

conceito “zero defeito” e de “fazer certo da primeira vez”. A abordagem de Ishiwaka (1962) envolveu mais 

a mobilização e comprometimento dos funcionários. Responsável também, pelo diagrama de causa e efeito 

e por criar os círculos de controle da qualidade, com o objetivo de resolver problemas em cima de dados e, 

de maneira a analisar e a partir daí ter a tomada de decisão. O trabalho abordou também a segurança dos 

clientes visando o impacto estratégico da qualidade nos consumidores e no mercado, com vistas à 

sobrevivência das empresas, levando-se em consideração a sociedade competitiva atual. A qualidade total é 

uma nova filosofia que implica uma mudança de postura gerencial e uma maneira moderna de entender o 

sucesso de uma organização e seu mercado atual, criando um mercado competitivo no requisito qualidade 

tanto para agregar valor justo no produto como também na imagem da organização. 

Resultado: 

Após a segunda guerra mundial as organizações tiveram outras dimensões em seus planejamentos, uma vez 

que seus produtos não se encaixavam nas necessidades atuais do mercado. Sendo assim teve-se um 

investimento significativo na qualidade total, tendo inicio ao um novo processo administrativo. O custo 

gasto com a qualidade retorna para a empresa como forma de garantia assegurada, ou seja, não é suficiente 

ter um produto mais barato, mas sim um valor justo para uma qualidade excelente. Para um cliente elevar a 

imagem da organização seu grau de satisfação também precisa ser alto, enfatizando desde o inicio do 

processo: saber o que o cliente necessita ou espera, fazer a venda com um eficaz atendimento e ainda manter 

um contato com o cliente para receber um feedback. Assim, obtém-se um serviço ou produto com qualidade 

gerando a fidelidade dos consumidores. 

Conclusão: 

Conclui-se que a qualidade total teve-se inicio nas décadas de 50 a 60 (porém a qualidade já existia desde os 

tempos que os chefes tribais, reis e faraós governavam) com o objetivo de melhorar o desempenho das 

empresas no mercado, ou seja, aumentar seus resultados de vendas com ênfase na qualidade, 

proporcionando ao cliente boas experiências com relação à empresa. É fundamental citar que, as 

organizações devem exceder as expectativas dos clientes, criando relações com pós-venda, ter um bom 

atendimento e saber de seus desejos e opiniões o que refletira em todo o processo organizacional. 
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AVALIAÇÃO DA ROTULAGEM DE ALIMENTOS PANIFICADOS NAS CIDADES DE CAMPOS DO JORDÃO, 

GUARATINGUETÁ E TAUBATÉ  

ENIC201619757 

 

ANA LUÍSA PRADO MALTA, ISABELLE MORAIS FURTADO, AMANDA TEIXEIRA DE ANDRADE ALMEIDA 

Orientador(a): SÍLVIA REGINA FERREIRA POMPEO ARAUJO 

 

Introdução: 

A rotulagem correta dos produtos embalados é muito importante, pois ela contém informações necessárias 

ao consumidor sobre a qualidade e quantidade dos ingredientes e auxilia as pessoas que possuem a doença 

celíaca. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar se a rotulagem dos alimentos de panificação de algumas 

padarias e supermercados estava de acordo com as legislações estabelecidas pela Vigilância Sanitária. A 

informação obrigatória nos rótulos deve conter: denominação de venda do alimento, lista de ingredientes, 

conteúdos líquidos, identificação da origem/razão social e endereço, identificação do lote, prazo de 

validade, e instruções sobre o preparo e uso do alimento. A informação da tabela nutricional deve apresentar 

a quantidade do valor energético e dos seguintes nutrientes: carboidratos, proteínas, gorduras totais, 

gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, e sódio. 

Metodologia: 

Foram comprados 14 produtos de estabelecimentos de panificação: Em Campos do Jordão foram 2 produtos 

de uma padaria e 2 de uma padaria de um supermercado; em Taubaté, 2 produtos de uma padaria, 1 produto 

de outra panificadora e 2 de uma padaria de um supermercado; e em Guaratinguetá, 2 produtos de uma 

padaria e 2 de uma padaria de um supermercado. As informações obtidas dos rótulos foram comparadas 

com a RDC 259/2002 ANVISA, RDC 360/2003 ANVISA, e a Lei nº 10.674/2003 ANVISA, que definem a 

informação obrigatória nos rótulos, a informação da tabela nutricional obrigatória nos rótulos, e a 

obrigatoriedade da informação “contém glúten” ou “não contém glúten”; respectivamente. Somente a 

informação obrigatória sobre instruções de preparo e uso do alimento não foi submetida à análise. 

Resultado: 

Segundo essa pesquisa, 85,71% dos produtos não estavam totalmente de acordo com a RDC 259/2002, 

entretanto nos 14,29% corretos, uma informação não estava visível ao consumidor. Em relação à RDC 

360/2003, 35,71% dos produtos não estavam adequados. Conforme a Lei nº 10.674/2003, 57,14% não 

apresentaram a informação obrigatória da presença ou não de glúten. Em relação às informações específicas 

da RDC 259/2002, a pesquisa obteve os seguintes resultados: 100% dos produtos apresentaram a 

denominação de venda do alimento; 57,14% dos alimentos não continham a lista de ingredientes, sendo que 

em 14,29% dos produtos adequados, a informação não estava visível; 7,14% não constaram o conteúdo 

líquido; 42,86% não apresentaram razão social e origem; em 64,29% não havia identificação do lote; e 

7,14% não mencionaram o prazo de validade. 

Conclusão: 

Conclui-se que as mercadorias analisadas não se enquadram totalmente na legislação brasileira. É 

necessário maior fiscalização e maior conhecimento dos responsáveis pela elaboração da rotulagem de 

alimentos embalados. 
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IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE TOTAL PARA AS ORGANIZAÇÕES.  

ENIC201645632 

 

ELERICIO TADEU FERREIRA JÚNIOR 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A qualidade pode ser definida “o atendimento pleno das necessidades de um cliente”, a importância da 

qualidade total para as organizações é que essa ferramenta é de suma importância é um fiel da balança, pois 

os pontos principais que abordam é o foco no cliente, trabalho em equipe permeando toda a organização, 

decisões baseadas em fatos e dados, busca constante da solução de problemas e da diminuição de erros, 

devido os aspectos abordados fazem a gestão de a qualidade total ser imprescindível nas organizações. 

Metodologia: 

Como metodologia, neste trabalho foi adotada a pesquisa bibliográfica e documental de artigos, blogs e 

trabalhos acadêmicos para a elaboração do mesmo, com o objetivo de demonstrar a importância do sistema 

de qualidade total nas organizações. Os princípios da gestão da qualidade total (GQT), disseminados a partir 

de 1950, começaram a ser assimilados pela maioria das organizações apenas nas duas últimas décadas do 

século XX. Só então a qualidade começou a ser tratada como uma ferramenta estratégica e o mercado 

começou a valorizar o seu uso. Com a aprovação de legislações de defesa do consumidor e a disseminação 

de normas internacionais na relação cliente-fornecedor, como a família ISO, a qualidade passou a fazer parte 

do cotidiano das organizações, independentemente do porte, ramo de atividade e abrangência de atuação 

pública ou privada. Conforme observado nas pesquisas realizadas, que a importância da qualidade total nas 

organizações é imprescindível mostra-se que deve haver uma qualidade minuciosa nos aspectos abordados, 

principalmente no foco do cliente que é o que toda empresa deseja, satisfação total dos clientes, para sua 

fidelização, com diminuição de erros nos processos realizados, para uma maior obtenção de lucros, com o 

mínimo de prejuízo possível. Processos de gerenciamento de qualidade são fundamentais, onde deve-se ter 

um planejamento cujo foco principal é a identificação dos padrões da qualidade relevantes para o projeto e 

como satisfazê-lo. Assim, ele define as políticas a serem seguidas, assim como métricas, características do 

produto e itens de controle das atividades. É também no planejamento que se elabora listas de verificação, 

identifica normas, regulamentos e legislações aplicáveis e são definidos responsáveis e autoridades, As 

Ferramentas Técnicas do planejamento da qualidade são as de: análise de Custo Benefício, Benchmarking, 

projeto de experimento, custos da qualidade. 

Resultado: 

Um modelo de gestão de qualidade total nada mais é do que uma estratégia administrativa, que busca criar 

uma consciência de qualidade sendo implementada em todas as áreas dentro de uma organização. Objetivo 

de alcançar a satisfação total tanto dos clientes internos como dos clientes externos, existe um elo entre 

ambos, pois quando o funcionário está mais satisfeito ele rende mais, e ajuda a empresa no seu objetivo 

satisfazer 100% os seus clientes externos. Evidencia-se também o aumento de lucro significativo, pois com 

a qualidade da gestão total busca a perfeição no processo ela reduz as interferências ocorridas, reduz 

quebras e perdas em produtos, abrange o todo desde processos de fabricação, até a satisfação dos clientes 

internos e externos da empresa, visa o melhoramento ao todo sempre em busca de eficiência, eficácia, ao 

objetivo a ser melhorado e alcançado 

Conclusão: 

Conclui-se que a qualidade total nas organizações abrange a mesma em todo o seu conjunto, onde busca a 

satisfação de seus funcionários, busca a satisfação dos seus clientes, busca a diminuição dos erros, onde as 

decisões são baseadas em fatos e dados, por isso que a importância da qualidade total é fundamental e 

imprescindível para toda organização que busca perfeição em seu processo ao todo. 
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A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA.  

ENIC201677033 

 

ELERICIO TADEU FERREIRA JÚNIOR 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A industrialização foi um marco na história da humanidade, foi à transição dos produtos feitos em pequenas 

escalas pelos artesãos para a demanda em grande escala feita pelas indústrias de todo o mundo, a história no 

Brasil e o seu desenvolvimento ao longo dos anos, é um instigante aprendizado para entendermos o porquê 

o país é tão dependente de indústrias que alavancam e aquecem o mercado, sendo responsável em algumas 

cidades do país como única fonte de riqueza para aquele município, onde o piso salarial é muito maior que o 

comercio e os benefícios existentes nem se compara com o mesmo, devido a grande PLR( participação de 

lucro e resultados), entendemos a historia no pais é o básico para o nosso entendimento e compreensão. 

Metodologia: 

Como metodologia, neste trabalho foi adotada a pesquisa bibliográfica e documental de artigos, blogs e 

trabalhos acadêmicos para a elaboração do mesmo, com o objetivo de demonstrar a importância da 

industrialização com o foco na sua história no Brasil, as etapas decorrentes ao longo do tempo na sua 

primeira etapa entre 1500 e 1808 onde o país ainda era colônia, dessa forma a metrópole não aceitava a 

implementação das indústrias em território brasileiro, a segunda etapa entre 1808 a 1930 com a chegada da 

família real portuguesa, nesse período foi concedido a permissão para implementação das indústrias de 

manufaturas leves, entre 1930 a 1955 momento em que a indústria recebeu muitos investimentos dos ex-

cafeicultores e também em logística. Assim, houve a construção de vias de circulação de mercadorias, 

matérias-primas e pessoas, proveniente das evoluções nos meios de transporte que facilitaram a distribuição 

de produtos para várias regiões do país, a quarta etapa iniciada em 1955 e com seguimento até os dias de 

atualmente, foi promovida pelo presidente Juscelino Kubitscheck que promoveu a abertura da economia e 

das fronteiras produtivas, permitindo a entrada de recursos em forma de empréstimos e também em 

investimentos com a instalação de empresas multinacionais e foi durante esse período que ocorreu a 

instalação de montadoras de veículos internacionais (Ford, General Motors, Volkswagen e Willys) em 

território brasileiro. Atualmente com a crise brasileira a indústria vem sofrendo baixas apresentando quedas 

drásticas e quem sofre isso é o cidadão e também os municípios, de como já dito às vezes é a principal ou 

única fonte de riqueza da a mesma. A partir da década de 90, A indústria de informática tem marcado 

preponderante presença e importância na indústria brasileira contemporânea. 

Resultado: 

Percebe-se que a indústria e o país estão muito interligados, que os benefícios que são trazidos para a 

população com os empregos de melhor remuneração, e também para o país movimentando o mercado 

interno e externo é de suma importância, mas também da sua independência, o resultado efetivo pode sentir 

na pele nos dias de hoje com o agravamento da crise o quanto dependente o país se tornou das indústrias, 

que pagam o maior salário e onde estão os maiores consumidores os que mais adquirem os produtos no 

mercado nacional, movimentando e aquecendo o mesmo. A inserção global das indústrias brasileiras e a 

força que ela contém pode se perceber em exemplos como Embraer, que é uma das maiores indústrias de 

avião existente, com grande influência em todo o mundo, podemos também citar a estatal Petrobras, são 

casos que evidência a força que a indústria se tornou em nosso país. 

Conclusão: 
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Conclui-se que a industrialização é imprescindível e de suma importância para o país, mostra que houve 

várias etapas em sua história de instalação no país, mas a principal etapa foi a do período entre 1956 -1960, 

durante o período do governo de Juscelino Kubitschek, aonde o desenvolvimento brasileiro ganhou novos 

rumos e feições, com a abertura da economia para o capital internacional, atraindo indústrias multinacionais, 

acarretando nas instalações de montadoras de veículos internacionais, e percebe-se atualmente o quanto as 

indústrias são vitais para o país onde elas movimentam e aquecem o mercado, com ela em baixa o país sofre 

drasticamente. 
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O MEIO AMBIENTE E O SETOR INDUSTRIAL  

ENIC201683845 

 

AMANDA RAMOS DA SILVA 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Com a chegada das primeiras indústrias começaram a manifestarem-se os problemas ambientais de pequena 

dimensão, mesmo com a produção de baixa escala. As exigências ambientais naquela época eram mínimas. 

Mas por volta dos anos 70 os quadros de exigências ambientais obtiveram mudanças, pois houve 

agravamento no quadro. Nas últimas décadas, as empresas deixaram de ser vistas apenas como instituições 

econômicas e passaram a se voltar também para questões de caráter social, político e ambiental. 

Metodologia: 

O presente trabalho utilizou como metodologia de pesquisa referência bibliográfica, o desenvolvimento de 

exigências ambientais para com as indústrias no qual a mesmas deixem de pensar e de agir somente no 

processo de: o que produzir, como produzir e para quem produzir e passe ter mais responsabilidade com o 

meio ambiente no controle da poluição, segurança e qualidade de produtos, assistência social, defesa de 

grupos minoritários, etc. Deste modo, as indústrias começaram a atuar no mercado de forma mais “sensata” 

com o meio ambiente. 

Resultado: 

Segundo o site CIMM, em 1972 a ONU organizou a I Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, que 

resultou na criação de órgãos de proteção ambiental em diversos países. Durante muito tempo estes órgãos 

se ocupavam apenas de fiscalizar o atendimento dos padrões ambientais estabelecidos. Por sua vez as 

empresas potencialmente poluidoras estavam preocupadas unicamente em atender à legislação ambiental. À 

medida que os problemas ambientais ficaram mais evidentes e a ideia de qualidade total no setor produtivo 

ganhou consistência, se percebeu que o controle de impactos ambientais só seria efetivo através de um 

Sistema de Gestão Ambiental. 

Conclusão: 

Portando, o trabalho consta que as questões ambientais se expandiram no mundo dos negócios, porque 

muitas indústrias estão aliando as suas atividades com a preservação do meio ambiente, e também adotando 

o Sistema de Gestão Ambiental onde são adquiridos ganhos tangíveis, como redução no uso da energia 

elétrica e da água, no processo industrial. As indústrias estão buscando regularizar com a legislação 

ambiental, não só pelo fato de ser punidas, mas também por não querer ver a sua imagem queimada perante 

o público. 
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DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL  

ENIC201666380 

 

ANDERSON LUIZ BARBOSA 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A industrialização brasileira aborda um processo que se manifestou de forma lenta no final do século 

XIX.Desenvolveu-se a partir de reformas de caráter político e econômico.Na primeira etapa correspondeu-

se ao período colonial que proibia a concentração das industrias,afim de consumir os produtos artesanais da 

época.A segunda etapa ocorreu a chegada da família real portuguesa ,que promoveu a abertura da indústria 

no país,junto da criação de taxas sobre mercadorias importadas e o surgimento das indústrias 

cafeeiras,tecidos,calçados e outros produtos de fabricação simples.No terceiro ocorreu em 1930 com o 

surgimento da logística e transporte ,servidos de interesses industriais. 

Metodologia: 

Este trabalho utilizou como metodologia de pesquisa referências bibliográficas, o qual apresentou as etapas 

da industrialização Brasileira.Na década de (1956-1960) o desenvolvimento industrial ganhou novos rumos 

através do governo de Juscelino Kubitschek que promoveu a abertura da economia, com a implantação das 

empresas internacionais no país e no desenvolvimento de novas tecnologias 

Resultado: 

Diante desse cenário de mudanças na industrialização,no século XX,o Brasil mostrou-se em contínuo 

crescimento da atividade industrial.Ora,nos dias de hoje,o país deparou-se em momentos de desempenho 

negativo com a crise.Segundo Renato da Fonseca,gerente executivo de pesquisa e competitividade da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI).”É Muito difícil uma empresa manter seu quadro de funcionários 

se está a quatro anos sem crescer.Se começar a aumentar o desemprego,aí as expectativas vão cair ainda 

mais”. 

Conclusão: 

Após a realização deste trabalho, chegou-se à conclusão de que a indústria é fator importante na produção 

de riquezas do Brasil, embora é possível e preciso desenvolver competências administrativas para enfrentar 

a grave crise no setor industrial. 
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EMPREENDEDORISMO NO BRASIL  

ENIC201642381 

 

TEODORO APARECIDO DOS SANTOS 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O Brasil de fato é um país de empreendedores, pois, muitas pessoas estão em busca de iniciarem seu próprio 

negócio. O conceito de empreendedorismo tem sido muito disseminado no Brasil, nos últimos anos, 

intensificando-se no final da década de 1990. No brasil, a preocupação com a criação de novos 

empreendimentos, são motivos para a popularidade do termo "empreendedorismo", que tem recebido 

especial atenção do governo e de outras entidades.Porém , ainda encontramos muitos empreendedores que 

idealizam um empreendimento e o colocam em execução sem nenhum preparo ou sem nenhum plano de 

negócio. O plano de negócio dará uma base financeira para que o empreendedor possa atuar de forma 

focada buscando também a sustentabilidade econômica pessoal,ajudando a estruturar o pensamento, 

estabelecer prioridades e diminuir os riscos. Estima-se que a elaboração de um plano de negócios já diminui 

em 60% o risco dele não dar certo. (1) 

Metodologia: 

Método é um caminho, uma forma, uma lógica de pensamento. Então, para realizar esse trabalho colhemos 

dados em bibliografias e pesquisamos documentos os quais possibilitaram a execução do trabalho. Segundo 

pesquisas da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) no Brasil, o empreendedorismo se popularizou a 

partir da década de 90, o que contribuiu para a crescente participação desse tipo de Empresa na Economia 

do pais. Praticamente quatro em cada dez brasileiros adultos já possuem um negócio ou estão envolvidos 

com a criação de uma empresa. Este é o dado revelado pela mais recente pesquisa GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor), realizada em 2015 e patrocinada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas) no Brasil. No ano passado, a taxa de empreendedorismo no país foi de 39,3% 

segundo o estudo, o maior índice dos últimos 14 anos, e quase o dobro do registrado em 2002, quando era 

de 20,9%. O estudo também revela que 56% dos empreendedores que estão criando ou já abriram uma 

empresa identificaram uma oportunidade. Esse número sofreu uma queda em relação aos últimos anos e 

voltou ao mesmo patamar de 2007, quando a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa entrou em vigor. "Com 

a melhoria do ambiente legal no Brasil, presenciamos um "boom" no empreendedorismo. O aumento de 

incentivos influenciou o forte crescimento do empreendedorismo por Oportunidade, que pode ter voltado a 

um patamar mais equilibrado quando comparado com o empreendedorismo por Necessidade", diz o 

presidente do Sebrae, Guilherm Afif Domingos.(2) Os números demonstram que o empreendedorismo está 

consolidado no pais e crescendo. 

Resultado: 

Diante da vocação empreendedora dos brasileiros vimos que há motivações que o leva a ser empreendedor 

podendo ser por necessidade ou oportunidade. Como comportam-se estas diferentes motivações para abrir 

um negócio e qual a importância desta classificação para o desenvolvimento econômico do pais. A 

motivação para iniciar um negócio é um dos temas mais importantes em pesquisas sobre empreendedorismo 

porque demonstra o grau de maturidade e desenvolvimento do país. Existem dois tipos de 

empreendedorismo: aquele buscado por necessidade e o motivado por oportunidade. Empreendedores por 

necessidade são aqueles que iniciaram um empreendimento autônomo por não possuírem melhores opções 

de trabalho e precisam abrir um negócio a fim de gerar renda para si e suas famílias. Já os empreendedores 

por oportunidade optam por iniciar um novo negócio, mesmo possuindo alternativas de emprego. O 

empreendedorismo por oportunidade tem maiores chance de sucesso e forte impacto sobre o crescimento 

econômico. 

Conclusão: 
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Independente da motivação, os países que apostam na capacitação dos empreendedores – seja por 

necessidade ou oportunidade – investem na geração de empresas mais eficientes e produtivas. Mesmo os 

empreendedores por necessidade podem gerar bons resultados para os seus negócios e transformar seus 

empreendimentos em oportunidade de novos ganhos. Aos empreendedores brasileiros, recomenda-se que 

antes de se aventurarem em novos empreendimentos, busquem se prepara, buscar o máximo de informação 

a respeito desta área em que se deseja empreender, e fundamentalmente não deixem de elaborar um plano de 

negócio para que o empreendimento seja consolidado e vencedor. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE NEGÓCIOS EM PEQUENAS EMPRESAS NA CRISE.  

ENIC201657930 

 

MAYARA MACHADO DOS SANTOS 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

As micros e pequenas empresas no Brasil e no mundo tem características próprias. São mais ágeis, 

multifuncional e adaptam-se com mais facilidade que as grandes empresas. O empreendedor é aquele que 

faz de tudo um pouco, e começar com uma pequena empresa é a porta de entrada para um grande sucesso 

em sua carreira. Porém, diante da crise econômica, as empresas que mais se desenvolvem são as que geram 

menos custos e têm menos contas a pagar. Essas se destacam por obterem maior lucratividade e 

conseguirem desenvolver mais suas ideias, provindas da criatividade dos gestores e colaboradores. Não 

somente a criatividade, a tecnologia que vêm crescendo cada vez mais tem ajudado as pequenas empresas a 

se desenvolverem, pelo fato de as mesmas serem enxutas e com mais facilidade de implantar pequenos 

serviços de tecnologia de informação. 

Metodologia: 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, baseado na gestão de 

pequenas empresas diante da crise brasileira. Uma das primeiras etapas para que uma empresa se destaque 

diante da crise e adote as boas práticas de gestão é o amplo pensamento do líder, sem nenhuma dúvida. 

Quando o pequeno empresário está convicto de que as boas práticas vão refletir nos resultados de seu 

negócio, que terão impacto sem intermediários e de modo positivo em seu desempenho empresarial, ele vai 

optar por seguir os fundamentos da excelência em gestão, e o produzirá rapidamente. O modo para 

sensibilizar um empresário é mostrar nas diversas mídias os casos de sucesso, o que permite que ele faça 

comparações, para que o mesmo possa extrair boas lições e embutir em sua rotina de trabalho, além de 

passar para os colaboradores que estão ao seu redor, porque para o pequeno empresário o que mais importa 

é o que está acontecendo no mundo real e não somente o importa ficar na teoria, seu interesse está em saber 

quais são os segredos do desempenho das pequenas empresas. Assim, para o começo de uma pequena 

empresa diante do cenário de decadência da economia é preciso que o empreendedor esteja pronto para 

tomar decisões, de longo e curto prazo, saiba superar os obstáculos e ter coragem e inspiração é o que 

fortalece o crescimento. Para muitos pesquisadores, é preciso que haja visão de empreendedorismo, e uma 

das estratégias, inclui renegociar preços com seus fornecedores, diversificar produtos e investir em 

marketing, num movimento contrário ao da maioria do mercado. Se de um lado é preciso cortar custos, de 

outro é essencial buscar soluções criativas para se diferenciar no mercado e antecipar tendências. 

Resultado: 

Para um bom resultado é preciso que tenham em prática a boa ação e a colaboração da equipe. Não é 

sozinho que uma organização cresce. Para que uma pequena empresa se torne grande é necessário 

produtividade e qualidade. É durante a crise que ela vai se desenvolver e se destacar no mercado, possui 

uma grande vantagem em relação àquelas de maior porte. Como sua estrutura é simples, com pequeno 

espaço físico ocupado, contas bem controladas, pouca gente no comando e poucos funcionários, o que ajuda 

e muito na toma de decisões rápida, a empresa consegue ser rapidamente replanejada para aguentar mais o 

momento de ausência de dinheiro. Com o crescimento da tecnologia da informação as pequenas empresas 

têm se comprometido mais no que se refere a agilidade e flexibilidade do trabalho, aumentando 

significativamente, seus produtos. 

Conclusão: 
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As crises vão continuar ocorrendo e o papel da comunicação sempre será substancial, para que o público de 

dentro e fora das empresas saiba o que está acontecendo e as ações estratégicas que devem ser tomadas para 

a tentativa de analisar os acontecimentos e turbulências. As pequenas empresas têm mais facilidade de se 

empreenderem mediante a crise, pois podem desfrutar de muitas opções para crescer, como a utilização de 

novos recursos, otimização de processos, a redução de custos é mais fácil e ágil. Os empreendedores 

precisam continuar com uma visão ampla sobre a realidade. 
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INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL EM PEQUENAS EMPRESAS  

ENIC201671887 

 

CAIO CÉSAR DA SILVA 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Organizações inovadoras estão sempre em busca de estratégias que as conduzam a uma posição de destaque 

e lhes permitam maior competitividade. Para que as novas técnicas ou práticas de gestão sejam eficientes, é 

fundamental que todas as pessoas envolvidas nos processos inovativos comprometam-se com os novos 

desafios estabelecidos pelo mercado que esta em constante alterações. O conceito de inovação é bastante 

variado, dependendo, principalmente, da sua aplicação. De forma sucinta, consideramos que inovação é a 

exploração com sucesso de novas ideias a fins de impulsionar o desenvolvimento humano, e sucesso para as 

empresas, por exemplo, significa aumento de faturamento, acesso a novos mercados, aumento das margens 

de lucro, entre outros benefícios. Outros tipos de inovações podem se relacionar a novos mercados, novos 

modelos de negócio, novos processos e métodos organizacionais. 

Metodologia: 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, consultando sites e 

relatórios entre outras fontes de informação. Quando você pensa em inovação organizacional deve 

considerar suas finalidades principais, e assim podemos falar de elaborações de novas operações, essas 

operações baseiam-se em descobrir e aprender. Ao analisar empresas no mundo corporativo nos deparamos 

que a mesma precisa se inovar constantemente para ingressar em novos mercados e atingir novos níveis de 

competições, e para isso requer um time de colaboradores, esse novo time ainda faz parte da antiga 

organização, já que ela se transforma diariamente, pois compartilha recursos e conhecimento. Assim, é 

necessário que haja colaboração. Mas, também, é necessário que esse novo time, seja apoiado pela alta 

gestão, que também se modifica diariamente. Para que as organizações consigam efetivamente implantar a 

inovação em todos os seus setores e áreas é preciso chegar a um consenso em relação ao próprio conceito de 

inovação. O Fórum de Inovação da FGV-EAESP, que estuda as organizações inovadoras e a inovação nas 

organizações há mais de dez anos, define inovação como a união da ideia com a ação que gera resultado, 

sendo que os resultados devem ser positivos para fundadores, investidores e demais partes interessadas. De 

acordo com este conceito, não existem inovações mal sucedidas, as tentativas de mudança, que não atingem 

os resultados esperados, não podem ser consideradas inovações, são apenas boas intenções. 

Resultado: 

A competição entre as pequenas e grandes empresas e a busca incessante por resultados positivos tem 

levado ao aumento da preocupação com o tema da inovação. Não somente a inovação tecnológica, mas sim 

qualquer inovação que se possa obter através, por exemplo, da mudança ou criação de um processo. A 

necessidade de renovação ou introdução de novidades se tornou uma necessidade, rompendo a barreira de 

uma simples questão de diferenciação no mercado globalizado, buscando adoção de práticas para 

desenvolvimento e retenção dos colaboradores, a introdução de sistemas de gerenciamento da produção, as 

operações de logística, reengenharia de negócios, produção enxuta e sistemas de gestão da qualidade. 

visando lucros e benefícios a empresa. 

Conclusão: 

O principal objetivo da organização é obter lucros com baixo custo, podemos dizer que a gestão da inovação 

consiste na criação de condições para que ocorra o processo contínuo e permanente de produção de 

inovações. Certamente, as grandes e pequenas empresas visam um crescimento continuo melhorando sua 

rentabilidade, visando mais inovações que criam melhores condições, tanto para o desenvolvimento das 

áreas de competência, como para a sistematização dos processos de inovação, buscando ingressar em novos 

mercados oferecendo diversas mercadorias para que possa ampliar sua margem de lucro. 
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GESTÃO EMPREENDEDORA PARA INICIANTES EM NEGÓCIOS  

ENIC201614838 

 

ALINE BATISTA DE CAMPOS 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Grandes erros cometidos por empreendedores iniciantes é menosprezar o valor de um planejamento. Em que 

a grande maioria considera que apenas o dinheiro basta para a abertura de uma empresa, porém sabe-se que 

para ter um triunfo na abertura de uma empresa é significativo que se tenha domínio de técnicas de gestão, 

assim como uma liderança e uma atitude pró-ativa. Atualmente abrir um negócio é um grande desafio, assim 

como gerencia o mesmo, no Brasil a taxa de mortalidade das pequenas empresas se encontra em 22% que 

fecham nos primeiros dois anos de funcionamento. Dentre muitos motivos para os empreendedores 

fecharem suas portas nos primeiros dois anos de funcionamento, destaca-se as grandes falhas na gestão de 

seus processos e falta conhecimento gerenciais do mercado e da conjuntura econômica do país. 

Metodologia: 

Como metodologia neste trabalho adotou-se a pesquisa bibliográfica e documental de onde foram obtidos os 

dados que nortearam a elaboração do trabalho como um todo. O modo como as pessoas dirigem seus 

negócios sofrem alterações de acordo com suas experiências, formação curricular, talento, mas 

principalmente de sua vocação para desbravamento de mercado. A pessoa com perfil empreendedor é 

competente e extremamente ativa, está sempre em busca de novas fronteiras e barreiras a serem superadas. 

Apresenta novos projetos e está sempre em movimento, questionando, perguntando, apresentando 

possibilidades, avançando com as propostas. É importante lembrar que o empreendedor incomoda positiva e 

negativamente, pois estará o tempo todo debatendo, desenvolvendo projetos e quer vê-los implantados. 

Mais de 30% das micro e pequenas empresas que abrem no Brasil não sobrevivem aos dois anos de 

funcionamento. Ao começar um novo negócio, nunca é possível ter 100% de certeza se vai dar certo, mas é 

possível se preparar para as adversidades aprendendo com esses erros. A grande maioria das empresas se 

desenvolve por uma necessidade financeira e uma ilusão de que o empreendedor será dono de seu tempo e 

seu dinheiro, assim não precisando de patrão. Porém o maior dos desafios a ser enfrentado é preparar-se 

para a administração do negócio, pois a maioria dos gestores entende da parte operacional e dos processos, 

mas sofrem na questão de administrar sua empresa. Para os empreendedores iniciantes o inicio da sua 

empresa é o momento para se planejar, investigar o mercado, os clientes, fornecedores, concorrentes e 

modelos de negócio, pois quanto mais informação e conhecimento obter melhor será a gestão de sua 

empresa e o reconhecimento dela no mercado competitivo. 

Resultado: 

Varias empresas atualmente fazem treinamentos assim como auxiliam novos empreendedores na elaboração 

de sua empresa e de seu planejamento, pois os cuidados dos empreendedores iniciantes devem ser 

redobrados. Empresas como SEBRAE e o fundador da Conta azul, citaram lista para ajudar, em que nelas 

apresenta dicas de como iniciar a empresa, citando que os empreendedores devem conhecer profundamente 

seus clientes e a área de sua atuação, pois assim que ele tiver esse conhecimento e ser organizado em relação 

aos gastos, impostos e divisão de custos, terá uma probabilidade maior de adquirir sucesso, É necessário 

também que estas empresas iniciantes saibam o valor de seus produtos de maneira consciente para saber 

negociar, gerenciando seus estoques e cortando seus gastos e reduzindo custos. Com essas atitudes e um 

bom planejamento os empreendedores iniciantes obviamente obterão sucesso garantido na abertura de suas 

empresas. 

Conclusão: 
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Concluindo assim que para empreendedores iniciantes abrir um negócio é sempre um grande desafio, mais 

colocando em prática e de maneira correta, um planejamento estratégico e financeiro e conhecimento da sua 

área de atuação, são de grande valor e importância para se alcançar a qualidade e sucesso dentro do mercado 

de trabalho. Assim se desenvolvendo e crescendo financeira e economicamente. 
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EFEITOS DA CRISE ECONOMICA NAS EMPRESAS BRASILEIRAS  

ENIC201601178 

 

ANA EMÍLIA DE SOUZA 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Atualmente em todos os noticiários escutamos falar sobre a crise que está afetando o Brasil drasticamente, 

aonde vem causando grandes preocupações para a população independente da área em que se atua. Essa 

preocupação faz com que muitos empresários adiem investimento, empreendedores aguardem um momento 

melhor para iniciarem seus projetos, fora a quantidade de desempregados que buscam alguma fonte de 

renda devido a essa péssima situação econômica brasileira. Com isso as empresas devem buscar meios de se 

tornar permanentes no mercado, procurando cada vez mais soluções e formas de conseguir manter seus 

lucros estáveis. 

Metodologia: 

Como metodologia neste trabalho adotou-se a pesquisa bibliográfica e documental de onde foram obtidos os 

dados que nortearam a elaboração do trabalho como um todo. A crise econômica brasileira não vem de hoje 

mas sim de uma série de motivos que se vem trazendo ao longo do tempo, porém seu auge explodiu 

atualmente. A falta de investimento em infraestrutura que gera perda de competitividade internamente e 

externamente, falta de planejamento estratégicos a longo prazo, a submissão da política econômica a 

política partidária e falta de confiança da população em seu governo contribuem para a situação chegar onde 

está, afetando de forma rigorosa as empresas brasileiras. Isso faz com que muitos empresários adiem 

investimento, empreendedores aguardem um momento melhor para iniciarem seus projetos, fora a 

quantidade de desempregados que buscam alguma fonte de renda devido a essa péssima situação econômica 

Brasileira. Para conseguir sobreviver, as empresas são aconselhadas a ter atenção maior nas áreas de 

finanças e de gestão de pessoas investindo em moderação e mantendo o máximo possível o caixa. Como 

contratar e demitir custa caro sugere opções como reduzir cargas de trabalhos, negociações com 

funcionários tudo para conseguir manter o profissional para o período pós-crise. A atenção maior deve ser 

nas micro e pequenas empresas onde o cuidado com as finanças é necessário para a sobrevivência, pois 

qualquer risco com caixa pode acabar afetando-a. Com isso as empresas devem buscar meios de se tornar 

permanentes no mercado, procurando cada vez mais soluções e formas de conseguir manter seus lucros 

estáveis através de uma boa organização e um planejamento para evitar possíveis problemas. 

Resultado: 

A falta de planejamento estratégico a longo prazo e escassez de investimentos do governo, gerando apenas 

dividas atinge nós trabalhadores. A crise gera queda de vendas, as pessoas inseguras compram apenas coisas 

necessárias, reduzindo a produção industrial, diminuindo serviços, gerando desemprego. A indústria com 

lucro menor precisa eliminar funcionários, deixando um numero que se adeque a sua produção , pois pouca 

produção e um numero maior de funcionários só trará prejuízo, um funcionário que esteja parado dentro de 

qualquer empresa já se torna um perda. Isso tudo afeta o PIB brasileiro que é a medida do valor dos bens e 

serviços que o país produz num determinado período na agropecuária, industrias e serviços. Com o PIB 

baixo significa que a economia diminuiu, tendo menos dinheiro disponível, sendo menor a renda per capita 

consequentemente o consumo reduz, as empresas minimizam suas produções e diminuindo a quantidade de 

empregos. 

Conclusão: 
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A crise afeta a todos rapidamente, e já sentimos isso em nosso bolso, através de juros, taxas e inflação, 

porém algumas empresas conseguiram se superar nesta crise, através de planejamentos e um bom plano de 

negócio. A questão é que a população não deixa de consumir bens, porém a maioria das pessoas 

principalmente da classe C buscam preço do que qualidade, assim é a pessoa que compra mistura para o 

almoço, por mais que ela queira comprar carne se estiver muito cara, procurará alguma outra opção mais em 

conta, buscando racionalizar a seleção de seus gastos gerais. 
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IMPLEMENTAÇÂO DE GESTÃO EMPRESARIAL NAS PEQUENAS EMPRESAS  

ENIC201658736 

 

ANA EMÍLIA DE SOUZA 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Segundo pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2005a), as micro e pequenas empresas contribuem cada vez mais 

com a economia brasileira tomando conta de cerca de dois terços do setor privado desta economia. Porém 

conseguir construir uma empresa de sucesso sendo grande ou micro, requer sempre analisar e se organizar 

muito bem, pois a todo o momento surgem novas informações importantes dentro e fora da empresa 

dificultando a tomada de decisão. A quantidade de microempreendedores que não alcançam seu sucesso 

devido à falta de habilidade para desenvolver e controlar seus negócios é muito alta, portanto é importante 

estudar bem o mercado a ser atingido e aliar-se a gestores conscientes e ativos. Obter um bom plano de 

negócio facilita o certo de resultados em longo prazo, pois o futuro é moldado por ações propositais de hoje. 

Metodologia: 

Como metodologia neste trabalho adotou-se a pesquisa bibliográfica e documental onde foram alcançadas 

informações para a produção deste trabalho. Ao decidir investir em uma pequena empresa é importante que 

o gestor analise os diversos aspectos positivos e negativos deste processo, analisar o mercado a ser atingido 

e planejar todos os detalhes para conseguir o sucesso e o retorno financeiro investido. Segundo Meirelles 

Junior (2007) define que: “planejar é antecipar decisões futuras de forma estilizada nas circunstâncias 

próprias de cada empresa. Essa antecipação remete o gestor à identificação das oportunidades e ameaças 

[...]”. Um bom gestor é aquele que antes de tudo se planeja e se organiza para conseguir alcançar seu 

resultado esperado obtendo um plano de negócio onde facilite aos empreendedores a descrever e obter 

informações detalhadas de cada parte de sua empresa. Geralmente as microempresas possuem 

características especificas como a presença do proprietário onde ele mesmo administra, havendo rapidez nas 

decisões a serem tomadas, pois os funcionários conseguem ter acesso ao seu líder e identificar problemas e 

buscar soluções breves, por ser uma empresa pequena cada pessoa tem sua função ficando responsável por 

uma área proporcionando ao chefe a facilidade de contato com tudo o que entra e sai de seu caixa. O grande 

problema disso tudo é que o chefe que muitas vezes é o proprietário de empresa é o “faz tudo”, tem 

múltiplas funções e muitas vezes a falta de um bom gerenciamento influencia em qualquer tomada de 

decisão errada onde acaba afetando diretamente o fluxo de caixa e consequentemente toda a empresa, onde 

muitas vezes vão a falência antes mesmo do seu sucesso, por isso é importante analisar todos os pontos, pois 

o mercado competitivo é muito grande e você precisa estudar sua empresa e buscar um diferencial para se 

sobressair sobre a situação. 

Resultado: 

A gestão empresarial de pequenas empresas é um ótimo investimento quando se toma a decisão certa, elas 

são as principais geradoras de riqueza no Comércio no Brasil, respondendo por 53,4% do PIB deste setor 

segundo a avaliação da Fundação Getúlio Vargas contratada pela SEBRAE (2011). Segundo Luiz Baretto 

presidente da SEBRAE as pequenas empresas vêm crescendo muito nos últimos, resultando 

automaticamente em novos empregos, aumentando o mercado consumidor e melhorando a economia do 

país, porém esse sucesso só é alcançado através de um ótimo planejamento estratégico, caso contrário pode 

se levar a perda de seu empreendimento. 

Conclusão: 

A busca de uma boa preparação antes de se investir e entrar de cabeça no mercado de trabalho auxilia muito 

o sucesso do microempreendedor e em seu retorno financeiro, é importante constar que muitos aspectos 

influenciam na tomada de decisão, porém um bom plano de negócio e uma boa administração facilita o líder 

enxergar possíveis problemas conseguindo evita-los com antecedência auxiliando na minimização de erros. 
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A EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA  

ENIC201613598 

 

JACSON DA SILVA LUIZ 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A industrialização pode ser entendida como o desenvolvimento industrial em determinada localidade, tendo 

como objetivo de maior interesse a substituição do modo de produção para a maximização dos lucros. 

Processo este que surgiu a partir do séc. XVIII, através da Primeira Revolução Industrial, na Inglaterra onde 

a indústria era movida a máquinas a vapor. No Brasil este processo só veio a aparecer no final do sec. XIX 

por volta da década de 80, quando produtores de café passaram a destinar parte do lucro com a exportação 

do café no estabelecimento de indústrias, com foco centralizador na região sudeste do país, em estados 

como: Rio de janeiro, São Paulo e Minas gerais, dando origem a fabricas do seguimento de tecidos, 

calçados e produtos mais simples, pois o Brasil detinha mão-de-obra, mas pecava no maquinário, não sendo 

possível deslumbrar maiores patamares, ficando assim preso a produtos baratos para se produzir. 

Metodologia: 

A metodologia da pesquisa utilizada neste trabalho foi uma pesquisa bibliográfica e documental, de onde 

foram retirados todos os dados que compõem o trabalho como um todo. A Segunda Guerra Mundial conflito 

que envolveu a maioria das nações do mundo entre 1939 a 1945 foi ponto determinante para o inicio da 

segunda etapa da revolução industrial onde a maquina a vapor e o carvão deu lugar aos automóveis, petróleo 

e seus derivados. No Brasil foi justamente nesta época em que o país obteve avanços neste seguimento, 

passando a ser conhecida como era do desenvolvimento industrial. Getulio Vargas em seu primeiro mandato 

foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento da industrialização brasileira, fidelizando as indústrias 

nacionais, na criação de leis que deram um suporte maior para o seguimento além de investimentos na 

infraestrutura. É uma verdade que seu governo foi beneficiado como fim da segunda guerra mundial com 

isso aumentando ainda mais a importância do brasil no cenário mundial através de suas exportações. Foi em 

seu governo também a criação da Petrobrás que viria a se tornar uma das maiores empresas do mundo e a 

ser privatizada. É impossível falar do processo de industrialização Brasileira, sem mencionar o governo de 

Juscelino Kubitschek (JK) de 1956 a 1960. JK abriu as portas para indústrias estrangeiras, foi em seu 

governo que empresas como: Volkswagem, Ford e General Motors chegaram ao país. Dez anos depois o 

mundo ficou em alerta mais uma vez com a Terceira Revolução Industrial, época que também deu inicio ao 

Terceiro Período da Industrialização, período em que há um predomino de indústrias num alto nível 

tecnológico, como a robótica, a biotecnologia entre outras. Este foi um período muito importante para o 

cenário industrial, onde deixou de adotar um modelo fordista, passando a adotar o modelo toyotista. 

Resultado: 

Como resultados desta pesquisa, fica evidente que na época do Brasil colônia (1500 a 1822) não existia 

industrialização, pois a metrópole proibia o estabelecimento de fabricas no território Brasileiro, país só veio 

a passar por um processo de industrialização no sec. XIX, graças a produtores de cafés que passaram a 

destinar parte do lucro com as exportações do café para a estabilização da indústria nacional. Desde o 

período de Dom João VI este processo obteve um crescimento constante com o surgimento de seguimentos 

industrias como o petrolífero, automobilístico e atualmente a palavra da vez é a informatização do processo 

industrial. 

Conclusão: 
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O Processo de Industrialização, foi constituído por três etapas, a primeira, segunda e terceira Revolução 

Industrial, processo que se iniciou com técnicas rudimentares e maquinas a vapor no sec. XVIII, atualmente 

o processo é dominado por um alto nível tecnológico em áreas como robótica e tecnologias da 

informação.Com o passar dos tempos nos traz uma certeza do quanto a industrialização é responsável pelo 

desenvolvimento de um país, a exemplo disso temos EUA atualmente considerada a grande potencia do 

mundial. 
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DESAFIOS DA GESTÃO EM UMA EMPRESA FAMILIAR  

ENIC201647231 

 

BEATRIZ SOUZA DE ANDRADE 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Empresa é definida como um conjunto organizado de meios que visa produzir e oferecer bens e/ou serviços, 

com o objetivo de atender a alguma necessidade humana, possuindo uma infinidade de classificações e 

tipos. As empresas familiares são organizações que possuem sua origem e sua história unidas a uma família. 

Sendo assim as pequenas empresas na maioria das vezes são formadas entre famílias, como qualquer 

empresa elas estão sujeitas a ameaças e a constantes transformações em seu ambiente empresarial, que 

podem atingir tanto internamente, quanto externamente que seria o ambiente particular da família. Para que 

a empresa alcance o sucesso e faça parte das organizações tão importantes na economia mundial, é 

necessário passar por diversos obstáculos e desafios, entre eles está a sobrevivência, planejamento, 

capitalização, profissionalização, sucessão, e o mais importante, a gestão, sem ela a empresa não alcançará 

nenhum objetivo. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi adotado a pesquisa bibliográfica documental e explicativa de 

onde foram obtidos os dados que nortearam a elaboração do trabalho como um todo. A gestão de empresas 

familiares, segundo Maximiano (2000), é voltada para os objetivos da empresa e da família, gerenciamento 

das funções e verificação das funcionalidades das empresas. De acordo com Aaker, Kumar, Day (2004) se 

busca um entendimento sobre a natureza geral de um problema de pesquisa, as possíveis hipóteses 

explicativas e variáveis relevantes, nesse caso, sobre as empresas familiares e sua administração. Segundo 

Werner (2004), na empresa familiar o controle da gestão está diretamente relacionado com o controle 

acionário. O gestor familiar representa o capital da empresa, e suas decisões podem refletir as aspirações da 

família em relação ao seu posicionamento frente ao capital. No entanto, o Brasil ainda tem a característica 

de passar a cultura da família para dentro da empresa, refletindo diretamente a forma de gerir e conduzir os 

trabalhos. 

Resultado: 

Para atingir os resultados a principal visão das empresas familiares é estar sempre se fortalecendo e 

crescendo no mercado, sendo reconhecida pelos seus clientes e pelos seus fornecedores, através da 

competência, compromisso, qualidade e eficiência dos seus serviços. Cumprindo tais metas, a empresa 

conquistará novos entrantes, tanto clientes como fornecedores. Para a sobrevivência de qualquer empresa é 

necessário ter uma boa administração, para alcançar uma das visões para o futuro, que é sucesso 

empresarial. 

Conclusão: 

Através deste trabalho observamos as informações expostas, e é possível afirmar que quando se fala em 

empresa familiar é comum pensar em algo atrasado, que não tem uma gestão competente e que jamais 

atenderá as exigências de mercados globais. Todavia cabe a empresa mudar este pensamento, aumentando 

sua capacidade continua de estar sempre inovando para ser a melhor. Portando o desafio que se apresenta à 

empresa familiar é que adote um estilo gerencial com mais gestão, sendo preciso se adequar, procurando um 

modo atual de administrá-las, para alcançar seus objetivos e sucesso no campo empresarial. 
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PEQUENAS EMPRESAS QUE GERAM GRANDES TRANSFORMAÇÕES  

ENIC201670221 

 

NATHIELE DOS SANTOS BONANI 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

As micro e pequenas empresas têm tomado um espaço considerável na economia brasileira, por todos os 

lugares consegue encontrar uma micro e pequena empresa. Tal fato, tem mudado a renda das famílias, nas 

quais, muita vezes um(a) chefe de família deixa de trabalhar para alguém e passa a abrir seu próprio 

negocio. Essa realidade tem se tornado a de muitos brasileiros. O Brasil é um país de empreendedores. 

Muitos brasileiros têm ideias de novos negócios e as concretizam sob a forma de micro e pequenas 

empresas, aproveitando vantagens que o setor proporciona, como a desburocratização administrativa e 

jurídica, simplificação nos tributos (sobretudo com o enquadramento no SIMPLES - Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuições de Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte) e acessos 

facilitados a determinadas linhas de crédito (graças ao apoio de entidades oficiais, como Sebrae e BNDES, 

por exemplo). 

Metodologia: 

Como metodologia neste trabalho adotou-se a pesquisa bibliográfica de onde foram obtidos os dados que 

nortearam a elaboração do trabalho como um todo. Ao contrário do que muitos pensam, as micro e pequenas 

empresas têm um papel fundamental para promover o crescimento econômico do país. Esses negócios 

ajudam a criar empregos e renda para a população, sendo uma das principais causas da redução das 

desigualdades sociais. Segundo dados recentes do IBGE, as empresas de pequeno porte representam 20% do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e são responsáveis por pelo menos 60% dos quase 100 milhões de 

empregos no país. Como as micro e pequenas empresas lidam com menor quantidade de trabalhadores, 

detêm certas facilidades de crédito e no campo tributário, elas conseguem resistir melhor às crises 

econômicas eventuais. Os pequenos negócios ajudam a movimentar o setor de créditos e empréstimos 

bancários, aproveitando os serviços financeiros do Sebrae, que é um serviço social autônomo sem fins 

lucrativos, mas também utilizando os serviços da rede bancária privada. As micro e pequenas empresas 

representam 99,2% das empresas no Brasil, empregam 57,2% da força de trabalho por isso são 

imprescindíveis para a economia e o desenvolvimento do país, apesar desses números representativos a 

grande preocupação é manter essas empresas ativas devido ao grande índice de mortalidade que representa 

em média 50%, tendo como um dos principais fatores condicionantes a falha gerencial na condução da 

empresa. O primeiro passo para que a pequena empresa adote as boas práticas de gestão é a sensibilização 

do líder, sem dúvida. Quando o pequeno empresário está convencido de que as boas práticas vão repercutir 

nos resultados de seu negócio, que terão impacto direto e positivo em seu desempenho empresarial, ele vai 

adotar os fundamentos da excelência em gestão, disseminados pela FNQ (Fundação Nacional da Qualidade 

Resultado: 

Segundo dados divulgados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em 

2014, a participação das micro e pequenas empresas brasileiras somadas representa 27% de todo o Produto 

Interno Bruto (PIB) do Brasil. Essas micro e pequenas empresas contribuem também para o aumento da 

renda, gerando maiores oportunidades, consequentemente, dando oportunidades para novos investimento. 

Conclusão: 

Mesmo em 2016, as pessoas continuam querendo empreender, contribuindo para o crescimento de micro e 

pequenas empresas, porém, um pouco mais devagar, levando em conta o numero de lojas que encerraram 

seus serviços entre 2015 e 2016. Novas idéias surgem a todo momento, e as pessoas investem em idéias. 
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O MERCADO E O PERFIL DO ADMINISTRADOR  

ENIC201619756 

 

RAQUEL MONACO GAMA 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O mercado de trabalho mudou e as rápidas mudanças advindas da crise econômica mundial têm exigido 

cada vez mais profissionais versáteis que se adaptam ao contexto de transformações. No Brasil dentre as 

áreas de atuações a de comércio exterior foi a mais afetada pela crise. Sendo que sua área de atuação está 

intimamente ligada ao clima externo da economia, podendo ver de forma tácita os estragos que a crise 

gerou. Os profissionais que tem sua atuação, mas abrangente não foram tão afetados pela crise, pois atuam 

em diversos setores da economia, e nesta conjuntura se enquadra o administrador, onde se vivencia rotinas 

de empresas de exportação e importação, contabilidade, serviços, comércio, bancos, indústria, privado. Nela 

eles são gerentes, diretores, coordenadores, fiscais, consultores. Os administradores atuais têm como 

desafio, relacionar-se em um ambiente interno mais valorizado, criterioso, informado e simultâneo de 

conduzir as empresas no competitivo, mutante e turbulento mercado global. 

Metodologia: 

Como metodologia neste trabalho devido às mudanças econômicas que afetam o mundo do mercado de 

trabalho, este artigo tem como objetivo descrever o perfil do administrador exigido pelo mercado em 

tempos de crise. Alguns empresários já compreenderam que a profissionalização aliada ao gerenciamento de 

gestão é imprescindível para se manter no mercado e alcançar bons resultados. Diogo Decker, é um dos 

empresários que tem apostado em gestão, percebeu que precisava mudar a forma de administrar a empresa 

da qual é sócio para atingir os objetivos, se manter no mercado e enfrentar uma suposta crise. . "Foi uma 

mudança de comportamento que envolveu todos na empresa, não foi fácil, e só nos últimos dois anos que 

começamos a colher os resultados, ampliar o negócio e, agora, abrir mais uma unidade da empresa", 

acrescentando que hoje encontrou o ponto de equilíbrio, sabe até aonde pode ir, o que é necessário cortar e 

onde precisa investir. Segundo o presidente do Sescap-Ldr, é comum encontrar pequenos empresários que 

não consigam visualizar o faturamento mensal da empresa, misturam os bens da empresa com os dos sócios 

e não sabem formar o preço de venda do produto. 

Resultado: 

Apesar de todas as dificuldades do micro e pequeno empreendedor, implantar a Gestão por processos para 

organizar um fluxo de trabalho que contemple todo o processo produtivo pode garantir a saúde financeira 

das corporações. Os fluxos claros e possibilidades gerenciais dão às micro e pequenas empresas a chance de 

crescer produtivamente e de estarem mais bem preparadas para atender seus clientes e encarar a grande 

competitividade imposta pelo mercado. Acompanhar tudo o que é feito em uma micro ou pequena empresa, 

ou mesmo ou para uma organização com poucos recursos para investir em ferramentas é bastante simples e 

talvez custe menos do que alguns empresários imaginam. 

Conclusão: 

Portanto, a dificuldade das empresas em enfrentar a crise começou no setor imobiliário americano e foi se 

alastrado pelo mundo, atingindo na maior parte das empresas e com isso os trabalhadores, sobressaiu-se à 

profissão de administrador e seu perfil foi alterado. O mercado atual requer o perfil de um administrador 

com uma visão generalista, com amplos conhecimentos em diversas áreas administrativas, como 

contabilidade, economia, direito, gestão ambiental e de conhecimentos afins, permitindo assim, ao 

administrador, adapta-se com maior facilidade ao mercado diante as intemperanças da economia. 
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ANTIDUMPING: A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ANTI-DUMPING E SUA EFICÁCIA PARA 

EMPRESAS NACIONAIS  

ENIC201657604 

 

FLÁVIO VINÍCIUS DE ANDRADE, LUDMILA DOS SANTOS MACHADO 

Orientador(a): ROBSON DE MORAES ROCHA MEDEIROS FREITAS LOURENÇO 

 

Introdução: 

O assunto abordado é referente à importância da aplicação das medidas antidumping nas negociações 

internacionais que ameaçam a economia e o comércio nacional. Atualmente, a concorrência e a tentativa de 

liderança comercial são um ponto intransigente entre as maiores potências econômica mundiais, o Brasil 

não fica atrás nessa corrida sendo um dos que mais tem aberto ocorrência por dumping na OSC. Diante de 

tal realidade, no que diz respeito a Comércio Internacional, os países criavam seus parâmetros protecionistas 

com base em suas necessidades de controle das entradas e saídas de mercadorias. Logo então surgiu uma 

necessidade maior de oficializar um órgão competente para administrar as normas deste comércio. Na 

mesma ocasião foi discutida a necessidade da existência de medidas contra o dumping sofrido pelos países, 

assim criadas as Medidas Antidumping, que visam filtrar as importações de mercadorias negociadas a um 

preço inferior ao do mercado interno, podendo causar danos para indústrias nacionais. 

Metodologia: 

Este trabalho foi apresentado com uma abordagem de pesquisa qualitativa, que veio a limitar a busca por 

conhecimento em sua predominância de forma subjetiva. Em toda a estrutura abordada fizemos a coleta de 

dados por meios virtuais, bibliográficos e também por meio da colaboração com importantes informações 

advindas do Sr. Sidney Andrade, gerente mundial de suporte e aplicações da IBF, o qual possui 

conhecimentos em relações internacionais que nos serviram de muita ajuda, o trabalho foi executado de 

forma a espeficiar de maneira direta a importância do antidumping acerca das relações internacionais com a 

aplicação do conhecimento advindo das pesquisas e leituras realizadas até o termino da monografia. 

Resultado: 

A abordagem deste tema contribui para o debate a respeito da importância desempenhada pelas Medidas 

Antidumping nas empresas nacionais, embasada em dados reais. O pressuposto adotado é que as empresas, 

tanto nacionais quanto internacionais, sofrem por conta da ligação de seus resultados financeiros 

diretamente com a concorrência existente no mercado interno. Contudo também relacionado a quantidade 

de produtos externos que ingressam no país, podendo assim se não administrado ou predeterminado, vir a se 

tornar um impasse comercial decorrente da concorrência infiel. Portanto, é importante que haja um controle 

de mercadorias advindas do exterior, principalmente quando similares as nacionais. O estudo em questão, 

foi limitado ao desenvolvimento do tema sobre as Medidas Antidumping, onde sua relevância foi debatida 

com propósito de melhor entendimento do assunto. Com isso, o intuito da apresentação deste trabalho, é a 

compreensão de uma vista técnica do funcionamento e aplicação das Medidas Antidumping no cenário 

nacional da atualidade. 

Conclusão: 

Na atualidade o dumping vem sendo um grande problema para várias empresas tanto nacionais quanto 

internacionais, que não cessará tão breve, mesmo que tomemos medidas contra sua existência, o que pode 

vir a amenizar os efeitos mais alarmantes de um dumping livre de fiscalização, é um fator que sempre deve 

ser estudado com extrema cautela e investigado antes que os danos causados sejam irreversíveis. 
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A IMPORTÂNCIA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO USUÁRIO  

ENIC201603200 

 

VALÉRIA MARA CORTEZ ALVES DE OLIVEIRA, ALINE LINO BALISTA, THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A Portaria Nº 2.488, de 2011, aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a 

revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica. A descentralização da saúde faz parte 

da PNAB e ocorre, entre outras, por meio da implantação da Estratégia de Saúde da Família (ESF), política 

pública que pressupõe práticas e princípios da Atenção Primária à Saúde, materializando o fazer e o pensar a 

saúde em um modelo voltado para a intervenção territorial. A ESF trabalha com o desafio de conduzir a 

inversão do modelo assistencial por meio do trabalho em equipe multiprofissional capaz de produzir 

cuidado longitudinal e integral para uma população adscrita, pautando-se em relações sociais. Trás a saúde 

para perto da população, pois as unidades de atendimento são instaladas próximas à moradia, escola e 

trabalho, facilitando o acesso. O trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada em unidades 

de ESF. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo realizado a partir da experiência da acadêmica do sexto ano de Medicina da 

Universidade de Taubaté, estagiando em duas unidades de ESF de uma cidade do Vale do Paraíba Paulista, 

entre os meses de maio e junho de 2016, observando a rotina das equipes e participando das atividades 

médicas sob a orientação do preceptor, além de visitas domiciliares (VD) com os agentes comunitários de 

saúde. A revisão de literatura foi realizada em documentos do Ministério da Saúde e artigos científicos 

nacionais extraídosda base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), publicados entre os 

anos de 2005 e 2015, no idioma português, que estavam disponíveis na íntegra, utilizando de forma 

conjugada os descritores “Estratégia de Saúde da Família” e “Importância para os usuários”. No total foram 

encontradas 139 publicações. 

Resultado: 

A experiência acadêmica permitiu comprovar que a ESF permite a transferência do olhar sobre o indivíduo 

e sua patologia para o cuidadointegral das pessoas em seu contexto familiar e comunitário, tendo como base 

a integralidade da atenção, a promoção da saúde e a vigilância em saúde. Pode-se observargrande adesão da 

população ao programa, comprovada pelo comparecimento às consultas agendadas e no acolhimento 

durante as VD. 

Conclusão: 

Os usuários tem a consciência da importância da ESF dentro da comunidade, já que esta vai propor uma 

vida com mais dignidade, respeito e principalmente saúde, o que é imprescindível. Mas, para que o trabalho 

seja eficaz é necessário que os profissionais da unidade de ESF possuam conhecimentos sobre a família, 

avaliando as necessidades reais e potenciais de cada indivíduo. Observou-se que a Atenção Básica como 

porta de entrada dos serviços de saúde é valorizada pelo usuário. 
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EVENTO MUNDIAL DE PREVENÇÃO À LESÃO POR PRESSÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

ENIC201643722 

 

THAÍS DE JESUS BERTTI, ALINE LINO BALISTA, LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO, PAMELLA CRISTINA DE 

CARVALHO LUCAS 

Orientador(a): MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA 

 

Introdução: 

Lesões por pressão (LP) são decorrentes da isquemia gerada pela compressão extrínseca e prolongada da 

pele, tecidos adjacentes e ossos. As proeminências ósseas são os locais mais acometidos, pacientes idosos e 

criticamente enfermos são os mais afetados. A LP continua sendo importante causa de morbimortalidade, 

impactando na qualidade de vida do pessoa e familiares, gerando problemas sociais e econômicos. Com o 

propósito de divulgar a importância da prevenção e cuidado com a LP, foi instituído em novembro o Dia 

Mundial de Prevenção á LP. No Brasil, a Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST), 

multidisciplinar, de caráter científico e cultural da prática da enfermagem, voltada para o cuidado de pessoas 

com estomias, feridas agudas e crônicas, fístulas, drenos, cateteres e incontinências anal e urinária 

incentivando a realização de ações dessa natureza. O objetivo deste é relatar a experiência vivenciada na 

organização de um evento de prevenção à LP. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência sobre o II Evento de Prevenção às Lesões por Pressão, realizado na 

Universidade de Taubaté (UNITAU) no ano de 2015, elaborado pelas acadêmicas e professoras dos 

Departamentos de Medicina, Enfermagem e Nutrição. Contou com a participação de profissionais/ 

estudantes da saúde e população em geral. Aconteceu em dois momentos: o primeiro, realizado no dia 18 de 

novembro de 2015, aconteceu no auditório da UNITAU para cerca de 110 participantes. Neste dia foram 

abordados relatos de experiências dos profissionais convidados acerca da prevenção, tratamento, além de 

evidências científicas e práticas bem sucedidas implantadas em suas instituições hospitalares sobre 

prevenção e tratamento da LP. Ainda, um debate multiprofissional sobre a temática em mesa redonda. Um 

segundo momento, no dia 22 de novembro de 2015, uma grande ação com os munícipes foi realizada pelos 

estudantes de enfermagem e nutrição, sendo oferecidas ações como aferição de pressão arterial, avaliação e 

orientação nutricional, orientação sobre prevenção e cuidados com LP, bem como a demonstração prática no 

leito. 

Resultado: 

As acadêmicas tiveram grandes responsabilidades, sempre amparadas pelas docentes coordenadoras quanto 

à organização geral do evento, convite de palestrantes, divulgação e muitos outros detalhes que fizeram com 

que houvesse a participação ativa nas ações. A experiência foi extremamente relevante para a reflexão sobre 

a importância de se desenvolver ações que envolvam profissionais de diversas áreas da saúde, a fim de 

divulgar experiências e resultados de pesquisas e novos procedimentos na prevenção e cuidados com a LP. 

Os debates foram enriquecedores, com a participação dos presentes. 

Conclusão: 

A prevenção é foco importante dos profissionais responsáveis pelo cuidado do paciente. A abordagem 

preventiva deve ser multidisciplinar e ter início na identificação precoce dos riscos para o desenvolvimento 

da LP, devendo abranger a equipe cuidadora, além dos familiares envolvidos e do próprio paciente, quando 

possível. 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: UTILIZADO POR TODOS OS CIDADÃOS BRASILEIROS  

ENIC201636809 

 

JULIANA ALMEIDA LOPES, RENATA ARMANI DE MOURA MENEZES, ISABELA BARTHOLOMEU FERREIRA 

DA COSTA, MÔNICA ORTEGA MOREIRA, GABRIELA CAMPELLO FANTI, THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

O Sistema Único de Saúde (SUS), nova formulação política organizacional para o reordenamento dos 

serviços e ações de saúde instituído no Brasil pela Constituição Federal de 1988, com vistas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde é considerado um dos maiores e melhores sistemas de saúde públicos do 

mundo. Beneficia cerca de 180 milhões de brasileiros e realiza aproximadamente 2,8 bilhões de 

atendimentos por ano, desde procedimentos ambulatoriais simples à atendimentos de alta complexidade, 

como transplantes de órgãos. Tem como princípios doutrinários a Universalidade, Equidade e Integralidade. 

Como princípios organizacionais estão a Regionalização e Hierarquização, Resolubilidade, 

Descentralização e Participação social do setor privado. Este trabalho tem como objetivo evidenciar a 

importância do SUS na vida de toda população brasileira, por meio do esclarecimento de que tal sistema 

engloba iniciativas que vão além do atendimento médico em si. 

Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de artigos científicos extraídos da Scientific 

Electronic Library Online (Scielo) que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, no idioma 

português, entre os anos de 2010 e 2015. A investigação foi realizada em junho de 2016. Foram acessadas 

27 publicações utilizando de forma conjugada os descritores “Sistema Único de Saúde e Princípios e 

Diretrizes”. Estabeleceu-se como critérios de inclusão artigos que tratassem das vertentes contempladas pelo 

SUS, assim como sua importância na vida do cidadão e na formação do futuro profissional médico. Os de 

exclusão foram artigos publicados antes de 2009 e depois de 2015 e que não estivessem no idioma 

português. 

Resultado: 

É pensamento recorrente, embora errôneo, que nem todos os brasileiros utilizam o SUS devido a falsa visão 

de que este se resuma apenas à atendimentos médicos. No entanto, o sistema contempla os centros e postos 

de saúde, hospitais públicos, laboratórios, hemocentros, serviços de vigilância sanitária (ANVISA), 

vigilância epidemiológica (SINAN), vigilância ambiental (FUNASA), fundações e institutos de pesquisa 

acadêmica e científica. Regula e controla o meio ambiente, locais de trabalho, alimentos, serviços de saúde 

públicos e privados (consultórios, ambulatórios, laboratórios, equipamentos de saúde, clínicas, pronto 

socorros e hospitais), medicamentos, produtos médico-hospitalares e de higiene; promove ações de saúde 

coletiva (vacinações, controle de doenças infecciosas); além de ações nos postos e hospitais públicos 

(consultas, exames, pronto atendimento e internações). Há falta de informação acerca do que é o SUS já que 

grande parte da população se diz não usuária do sistema, sem saber que este pode estar presente 

rotineiramente em seu cotidiano. 

Conclusão: 

Há grande necessidade de informar à população acerca das inúmeras vertentes do SUS para esclarecer que 

nenhum cidadão brasileiro deixa de usá-lo nem sequer por um dia e assim, modificar a visão distorcida e de 

desvalorização que muitos tem a respeito deste sistema de saúde. Dessa forma, debates e discussões sobre o 

SUS devem acontecer não só nas universidades, mas também nas escolas de educação básica, nas unidades 

de saúde da família e comunidade em geral, a fim de esclarecer sobre os direitos e deveres do usuário dentro 

da rede de saúde. 
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ANÁLISE HODIERNA DA AIDS/HIV: PREVALÊNCIA E FATORES QUE INFLUENCIAM A TRANSMISSÃO 

DO VÍRUS E A OCORRÊNCIA DA DOENÇA  

ENIC201677301 

 

MARINA FERNANDES PASSOLONGO, RENATA PINHEIRO CAVALARI DE OLIVEIRA, JÉSSICA FERNANDEZ 

PEREIRA NOYA, JOÃO PAULO GALLO DE MARCHI 

Orientador(a): ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO 

 

Introdução: 

Nesse trabalho é apresentada uma visão geral sobre o vírus da Imunodeficiência humana (HIV), sua 

fisiopatologia no ser humano e os métodos utilizados para diagnóstico. Um breve histórico da notificação 

compulsória é relatado, explicando seu funcionamento e expondo razões para sua credibilidade. Também é 

descrito o processo de instalação da AIDS com enfoque no aparecimento dos sintomas, possíveis 

complicações decorrentes da doença e a influência de fatores sobre os números encontrados, tais como sexo, 

faixa etária, raça, e escolaridade. Há, também, uma análise da prevalência hodierna da doença, verificando 

as diferentes formas de transmissão, possíveis transformações do panorama com o passar dos anos e 

investigando hipóteses correlacionadas aos fatores citados. Parte dos números apresentados foi encontrada 

no Boletim Epidemiológico HIV/AIDS, ano 2015, referente ao Brasil, que baseia seus dados nas 

notificações no Sinan; e parte foi encontrado na plataforma de Indicadores e Dados Básicos do HIV/AIDS 

dos municípios brasileiros. 

Metodologia: 

Para obtenção das informações sobre a infecção pelo HIV e a consequente manifestação da doença, foram 

feitas pesquisas em bibliotecas online e sites de organizações governamentais brasileiras ou vinculadas às 

Nações Unidas que discutem diretamente o tema e assuntos relacionados. As descrições das etapas da 

Notificação Compulsória foram encontradas em sites governamentais relacionados ao Sistema Único de 

Saúde e artigos publicados na biblioteca Scielo. Os dados analisados foram retirados de plataformas online 

que usam como base números disponibilizados pelo Sistema de Informação de Agravos e Notificação, sendo 

eles o Boletim Epidemiológico HIV/AIDS referente ao Brasil, do ano de 2015, disponibilizado pelo 

Ministério da Saúde, Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais; e a Plataforma de Indicadores e 

Dados Básicos do HIV/AIDS dos municípios brasileiros, também disponibilizado pelo Departamento de 

DST, AIDS e Hepatites Virais, acessada no dia 23/05/2016. As figuras, apresentadas em forma de gráficos e 

tabelas, foram feitas a partir do cruzamento dos dados encontrados. Os números usados ora tratam de 

pessoas infectadas pelo HIV, ora de pessoas que já manifestaram a AIDS, sendo feito dessa maneira devido 

à relevância para discussão. Da mesma forma, ocorreu a seleção das informações que seriam utilizadas no 

cruzamento de dados, como raça e escolaridade. 

Resultado: 

Comparando casos de AIDS em homens e mulheres, vê-se um número maior de homens afetados – 

proporção média 2:1. Relacionado à raça, há uma inversão nos anos analisados, tendo os casos de negros 

ultrapassado os de brancos. Verificando as faixas etárias mais atingidas, temos a faixa de 25 a 34, seguida 

pela de 15 a 24. Em relação à escolaridade, pessoas com ensino médio completo são as mais afetadas. A 

prevalência da AIDS é analisada comparando a cidade com mais casos, Porto Alegre, e a com menos casos, 

Rio Branco, com o grande centro urbano São Paulo. A principal forma de transmissão é a homossexual, 

porém ocorre uma emergência dos casos heterossexuais. Óbitos por causa básica HIV continuam altos, 

tendo sofrido queda em 2012 e um aumento logo a seguir. Com novos acordos políticos, os valores 

estimados de casos em São Paulo para 2015 são inferiores aos de 2014. 

Conclusão: 
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Relacionado ao sexo e à raça, conclui-se que não há influência anatômica ou cromossômica na 

contaminação pelo HIV. Depreende-se que adolescentes, jovens adultos e pessoas com ensino médio 

completo são as mais acometidas. Não foram encontradas razões para os maiores e menores números de 

casos serem em Porto Alegre e Rio Branco. A principal forma de transmissão é a homossexual, sendo 

incerta sua associação com relações anais. O número de óbitos, apesar do aumento, tende a diminuir 

segundo políticas em instauração, pela prevista diminuição dos casos de HIV em São Paulo, refletindo 

alterações decorrentes da Declaração de Paris. 
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A EXPERIÊNCIA DA VISITA DOMICILIAR NA GRADUAÇÃO MÉDICA  

ENIC201623307 

 

LUIZA SIZUE DE CARVALHO RIBEIRO, VALÉRIA MARA CORTEZ ALVES DE OLIVEIRA, MARCELA DA 

CUNHA GOMES, MARCELA RIBEIRO VIOLA,ALINE LINO BALISTA, THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A visita domiciliar (VD) faz parte do programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) e permite a 

aproximação entre equipe de saúde e o paciente/família, estreitando a relacão médico-paciente e 

aumentando a frequência e qualidade do atendimento. Trata-se de um acompanhamento multidisciplinar 

com ações pedagógicas, assistenciais e sociais. Na formação médica, contribui para a visão integral do 

indivíduo, redimensionando o olhar para o cuidado de acordo com as necessidades socioeconômicas e 

culturais da família. Com o envelhecimento populacional e o aumento das doenças crônico-degenerativas, a 

VD faz-se cada vez mais importante para atender essa demanda. Além disso, a VD beneficia os pacientes 

impossibilitados de irem até a unidade de saúde, seja por limitação física ou pela dificuldade de acesso ao 

local. O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada em uma VD e propor um 

plano terapêutico passível de execução para a realidade do paciente e sua família. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência das acadêmicas do sexto ano de medicina da 

Universidade de Taubaté em uma VD no município de Pindamonhangaba em junho de 2016, em conjunto 

com agentes comunitárias de saúde da unidade, que já eram familiarizadas com o paciente e suas 

necessidades. Utilizado um roteiro para a coleta de dados fornecido pela docente responsável, constituído de 

questões sobre condições socioeconômicas e epidemiológicas. A revisão literária foi realizada em artigos 

científicos disponíveis no banco de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) no ididoma 

português, entre os anos de 2010 e 2015 e em sites do Ministério da Saúde. Paralelamente, foi elaborado o 

Plano Terapêutico Singular e Genograma. 

Resultado: 

Conforme os dados obtidos com o questionário, associados às condições de moradia e relacionamentos 

intradomiciliares foi possível traçar metas, em conjunto com o paciente e sua família, visando melhorias nas 

condições encontradas, tais como adequação da dieta para diabéticos, orientações para prevenção de úlceras 

por pressão, prevenção de quedas, reorientação quanto à prescrição médica e esclarecimentos quanto à 

reabilitação física multidisciplinar. O grupo foi bem acolhido por parte da comunidade, sentindo-se 

confortável para traçar o plano terapêutico e seguro de sua realização. 

Conclusão: 

A VD consiste em importante instrumento na formação médica por possibilitar a visão integral do paciente, 

o que favorece a tomada de medidas de acordo com sua realidade domiciliar e por familiarizar o profissional 

com o trabalho multidisciplinar. Faz-se também importante para a população por fortalecer a relação 

médico-paciente e por facilitar a entrada do usuário no sistema de saúde. 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

73 

 

ENSINO DA MATEMÁTICA E FÍSICA ATRAVÉS DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DE UMA TIROLESA  

ENIC201657713 

 

MATHEUS MARCOS CARVALHO, BRENO LUIZ LORENO DA SILVA, BRUNA HERZER 

Orientador(a): ANA CLARA DA MOTA 

 

Introdução: 

Este trabalho utilizou a Instrumentação para conceituar o Teorema de Pitágoras e a Força de Atrito para 

alunos do 1° ano do Ensino Médio, através de uma maquete que simboliza uma Tirolesa. O principal 

objetivo é transformar uma simples aula de Matemática e Física em um momento dinâmico, motivador e 

interdisciplinar aos alunos. Como a Matemática e a Física são ciências que os alunos apresentam uma certa 

dificuldade de aprendizado e de aplicação no cotidiano, o uso da Instrumentalização vem para que o 

aprendizado se torne mais fácil, estimulando também a criatividade, o senso de pesquisa e o raciocínio 

lógico dos alunos. 

Metodologia: 

O projeto será desenvolvido em oito aulas sendo quatro de Matemática e quatro de Física, para que todo o 

conteúdo seja abordado e, também para que haja tempo suficiente para validação através de exercícios e 

para que seja possível se desenvolver propostas de construções de modelos pelos próprios alunos para que 

eles também consigam ver a aplicabilidade da área em seu cotidiano. 

Resultado: 

Espera-se que com estre trabalho, consiga mostrar que basta que o professor tenha criatividade e seja um 

indivíduo motivador para que se consiga trazer novas metodologias para sala de aula e ainda melhorar o 

desenvolvimento e interesse dos alunos nas matérias 

Conclusão: 

Conclui-se com este trabalho que as disciplinas de Exatas são mais complexas de serem entendidas pelos 

alunos, mas basta que os professores sejam empenhados e criativos para que consigam motivar e melhorar o 

desempenho dos alunos e consequentemente isto se validará através das provas realizadas pela escola e pelo 

governo. 
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INSTRUMENTAÇÃO AO ENSINO DAS CIÊNCIAS - MONTANHA-RUSSA  

ENIC201657570 

 

ERICK SILVA GUIMARÃES, RAFAEL APARECIDO DIVINO DE FARIA 

Orientador(a): ANA CLARA DA MOTA 

 

Introdução: 

A fim de demonstrar a importância que a Matemática e a Física possuem no nosso cotidiano, seja para 

trabalho, conforto, segurança e até mesmo diversão, faz-se a utilização da Instrumentação das Ciências 

como auxílio para o professor no desenvolvimento destas matérias de forma lúdica. A instrumentação da 

montanha-russa tem como objetivo a explicação de maneira lúdica de conteúdos matemáticos e físicos. 

Tratando-os como responsáveis por um dos fenômenos mais interessantes em um parque de diversões, o 

efeito Looping. 

Metodologia: 

A utilização da montanha-russa como instrumento de ensino pode ser muito eficaz, uma vez que grande 

parte dos alunos já esteve em uma, e mesmo os que não presenciaram tem total conhecimento do que é este 

brinquedo. Sendo destinada a parte Matemática (função de primeiro grau e a relação de Pitágoras) aos 

alunos do atual 9° ano do Ensino Fundamental, e no que se refere à Física (conservação de energia mecânica 

e aceleração centrípeta), aos alunos de todos os anos do Ensino Médio. Opta-se pela utilização de materiais 

recicláveis na construção do instrumento pela facilidade e baixo custo. Durante a aula os alunos serão 

convidados a interagirem com a montanha-russa com o propósito de estimar os valores necessários para 

calcularem os problemas propostos, fazem-se necessárias as medições diretas e indiretas. Para o sucesso da 

bolinha sobre o Looping ou não deverá ser considerado o princípio de conservação de energia mecânica. A 

fim de ensinar Matemática, os alunos devem ser desafiados à determinar os trechos do percurso que 

descrevem o comportamento de uma função de primeiro grau crescente e/ou decrescente, e estimar a 

distância percorrida pelo corpo nesses trechos através da relação de Pitágoras. 

Resultado: 

Espera-se que com essa aula interativa os alunos sintam-se mais confortáveis e familiarizados com as 

ciências exatas. De modo que se tornem mais curiosos aos fenômenos que nos cercam todos os dias. Por 

mais que os mesmos não vão dedicar suas carreiras a uma profissão relacionada. No que diz respeito aos 

conteúdos abordados pelo instrumento, os alunos os utilizaram ao longo de sua vida estudantil e 

futuramente em exames vestibulares. 

Conclusão: 

Conclui-se que a instrumentação da ciência aplicada como metodologia de ensino para a Matemática e 

Física, mesmo no atual sistema de ensino, alcança resultados impressionantes. É preciso construir um piloto 

para que a partir dele sejam obtidas as dimensões e as contramedidas necessárias para que tudo funcione 

bem. Aos professores, é muito importante considerar a energia cinética rotativa e o momento de inércia na 

construção da montanha-russa. Referente a energia cinética rotativa, esta acaba por consumir muito mais do 

percurso do que a própria força de atrito. 
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ATUAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE: 

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A GRIPE INFLUENZA A/H1N1  

ENIC201615251 

 

POLIANA GASPARIN CORREA LEITE, LAÍSA CAROLINE SOUZA, MARIA TERESA SANTOS OLIVEIRA, 

NICOLE VARGAS PATTO, THAÍS DE JESUS BERTTI, MARCO AURELIO TOLEDO DO NASCIMENTO 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

De acordo com a lei orgânica de saúde (Lei 8.080\1990), entre outros, percebe-se a educação como fator 

influente ao estado de saúde do indivíduo. A educação em saúde busca promover saúde e incentivar práticas 

de vida saudáveis, possibilitando o compartilhamento de saberes variados na busca de soluções das mais 

diversas problemáticas. Assim, ações educativas que visam à conscientização da população acerca de 

agravos à saúde tornam-se indispensáveis quando se prioriza a prevenção ao invés de ações curativistas. 

Dentre esses agravos, podemos citar a Influenza A/H1N1, responsável por epidemias sazonais e vem 

apresentando aumento de sua incidência no país e principalmente no estado de São Paulo. Sendo uma 

doença transmitida principalmente através do contato pessoa-pessoa, sabe-se que o conhecimento sobre a 

mesma poderá diminuir significativamente o número de novos casos. Este trabalho tem como objetivo 

relatar a experiência dos acadêmicos de medicina em uma ação de conscientização sobre o H1N1. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência prática dos acadêmicos do sexto ano de Medicina da 

Universidade de Taubaté, em uma ação de educação em saúde sobre a gripe Influenza A/H1N1. A ação foi 

realizada durante a XXVIII Semana de Prevenção à Hipertensão arterial e Diabetes Mellitus , na Praça Dom 

Epaminondas, no município de Taubaté – SP, no período vespertino dos dias 09 e 11 de maio de 2016, com 

público alvo diversificado, predominantemente idosos. A ação contou com a elaboração e distribuição de 

folders pelos acadêmicos, os quais dispuseram-se também a sanar as dúvidas da população acerca da gripe. 

As pesquisas sobre a temática foram feitas em manuais do Ministério da Saúde e artigos científicos 

publicados entre os anos de 2009 e 2016, extraídos da base de dados da internet SciELO - Scientific 

Electronic Library Online, utilizando o descritor Gripe Influenza. 

Resultado: 

Com a ação, foi possível o acesso da população à informações fidedignas sobre uma doença de extrema 

relevância no cenário atual, já que no ano de 2016 houve um aumento significativo no número de casos do 

vírus Influenza A/H1N1 em todo o país, havendo grande divulgação pela mídia, o que gerou interesse na 

população e chamou à atenção dos responsáveis pela saúde pública para a necessidade de medidas de 

intervenção e conscientização. Foi uma oportunidade para os acadêmicos aprimorarem o uso de tecnologia 

leve no atendimento aos participantes, além do contato como agente de promoção da saúde com uma 

população diversificada, aprendendo a compartilhar informações de forma esclarecedora. 

Conclusão: 

A educação em saúde é uma ação de extrema importância, tanto para a população que se beneficia de 

orientações e aprendem sobre os agravos de saúde e formas de prevenção de doenças, quanto para os 

acadêmicos que a realizam, pois promove aproximação com a população, esclarecimento de dúvidas e 

aperfeiçoamento na maneira de transmitir a informação de forma simples e clara, auxiliando no 

aprimoramento da relação médico-paciente. 
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AVALIAÇÃO DE RISCO DE CÁRIE DENTÁRIA EM PRIMEIRO MOLAR PERMANENTE NA REGIÃO DO 

TUBERCULO ANÔMALO EM ESCOLARES.  

ENIC201635763 

 

GIOVANNA MICHELE TOMÉ 

Orientador(a): REGINA SALLES CAUDURO 

 

Introdução: 

A proposta do presente estudo foi avaliar o risco de cárie dentária em primeiros molares permanentes na 

região do tubérculo anômalo, conscientizar as crianças e seus responsáveis quanto à higiene adequada para 

prevenção de cárie. 

Metodologia: 

Foram triadas 159 crianças, porém, apenas 82 delas foram selecionadas por apresentarem o tubérculo 

anômalo em seus primeiros molares superiores. Após avaliação e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade de Taubaté-SP, é que o trabalho foi realizado em escolares de 7 a 10 anos de 

idade matriculados na Escola Municipal Professora Anita Ribas de Andrade de Taubaté- SP. Foi enviado aos 

participantes da pesquisa previamente um termo de consentimento e livre esclarecimento (TCLE) aos 

responsáveis pelos escolares, sanando as possíveis dúvidas. Em seguida, um examinador calibrado realizou 

uma triagem, selecionando os alunos que apresentavam o tubérculo anômalo em seus molares superiores. 

Os tubérculos anômalos presentes no esmalte dos molares superiores foram avaliados e divididos nas 

seguintes categorias: hígido, cárie ativa, cárie inativa, e descalcificação. Em seguida, os resultados foram 

tabelados e reproduzidos em gráficos. 

Resultado: 

O gênero com maior presença do tubérculo anômalo foi o masculino (56,09%), o dente mais afetado foi o 

16 (53,0%), e a lesão mais encontrada foi a descalcificação (27,1%), embora 56,2% dos dentes 

apresentavam-se hígidos. 

Conclusão: 

O sexo mais afetado, em relação ao processo de cárie foi o masculino. Podemos considerar, a 

descalcificação dentro do processo de cárie como uma lesão reversível e que pode ser prevenida com 

programas de saúde bucal adequados nas escolas municipais. Os casos de lesões de cárie irreversíveis 

(7,2%) foram encaminhados ao cirurgião dentista responsável pela escola para receber o tratamento 

adequado. 
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PROPOSTA ARQUITETÔNICA: CENTRO DIA PARA IDOSOS EM TAUBATÉ  

ENIC201673377 

 

FERNANDA VASCONCELLOS PARDO, AQUILA MARI DA SILVA ALMEIDA PAIVA, JULIANA TAVARES BONINI 

Orientador(a): EDIANE NADIA NOGUEIRA PARANHOS GOMES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O interesse em estudar a população idosa parte da constatação de ser ela, hoje, a que mais cresce em todo o 

mundo. Segundo projeção da ONU, a esperança de vida ao nascer no Brasil subirá para 81,2 anos até 2050. 

Com o aumento da Terceira Idade passa a existir necessidade de novas precauções, inclusive no que diz 

respeito aos espaços seguros e acessíveis, ambientes confortáveis e adequados para que possam viver com 

uma melhor qualidade de vida. 

Metodologia: 

Este trabalho segue uma metodologia mista, do ponto de vista da sua natureza será uma Pesquisa Básica, 

assim como uma Pesquisa Aplicada, objetivando gerar conhecimento para aplicação prática na proposta 

para o projeto de arquitetura do Centro Dia para Idosos; do ponto de vista da abordagem do problema será 

uma Pesquisa Quantitativa, procura através das estatísticas um melhor aproveitamento do espaço; do ponto 

de vista de seus objetivos, será uma Pesquisa Exploratória, ou seja, buscando informações que levem ao 

conhecimento das necessidades espaciais desse estabelecimento por meio de levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o assunto, e análise de exemplos que 

contribuem para a compreensão e a construção deste repertório; também uma Pesquisa Descritiva devido às 

soluções tomadas no projeto por meio da contribuição recebida pelas Visitas Técnicas e Levantamentos 

realizados; pode ser também considerada uma Pesquisa Explicativa, para esclarecimento das soluções 

determinadas; pela perspectiva dos procedimentos técnicos será uma Pesquisa Bibliográfica, pois serão as 

fontes de seus conceitos de embasamento teórico conceitual; uma Pesquisa Documental, pois a necessidade 

da orientação dos documentos normas para a organização do espaço projetado; contará com o Estudo de 

Caso envolvendo estudo e a análise de soluções arquitetônicas e psicológicas aplicadas em ambientes para 

idosos e também Levantamentos e Visitas Técnicas, pois será necessária a interrogação direta das pessoas 

usuárias do espaço, cuja comportamento se deseja conhecer para a melhor aplicação das soluções no 

projeto, assim como, a vivência do espaço por meio de visitas que permitam observações do uso e das 

soluções aplicadas. 

Resultado: 

O resultado deste trabalho é o desenvolvimento do projeto de um espaço para os idosos independentes e 

semi dependentes onde haja um ambiente de lazer e ainda possam ter cuidados médicos, alimentação 

balanceada, dentre outras atividades de desenvolvimento, ou seja, um “DayCare” com espaços agradáveis 

para o convívio entre as pessoas e à questão da independência pessoal, onde permitam o desempenho de 

tarefas cotidianas com segurança e auto confiança. Deve ser considerado idoso semi dependente, aquele que 

não apresenta ações graves e que não pode receber os cuidados necessários durante o dia por parte de seus 

familiares. O conceito de um “DayCare” é similar ao funcionamento de uma creche infantil, os idosos são 

assistidos por profissionais pacientes e cuidadosos. Para garantir a máxima segurança dos frequentadores, há 

a necessidade de despertar a atenção para os conceitos de acessibilidade, para as normas e leis pertinentes e 

para os conhecimentos adquiridos em diversas pesquisas. 

Conclusão: 

Esta proposta não visa à separação do idoso do convívio de sua família, na realidade, o projeto pretende 

tornar mais humana essa convivência, evitando o abandono ou falta de tempo que na maioria das vezes se 

dá pelos familiares, o que resulta em internamento asilar. 
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ARQUITETURA INCLUSIVA: CENTRO INTERATIVO DE MODA PARA DEFICIENTES VISUAIS (CIM), 

FASHIONACTION STORE  

ENIC201659729 

 

AQUILA MARI DA SILVA ALMEIDA PAIVA, JULIANA TAVARES BONINI, FERNANDA VASCONCELLOS PARDO 

Orientador(a): ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO 

 

Introdução: 

O tema escolhido para o desenvolvimento do trabalho engloba questões de arquitetura inclusiva ao se tratar 

de um estabelecimento comercial de moda para deficientes visuais. Com o objetivo de desenvolver um 

projeto arquitetônico inovador e tecnológico, a FashionAction Store trará mais facilidade e completa 

autonomia aos seus clientes.Trata-se de uma loja Modelo com 663m²conceitual e aplicável a qualquer 

shopping center do Brasil e do mundo. O papel da arquitetura é respeitar a diversidade humana e gerar 

acessibilidade a todos,a partir daí surge a questão: Como um cego escolhe suas próprias roupas, precisa ter 

sempre um acompanhante influenciando e opinando em seu estilo pessoal? Existe uma preocupação 

obrigatória da arquitetura quanto a acessibilidade(NBR 9050),mas ainda nada destacado a ambientes 

comerciais. Em conversas informais, muitos relataram sobre a importância da imagem pessoal que 

apresentam e sobre como a moda pode ser grande aliada para passar a imagem correta de quem somos. 

Metodologia: 

O trabalho é feito como uma pesquisa mista aplicada, onde a autora utiliza várias fontes percursoras de 

estudo para que posteriormente sejam aplicadas no desenvolvimento e criação do projeto. Além das 

conversas informais realizadas com pessoas que não enxergam a fim de compreender melhor algumas 

duvidas e questões pertinentes ao tema, foram definidas quatro grandes áreas de estudo: O deficiente visual, 

por seu conceito, características, possibilidades e experiências, a Moda Inclusiva, a fim de garantir sua 

importância para o bem estar humano, a Percepção Psicológica das Cores justificando uma outra perspectiva 

sobre o “enxergar” sem poder ver, e o uso da Tecnologia em Automações trazendo maiores possibilidades 

ao projeto e garantindo maior segurança e facilidade ao cliente. Foram também realizadas conversas 

informais com profissionais da área e com os próprios cegos, para de fato compreender melhor tudo o que 

aborda o tema. 

Resultado: 

O trabalho teve como resultado a elaboração de um projeto arquitetônico comercial, de caráter modelo 

conceitual, podendo assim ser aplicável a qualquer shopping center do Brasil e do mundo. Ele conta com 

dois pavimentos onde o térreo concentra toda a parte social da loja e o mezanino abriga as áreas de serviço, 

estoque e administração, sendo restrita somente a funcionários.A megaloja conceito, com entradas 

independentes (masculina e feminina) é divida de dois grandes setores sendo eles caracterizados por 

estações (primavera/verão,outono/inverno), estes contam com pisos climatizados (radiante,quente/frio) 

revestimentos apropriados, cores e iluminações cenográficas garantindo a maior percepção ambiental por 

parte dos clientes cegos, setorizadas na loja. Também conta com pisos táteis, barras de apoio e todo o 

suporte tecnológico em prol da autonomia do deficiente, possuindo também uma sala de espera para cães 

guia (com jardim e água) e um pequeno e integrado lounge café para os possíveis acompanhantes. 

Conclusão: 

Esta proposta acaba por trazer um novo conceito de loja comercial, totalmente acessível, inovador, único e 

automatizado. Levando o conceito de acessibilidade a patamares mais altos. Incentivando assim, a inserção 

daqueles que não enxergam ao mundo da moda..que acaba por muitas vezes se tornando mais visual do que 

pensamos, mas que se mostra essencial, no caso, ao se tratar de auto confiança, primeira impressão e mundo 

executivo. Por um mundo mais global, onde todos possam usufruir das mesmas possibilidades, 

independente de enxergar ou não, mas sentir e viver. 
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ESCOLA PÁTIO - PROPOSTA ARQUITETÔNICA DE UMA ESCOLA MONTESSORIANA DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL E FUNDAMENTAL 1 E 2  

ENIC201680990 

 

JULIANA TAVARES BONINI, FERNANDA VASCONCELLOS PARDO, AQUILA MARI DA SILVA ALMEIDA PAIVA 

Orientador(a): EDIANE NADIA NOGUEIRA PARANHOS GOMES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

As crianças requerem atenção desde seus primeiros dias de vida, e junto com o seu crescimento, 

curiosidades e vontades começam a aparecer, resultando na interação com pessoas e objetos, neste momento 

a educação se torna fundamental, e é a escola que deve oferecer condições para que ela desenvolva 

habilidades, conviva em sociedade, pratique atividades físicas e motoras, que melhoram o desempenho e 

proporcionam as crianças resultados superiores nas próximas etapas de suas vidas. Um método pedagógico 

que foi desenvolvido baseado nas necessidades das crianças em suas diferentes fases foi o método 

Montessori, criado por Maria Montessori, onde os ambientes e objetos são projetados favorecendo o 

desenvolvimento e aprendizado das crianças. 

Metodologia: 

Este trabalho segue uma metodologia mista, do ponto de vista da sua natureza será uma Pesquisa Básica, 

assim como uma Pesquisa Aplicada, objetivando gerar conhecimentos para aplicação prática na proposta 

para o projeto de arquitetura educacional da Escola Montessoriana; do ponto de vista de seus objetivos, será 

uma Pesquisa Exploratória, buscando informações que levem ao conhecimento das necessidades espaciais 

dessa escola por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o assunto, e análise de exemplos que contribuem para a compreensão e a construção deste 

repertório. Também uma Pesquisa Descritiva das soluções tomadas no projeto por meio da contribuição 

recebida pelos Levantamentos e Visitas Técnicas executados; também pode ser considerada uma Pesquisa 

Explicativa, para esclarecimento das soluções determinadas; do ponto de vista da abordagem do problema 

será uma Pesquisa Qualitativa buscando uma otimização dos espaços arquitetônicos propostos; pela 

perspectiva dos procedimentos técnicos será uma Pesquisa Bibliográfica, pois serão as fontes de seus 

conceitos de embasamento teórico conceitual; uma Pesquisa Documental, pois há a necessidade da 

orientação dos documentos e normas para a organização do espaço estudado; contará com Estudos de casos 

envolvendo o estudo e a análise de soluções arquitetônicas do ambiente escolar aplicadas, e também 

Levantamentos e Visitas Técnicas, pois será necessária a interrogação direta das pessoas usuárias do espaço 

escolar, cujo comportamento se deseja conhecer para a aplicação das soluções no projeto, assim como, a 

vivência do espaço por meio de visitas que permitam observação do uso e as soluções aplicadas. 

Resultado: 

O resultado deste trabalho é o projeto arquitetônico de uma Escola Montessoriana para o público infantil 

com idade entre 3 e 15 anos, localizada no município de Pindamonhangaba - SP. Para elaboração do projeto 

foi necessário examinar, interpretar e analisar os conceitos de inteligências - múltiplas, do método 

Montessori, de sustentabilidade e de estrutura metálica, resultando em um projeto com um pátio principal 

central e os blocos administrativos, pedagógico, infantil, fundamental 1, fundamental 2, serviços, 

laboratórios, horta orgânica e quadras ao seu redor, respeitando sempre a escala da criança e as diferentes 

fases de desenvolvimento. 

Conclusão: 

Esta proposta propõe um projeto arquitetônico adequado de uma escola que influencie positivamente no 

aprendizado e desenvolvimento da população infantil. Um projeto que considera as qualidades e as 

limitações das crianças, trará grandes benefícios a elas. 
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INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL: EMBALAGENS COMESTÍVEIS E SUA APLICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DA 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

ENIC201683488 

 

MARIENE HIROMI OYA MINAMI, ISABELLE MORAIS FURTADO 

Orientador(a): JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA 

 

Introdução: 

As embalagens são importantes para os produtos alimentícios, devido à suas funções de conter os produtos, 

conservá-los, promover a comunicação com o consumidor; e tem sido alvo de vários estudos com o objetivo 

de reduzir custos, proteger o alimento e, principalmente, não agredir o meio ambiente, pois atualmente há 

uma maior preocupação em utilizar embalagens eficientes que atendam a todas essas características. Assim, 

muitos pesquisadores são motivados a investir e trabalhar em embalagens mais naturais e sustentáveis, 

como as embalagens comestíveis (VASCONCELOS, 2011). O objetivo deste trabalho foi descrever a 

constituição de embalagens comestíveis e sua aplicação como estratégia da sustentabilidade ambiental, 

gerando conhecimentos da integração entre a engenharia de alimentos (novos produtos alimentícios) e a 

gestão ambiental (logística verde). 

Metodologia: 

Nesta pesquisa, foi empregada como metodologia a pesquisa bibliográfica, sendo que foram utilizadas 

publicações acessíveis ao público em geral, para a obtenção de dados referenciais teóricos já analisados e 

publicados nos meios escritos e eletrônicos. Foram consultados: artigos, notícias, publicações online, entre 

outros; sendo que a pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa. 

Resultado: 

As embalagens comestíveis são coberturas utilizadas em alimentos na forma de filmes ou revestimentos 

formados por macromoléculas de origem vegetal ou animal. Esses revestimentos comestíveis podem ser 

formados por polissacarídeos, proteínas ou lipídeos, dependendo do objetivo desejado e tipo de alimento. 

Vários materiais podem compor coberturas comestíveis, como proteína de soja, ceras de mel e gelatina. 

Uma das aplicações desses materiais ocorre principalmente nas embalagens de frutas. Há três maneiras para 

aplicar essas embalagens em frutas que são: por imersão do alimento em soluções polieletrolíticas; por 

aspersão dessas mesmas soluções sobre o alimento; e por envolver o produto em um filme. As embalagens 

comestíveis valorizam a utilização de matérias-primas regionais e favorecem a gestão ambiental, pois são 

100% ecológicas, não sendo descartadas, mas aproveitadas como o alimento que envolvem. Na sua 

formação são utilizados resíduos que a indústria alimentícia não utiliza, evitando o desperdício e acúmulo 

de lixo (TETRAPAK 2006). 

Conclusão: 

Portanto, neste trabalho verificou-se que a embalagem comestível além de proteger o alimento, tem como 

característica estratégica de sustentabilidade ambiental, a inovação sustentável, já que esta não gera lixo, 

tornando-se ecologicamente correto. 
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ESCOLA MONTESSORIANA: O ESPAÇO ESCOLAR QUE ELIMINA AS BARREIRAS DE APRENDIZAGEM  

ENIC201627207 

 

GABRIELLA SILVA BELLO MAIA 

Orientador(a): VINICIUS BARROS BARBOSA 

 

Introdução: 

O presente trabalho aborda a questão do Espaço Arquitetônico Escolar e como ele pode ser um instrumento 

de inclusão na educação. As escolas deveriam ser o maior e o melhor instrumento de mobilização social, 

mas os atuais sistemas educacionais oferecem respostas homogêneas, que não satisfazem às diferentes 

necessidades de cada indivíduo. O grande desafio vai além de construir, ou adaptar as escolas já construídas, 

para as regras de acessibilidade. Quando falamos em inclusão escolar, esperamos a igualdade de 

oportunidades para todos os alunos, proporcionando a cada um o que necessita, em func?a?o de suas 

caracteri?sticas e necessidades individuais. Os métodos pedagógicos alternativos se mostram muito eficazes 

na perspectiva educacional inclusiva. A proposta pedagógica montessoriana está em sintonia com a inclusão 

escolar, uma vez que um de seus alicerces é o respeito ao indivíduo, seu ritmo, suas necessidades e suas 

possibilidades. Assegurando o direito à própria identidade e reconhecendo sua liberdade. 

Metodologia: 

O trabalho caracteriza-se por pesquisa mista: Qualitativa, pois analisa os espaços arquitetônicos no âmbito 

escolar; Aplicada, pois visa gerar conhecimentos para aplicação prática em projeto; Exploratória, pois 

objetiva entrevistar crianças e portadores de necessidades educacionais especiais matriculados em escolas 

de Ensino Infantil e Fundamental; Descritiva, pois visa identificar e descrever as características do espaço 

arquitetônico de uma Escola Montessoriana; Bibliográfica, por ser elaborado a partir de livros, manuais e 

normas de acessibilidade, artigos e teses já publicados; e, ainda, Levantamentos e Visitas Técnicas, pois será 

necessário estudar os usuários das escolas, bem como os espaços escolares, a fim de observar o uso e as 

soluções arquitetônicas aplicadas. 

Resultado: 

Espera-se detectar os aspectos do Método Montessori que caracterizam a construção do espaço 

arquitetônico montessoriano e que contribuem efetivamente para a inclusão escolar e, por fim, elaborar um 

projeto de Escola Montessoriana que ajude a eliminar as barreiras da aprendizagem. 

Conclusão: 

A elaboração do projeto arquitetônico da Escola Montessoriana se deu após intensos estudos sobre a 

temática que envolve arquitetura, educação e inclusão social. Pesquisas, estudos de caso e visitas técnicas 

embasaram este trabalho, conscientizando da importância de um espaço arquitetônico de qualidade para o 

âmbito de ensino, uma vez que ele pode interferir positivamente no ensino. A proposta oferece uma solução 

para os espaços físicos das escolas, de modo a proporcionar um aprendizado lúdico e individual, ideal para 

combater as barreiras limitadoras da aprendizagem, principalmente em crianças com necessidades 

educacionais especiais. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE REALIZADA POR ACADÊMICOS DE MEDICINA: MITOS E VERDADES SOBRE A 

FEBRE ENTRE A POPULAÇÃO  

ENIC201622612 

 

NATALIA PIRES DE ANDRADE, ALINE LINO BALISTA, THAÍS DE JESUS BERTTI, RAYANA UEDA CARRER, 

LARISSA CORREIA VERAS PEREIRA, NARA GUIMARÃES MONTAGNOLLI 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A febre é uma síndrome presente em diversas doenças infecciosas, não infecciosas, neoplásicas, 

cardiovasculares, tireoidianas ou reumáticas. O tratamento baseia-se na causa da febre e a elevação da 

temperatura é uma estratégia benéfica do hospedeiro para reagir a agressões internas e externas. 

Antitérmicos devem ser utilizados com cuidado e quando absolutamente necessários. Diante do contexto, 

faz-se necessário informar a população sobre o assunto, esclarecendo dúvidas a respeito. Uma das formas de 

garantir essas informações é por meio da Educação em saúde nas unidades de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), que visa garantir a dignidade da pessoa humana pela promoção da saúde e da objetivação 

dos direitos humanos fundamentais, presentes na responsabilidade pela própria vida, tendo uma visão total 

de sua existência e das necessidades humanas. Este trabalho objetiva narrar a experiência em uma ação de 

educação em saúde em uma ESF. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência das acadêmicas do quinto ano de Medicina, atuando em 

uma ação de educação em saúde em uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um 

município do Vale do Paraíba Paulista, em maio de 2016, no qual as alunas puderam participar de um grupo 

de puericultura que aguardavam por consulta médica sobre a febre. O assunto foi abordado de forma 

interativa por meio de dinâmica de grupo e roda de conversa, as acadêmicas apoiaram-se no conhecimento 

prévio das participantes e de suas experiências de vida sobre o tema. Foram sorteados entre as mães os 

principais mitos e a partir de suas respostas, esclarecido o que era mito ou verdade e assim partindo do 

conhecimento popular, orientado sobre conceitos e medidas adequadas a serem tomadas em cada situação. 

As dúvidas foram esclarecidas e os principais tópicos relacionados à febre foram abordados. Foi elaborado 

um folder para fixação do conteúdo pelas acadêmicas. A pesquisa sobre o assunto foi realizada em artigos 

científicos extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), publicados entre os 

anos de 2004 e 2015, no idioma português, que estavam disponíveis na íntegra, utilizando de forma 

conjugada os descritores “Febre” “Educação em Saúde” e “Equipe de Saúde”. 

Resultado: 

Ações de educação em saúde vão além da assistência curativa, priorizando ações preventivas e 

promocionais, reconhecendo os usuários dos serviços de saúde como sujeitos portadores de saberes e 

condições de vida, estimulando-os a lutarem por mais qualidade de vida e dignidade. Os pacientes e agentes 

comunitários de saúde participaram de forma ativa das atividades e discussões. Porém, observou-se grande 

insegurança em relação ao assunto que apesar de frequente, suscita inúmeros questionamentos que muitas 

vezes levam à práticas errôneas. 

Conclusão: 

A disseminação do conhecimento e o ato de educar representa um papel importante no cotidiano das 

práticas em saúde, atuando como facilitadores das ações de atenção e de promoção da saúde como 

norteadores da prevenção e da redução dos danos, podendo interferir positivamente na realidade local e 

fortalecer o vínculo entre o profissional e a comunidade que ele assiste. Ações de educação em saúde 

deveriam ser encorajadas durante a formação médica a fim de fortalecer o vínculo entre os pacientes e 

profissionais, humanizando o atendimento. 
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MANUTENÇÃO EM TELESCÓPIOS: PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE UM ESPELHO PRIMÁRIO.  

ENIC201660189 

 

NELSON RODRIGUES BONITO JUNIOR 

Orientador(a): PAULO CÉSAR RIBEIRO QUINTAIROS 

 

Introdução: 

Telescópios são instrumentos utilizados, na maioria das vezes, na observação do céu noturno e são 

considerados instrumentos muito relevantes nas pesquisas científicas sobre a formação e o funcionamento 

do espaço que nos cerca. Um dos elementos mais importantes dos telescópios é o espelho primário; quando 

esse espelho quebra ou apresenta uma trinca, o equipamento inteiro pode ser sucateado. Pois, usualmente é 

bastante difícil comprar um espelho para fazer a substituição, seja pela indisponibilidade da peça no 

mercado, seja pelas dificuldades e altos custos de importação. Neste trabalho é apresentado um processo 

artesanal de fabricação de um espelho primário para um telescópio newtoniano. 

Metodologia: 

O objetivo do processo artesanal é possibilitar a construção de espelhos dimensionados para equipamentos 

que foram avariados. A fabricação é feita por meio do desbaste de um blanque de vidro, formando a 

curvatura e a profundidade calculada. Isso é feito tendo como parâmetros as medidas originais do 

equipamento. Para tanto, utilizam-se os abrasivos carborundum e óxido de alumínio para o desbaste e 

polimento. Com as medidas do equipamento avariado, é possível dimensionar um espelho como peça de 

reposição.Para este trabalho, que está em processo de realização, está sendo fabricado um espelho esférico 

de 150 mm de diâmetro e que reflita a luz em um comprimento de onda de ??6. Após a finalização do 

processo de confecção do espelho, o mesmo será testado em testes interferômetros, tais como Teste de 

Foucault e Ronchi. 

Resultado: 

A finalidade deste trabalho é auxiliar a astrônomos, tanto profissionais como amadores, a manter os 

equipamentos operantes e até mesmo criar novos telescópios e/ou equipamentos que necessitem de espelhos 

(esféricos ou parabolóides). 

Conclusão: 

Por se tratarem de equipamentos muitas vezes importados e possuírem um valor muito alto em termos 

monetários. Os telescópios sofrem com filas de espera para reparos. Algumas empresas que manufaturaram 

um equipamento ótico simplesmente não existem mais e portanto, não há peças para reposição ou a 

importação é simplesmente muito cara. Portanto este trabalho é de extrema importância para a comunidade 

da astronomia, tanto profissional, quanto amadora. 
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ARQUITETURA SOCIAL: ESCOLA DE ARTES MAESTRO ANTÔNIO LUIS DA SILVA - A ARTE NO 

ENSINO E NO ESPAÇO ARQUITETÔNICO  

ENIC201667365 

 

ANA HELOÍSA NASCIMENTO GUEDES 

Orientador(a): ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO 

 

Introdução: 

Em tempos em que é preciso se discutir política, a arte entra como uma aliada. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997, v.6, p.) já consideram a importância do ensino de arte nas escolas brasileiras, destacando 

que ela solicita a visão, a escuta e os demais sentidos como portas de entrada para uma compreensão mais 

significativa das questões sociais além de desenvolver o pensamento artístico, caracterizando um modo 

particular de dar sentido às experiências das pessoas. O aluno consegue ampliar a sensibilidade, a 

percepção, a reflexão e a imaginação. Além da arte como ensino, na arquitetura e urbanismo podem ser 

entendidas como artes plásticas, artes das formas, por construírem espaços ou ambientes habitáveis pelo 

homem, que atende finalidades ou funções, podendo ser compreendidas em sentido amplo, alcançando 

objetiva e subjetivamente todas as necessidades elementares e de espírito. 

Metodologia: 

Objetiva-se, com esse trabalho reconhecer a arte como papel fundamental no aprendizado, fomentar a 

cultura e a arte através de um projeto arquitetônico de Escola de Artes no município de Passa Quatro, além 

de encontrar a linha tênue entre a arte e a ciência, pensando em novas tecnologias, materiais e soluções 

sustentáveis para o projeto. Também busca evidenciar a função social da arquitetura, que imprime, portanto, 

um diferencial significativo em relação às demais artes pelo compromisso utilitário, e por inspirar 

qualidades simbólicas a quem utiliza. A Escola de Artes pública no município de Passa Quatro justifica-se 

então como uma solução para suprir uma carência real das escolas de ensino tradicional da cidade que não 

possuem em sua grade curricular música, dança, artes visuais e teatro, dar suporte aos projetos artísticos já 

existentes na cidade e decorrer uma dimensão em que o tempo, a experiência do movimento no espaço e 

todas as sensações que constroem sentidos e significados através de processos fisiológicos e 

psicofisiológicos, nos impulsione a uma interação com o ambiente. Como metodologia, foi feita revisão 

bibliográfica para um embasamento teórico coerente ao tema, levantamento de dados da cidade e da área de 

implantação, pesquisa dos projetos artísticos da cidade, estudos de caso de relevância ao projeto tanto na sua 

forma, conceito e estrutura, visitas técnicas para absorver características de significância projetual 

arquitetônica e urbanística e análise dos dados coletados para estruturação do projeto. 

Resultado: 

O resultado é um projeto arquitetônico de uma escola de artes cheia de história, significância e emoção, 

transformando a realidade de quem venha a usufruir, buscando uma interação com a cidade, trazendo 

essência para o ambiente edificado, tornando-o um local não somente utilitário como também de sentidos, 

contemplando a arte do ensino como a arte do espaço arquitetônico. 

Conclusão: 

Conclui- se que, é essencial perceber que o ensino da arte é um material riquíssimo da educação, capaz de 

fazer o aluno pensar, sentir e agir como ser sensível, provocar em si o ser criador, transformador de 

realidades e entender a arte como uma das soluções para os anseios humanos, aplicando na arquitetura como 

uma forma de trazer significado ao espaço construído. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A VISITA DOMICILIAR DO PONTO DE VISTA DO ESTUDANTE DE 

MEDICINA  

ENIC201608835 

 

LAÍSA CAROLINE SOUZA, MARCO AURELIO TOLEDO DO NASCIMENTO, MARIA TERESA SANTOS 

OLIVEIRA, POLIANA GASPARIN CORREA LEITE, NICOLE VARGAS PATTO, THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A Visita Domiciliar (VD) é instrumento utilizado nas Estratégias de Saúde da Família (ESF), incorporada ao 

atendimento da atenção básica de saúde no Brasil em meados do século XX, trazida da Europa e aplicada 

principalmente por Oswaldo Cruz, Emílio Ribas e Carlos Chagas, no intuito de combater a transmissão de 

doenças infectocontagiosas e oficializada em 1991 com a criação do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde. Trata-se de tecnologia leve, proporcionando maior proximidade do profissional de saúde ao usuário 

do sistema, levando o atendimento médico de forma mais humana, observando o contexto em que o 

paciente está inserido para proporcionar saúde de forma integral. Seu objetivo é o estabelecimento de um 

plano assistencial conjunto, entre instituição e usuário, de forma multiprofissional, promovendo assim o 

autocuidado e a qualidade de vida, por meio da educação em saúde. O presente trabalho tem como objetivo 

relatar a experiência vivenciada em uma VD. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência prática dos acadêmicos do sexto ano de Medicina da 

Universidade de Taubaté em uma VD com uma família adstrita em uma unidade de ESF de um município 

do Vale do Paraíba Paulista, realizada em junho de 2016. Os acadêmicos foram acompanhados pela 

enfermeira da unidade e pela docente da disciplina de saúde Coletiva, seguindo um roteiro estruturado para 

a coleta de dados. A revisão de literatura foi efetuada em artigos científicos publicados entre os anos de 

2009 e 2014, extraídos da base de dados da internet Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

utilizando de forma conjugada os descritores “Visita Domiciliar e Formação médica”. O estudo 

proporcionou o conhecimento de forma integral da rotina de uma VD no âmbito da atenção básica, além de 

inserir o acadêmico de medicina na prática da atenção primária em saúde, porta de entrada no sistema de 

saúde. Possibilitou aos acadêmicos uma visão humanizada, interdisciplinar e integral sobre a prática da 

medicina, destoando em muito, de grande parte do currículo das demais universidades. 

Resultado: 

A VD é importante para o acompanhamento longitudinal e integral das famílias que residem na área da 

unidade de ESF. Ficou evidente a precarização das condições de moradia, saneamento básico, higiene, 

segurança, seguimento do tratamento terapêutico além de estarem expostos a inúmeros fatores de riscos. A 

família era constituída em sua maioria por idosos, todos portadores de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) que não seguiam o tratamento medicamentoso. Foi possível observar como hábitos de vida 

influenciam nas condições de saúde e que a VD proporciona visão fidedigna da situação. O profissional de 

saúde inserido na rotina da família tem a possibilidade de auxiliá-la positivamente. Entretanto, é necessário 

cautela ao abordar certos aspectos da rotina dessa família, visto que os usuários estão adaptados àquele 

contexto social e grandes mudanças podem afastar a família do serviço de saúde, devendo buscar estratégias 

e orientar de forma clara, sem imposições e julgamentos. 

Conclusão: 

Por meio do reconhecimento das necessidades em saúde e condições socioeconômicas e culturais das 

famílias, será possível traçar um plano de atendimento de acordo com a realidade em que vivem, 

reconhecendo os sujeitos sociais e identificando o estilo de vida de cada indivíduo considerando seus 

hábitos e costumes. Também foi possível conhecer outra realidade de vida, percebendo que não devemos ter 

a nossa realidade de vida como a “mais correta”, não julgando os pacientes e seus costumes, já que no caso, 

o modo de vida que se inserem era completamente satisfatório para os mesmos. 
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COBERTURA EM FERRAMENTAS DE CORTE UTILIZADAS NO PROCESSO DE USINAGEM  

ENIC201661082 

 

FABRÍCIO PRADO DE JESUS, ALISON SIQUEIRA DA SILVA 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Os altos custos dos processos de usinagem para as indústrias, a necessidade de se usinar materiais com 

melhores características mecânicas vem ganhando enorme destaque no mercado nos últimos anos. 

Obrigando os setores de engenharia desenvolverem avanços tecnológicos na área de usinagem entre os 

quais as coberturas em ferramentas de corte têm destaque, focando no aumento da vida útil da ferramenta, 

maior velocidade de corte e consequentemente aumento de produção. A cobertura na ferramenta de corte 

tem como funções: proteger o material base da ferramenta; reduzir o atrito da interface cavaco-ferramenta; 

condução rápida do calor e isolamento térmico. Para cada tipo de material que se deseja usinar o mercado 

oferece uma ampla variedade de coberturas derivando entre os tipos de ligas metálicas e os processos 

utilizados. As propriedades mecânicas dos materiais que serão usinados determinam o tipo de cobertura que 

será escolhida. 

Metodologia: 

Inicialmente foi realizado uma breve pesquisa para definir a cobertura que seria estudada, com a definição 

foi realizada uma pesquisa mais aprofundada sobre a mesma. Os artigos encontrados foram estudados, 

analisados e comparados entre si, com o intuito avaliar o desgaste, vida útil e o desempenho da ferramenta 

com cobertura e sem cobertura. Com os dados obtidos da comparação foram definidas: as vantagens da 

cobertura para a ferramenta e para o processo de usinagem. 

Resultado: 

Com os dados obtidos analisou o desempenho da ferramenta avaliando: a energia especifica de corte, 

rugosidade no perfil e o próprio desgaste da ferramenta. No gráfico da figura 1 nota-se que a ferramenta 

com cobertura necessitou uma energia de corte superior em todos os passes o que demonstra a necessidade 

de uma força de corte maior para realizar a usinagem. Avaliando o desgaste da ferramenta demonstrado na 

figura 2 ambas, tem um grande desgaste no primeiro passe, mas, a ferramenta que possui cobertura tem um 

desgaste inicial consideravelmente menor, porém avaliando o processo todo, ambas tiveram um desgaste 

semelhante. 

Conclusão: 

Durante a avaliação dos dados e resultados encontrados concluiu-se que a cobertura de TiAlN demonstrou 

um desempenho superior em todos os critérios avaliados, porém, com uma necessidade de corte superior, 

ocasionada pelo fato da cobertura apresentar uma dureza elevada. Pode-se afirma que ferramenta com 

cobertura tem na maioria das vezes desempenho melhor em relação a mesma ferramenta sem cobertura, 

porém, dependendo do material que sofrera a usinagem se faz necessário um estudo para ver qual 

ferramenta de corte é a mais indicada. No final deste trabalho pode-se comprovar a crença inicial na 

superioridade das ferramentas de corte que possuem cobertura. 
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PROJETO DE ARQUITETURA - COMPLEXO PARA EVENTOS MULTIUSO  
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KELI MARIA BARROSO DA SILVA 

Orientador(a): GERSON GERALDO MENDES FARIA 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo principal projetar um local refinado e moderno, com a possibilidade de 

criar eventos simultaneamente de diversos tamanhos e estilos, com originalidade, criatividade e inovação. 

Com vista privilegiada para a Serra da Mantiqueira. 

Metodologia: 

Metodologia: Para alcançar a sublimidade, este trabalho pretende seguir as seguintes etapas: - Histórico do 

Tema e Local; - Revisão Literatura: Conceitos que embasam o tema; - Analisar e avaliar as necessidades do 

público no evento; - Desenvolver e analisar estudos de casos; - Executar e analisar visitas técnicas a salões 

de festas no Vale do Paraíba; - Definir um terreno para o Projeto; - Levantamento de dados do terreno; - 

Executar uma maquete topográfica; - Apontar o Partido do Projeto; - Traçar um Programa de necessidades 

seguindo as normas do Código Sanitário do Estado de São Paulo; - Montar um fluxograma; - Programa de 

necessidades; - Esquematizar um Plano de massas; - Compor uma volumetria; - Articular os ambientes em 

plantas; - Prever materiais e sistemas construtivos; - Traçar os desenhos de plantas, cortes, elevações e 

detalhamentos; - Montar uma maquete do projeto; - Criar um memorial justificativo e descritivo; - 

Impressão; 

Resultado: 

Um complexo para eventos moderno, com utilização de aço e vidro, que proporcionará iluminação natural, 

e grandes janelas para ventilação natural. Com um pé direito duplo nos salões, e no hall de entrada principal 

com pé direito triplo, dando amplitude ao local. Serão utilizadas paredes móveis e acústicas, permitindo a 

realização de até 3 eventos simultaneamente, e sendo possível adaptar o local conforme a necessidade e 

tamanho do evento. A aplicação de poltronas automáticas é essencial, pois quando não estão sendo 

utilizadas são guardadas sob o piso, com isso o local a qual elas estão implantadas, fica livre, para uma outra 

ocasião. 

Conclusão: 

Em um evento é muito importante a questão de conforto do público, e a integração entre área externa e 

interna, iluminação e ventilação natural, proporciona esse conforto e bem-estar. Através da flexibilidade e 

layout livre do ambiente, faz com que haja praticidade no momento de decorar o local, satisfazendo o 

púbico, e agilizando a organização do evento. É essencial pensar em cada detalhe no momento de projetar 

um evento, pois um pequeno detalhe faz toda a diferença. 
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Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Educação em Saúde (ES) consiste no conjunto de práticas do setor saúde que contribui para aumentar a 

autonomia dos indivíduos no seu cuidado, a fim de alcançar atenção de acordo com suas necessidades. 

Educação e saúde são práticas sociais que sempre estiveram articuladas entre si e devem ser incentivadas na 

aquisição de hábitos de vida mais saudáveis. Algumas doenças merecem atenção dos profissionais da saúde 

e da educação tendo em vista seu poder de transmissão dentro de espaços confinados como as salas de aula. 

Dentre essas patologias pode-se destacar a Influenza, doença viral aguda febril, geralmente benigna e 

autolimitada, no qual idosos, crianças, gestantes e pessoas com alguma comorbidade possuem maior risco 

de desenvolver complicações, necessitando de atenção especial. Dessa forma, se fez necessário a abordagem 

do tema em escolas da atenção básica de ensino. O aumento significativo dos casos da doença evidenciam a 

necessidade de prover informação à população. 

Metodologia: 

Estudo descritivo, realizado por acadêmicos do sexto ano de Medicina da Universidade de Taubaté, em uma 

ação de ES para equipe educacional de uma escola de educação infantil de Pindamonhangaba-SP, em abril 

de 2016, a respeito da gripe Influenza. O material informativo foi elaborado pelos próprios acadêmicos com 

orientação da docente responsável, além da realização de dinâmica de grupo com os participantes. A revisão 

de literatura baseou-se na busca de trabalhos em bases de dados da internet usando os descritores Gripe 

Influenza A/H1N1 e Educação em saúde entre os anos de 2012 e 2016. 

Resultado: 

Observou-se que as dúvidas a respeito da doença puderam ser esclarecidas. Baseado em informações 

fidedignas sobre a doença, é possível que a equipe escolar possa contribuir para a diminuição da transmissão 

e identificação de complicações entre os alunos. 

Conclusão: 

A atividade foi de grande benefício para a instituição e para os acadêmicos participantes. Dúvidas puderam 

ser elucidadas, reforçando medidas preventivas locais e de higiene, assim como sobre as vacinas 

disponíveis. Para os acadêmicos houve crescimento pessoal e educacional já que os aproximou das 

carências populacionais, aprimorando a relação interpessoal. Pode-se observar a diminuição da ansiedade 

apresentada pelas educadoras depois das informações recebidas, comprovando a importância da ES e a 

responsabilidade dos profissionais da saúde na transmissão de informações. 
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PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO VOLTADO PARA EDUCAÇÃO DO CAMPO  

ENIC201642740 

 

REGINA CELIA MONTEIRO ALMEIDA DE PAULA 

Orientador(a): SIMONE GUIMARÃES BRAZ 

 

Introdução: 

A elaboração do projeto político pedagógico tem a finalidade de nortear a equipe gestora de uma escola para 

melhor atender o aluno da unidade escolar e, quando falamos de projeto político pedagógico, devemos levar 

em consideração todo o ambiente, a comunidade, o corpo docente e discente, os projetos que irão nortear as 

práticas educativas da escola. Nas escolas do campo não é diferente e, para isso, as escolas rurais elaboram 

seus projetos políticos pedagógicos embasados na grade curricular nacional, mas com adaptações 

necessárias à realidade campesina destes alunos, que embora tenham as mesmas características dos alunos 

de zona urbana, apresentam necessidades específicas pelo ambiente diferenciado em que vivem. Essa 

pesquisa tem como finalidade estudar o processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico de três 

escolas da zona rural do município de Cunha – SP buscando analisá-los nas reais necessidades de seus 

respectivos alunos, interagindo com a equipe gestora da escola. 

Metodologia: 

Buscaremos analisar os vários Projetos Políticos Pedagógicos e as Leis que delimitam os diretos e deveres 

para educação no campo. Ao realizar a pesquisa de campo, com visitação às escolas, faremos questionários 

para os alunos demonstrarem quais pontos positivos e negativos encontra-se na estrutura pedagógica, para 

podermos analisar se o projeto político pedagógico está atendendo a rela necessidade do discente do campo, 

em caso de uma resposta positiva, acrescentar ideias novas, em caso de negativa procurar atender a 

necessidade de maneira a realizar um estudo para nortear os gestores a acrescentar novas ideias a escola 

rural. 

Resultado: 

Esperemos que ao analisar os projetos político pedagógico das escolas do campo objeto de estudo, 

conseguiremos detectar - se houver, as falhas e, se necessário, apontar as sugestões apresentadas pelos 

alunos a fim de contribuir para a construção de um Projeto Político Pedagógico voltado à real necessidade 

do aluno do campo. 

Conclusão: 

Ao final da pesquisa teremos uma visão ampla sobre a elaboração do Projeto Político Pedagógico e como os 

gestores das escolas rurais trabalham com o currículo nacional, e como empregam o conhecimento teorico 

na pratica educativa no dia a dia do discente na educação do campo. 
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COMPORTAMENTO DO SENSOR DE NÍVEL DA PASTILHA DO FREIO  

ENIC201674380 

 

PEDRO HENRIQUE BISPO NOGUEIRA, DENILSON DO AMARAL JUNIOR, RAÍSSA GONÇALVES RODRIGUES 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O presente trabalho acadêmico teve por objetivo demonstrar o projeto de um produto no ramo 

automobilístico, no mecanismo de frenagem das pastilhas de freio. Analisando o aumento da frota de 

veículos e a busca por mais comodidade e segurança pode-se perceber que a pastilha do freio é um 

mecanismo que muitas vezes só percebemos o seu desgaste porque o carro começa a apresentar falhas como 

falta de freio e barulho agudo quando se freia. O sistema de sensor óptico que propomos possui fácil 

instalação em qualquer veiculo. Para a detecção dos problemas e também para o desenvolvimento deste 

trabalho como melhoria contínua, usamos técnicas do sistema Seis Sigma e para entender e minimizar as 

variações, usa-se a ferramenta DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve e Control), onde a cada etapa, 

separamos e identificamos problemas possíveis de forma organizada, dando a garantia de atuar diretamente 

na solução da falha. 

Metodologia: 

Neste item será feita a descrição das etapas cumpridas para a realização desta pesquisa de acordo com o 

principio do DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve e Control). Revisão da literatura: Primeiramente 

foram feitas pesquisas relacionados ao tema de estudo, procurando mostrar as partes com maior relevância e 

influência no sistema de freios dos veículos. Define: Tal componente foi escolhido por se tratar de um item 

de segurança e crucial para que o sistema de frenagem atue corretamente. Measure: Por serem feitas de 

materiais que se desgastam dessa forma gerando atrito as pastilhas diminuem sua espessura até que em certo 

momento elas têm que ser substituídas. Analyse: Os automóveis atuais apresentam muitos fios e um sistema 

elétrico que é dividido em circuitos que apresentam diferentes funções. É no circuito de luzes e acessorios 

que o sensor de nível da pastilha de freio será ligado Depois de instalado no veiculo o sensor pode vir a 

apresentar algumas falhas relacionadas, ou não à sua fabricação ou a sua condição de uso para poder ter uma 

resposta rápida a essas falhas foi elaborado um PFMEA de produto. Improve: Em decorrência da maior 

exigência do cliente com sua segurança cada vez mais esta optando por carros mais modernos e que 

possuem mais facilidades que auxiliem o seu dono a lembrar de cuidados importantes com o veículo. Foi 

escolhido o sistema de sensores ópticos por barreira, pois esses irão indicar de maneira correta o momento 

da troca das pastilhas quando as mesmas estiverem na zona critica que o sensor ira distinguir critico. 

Control: Com o sistema optico em funcionamento será necessário revisões as quais poderão ser agendadas 

coincidindo com as revisões programadas para o veiculo. O PFMEA da fase analyse fará parte desta 

documentação e auxiliará para analisar futuras falhas e suas ações. 

Resultado: 

Constatamos que a construção de um protótipo será necessária, pois assim poderemos avaliar se o sistema 

de frenagem do veículo irá apresentar um bom funcionamento em conjunto com o sensor e irá atender as 

normas técnicas, poderemos verificar quais futuras falhas ele poderá apresentar. Entretanto existem alguns 

riscos associados ao projeto como a fabricação própria deste dispositivo, o que pode gerar algumas perdas 

de produtos e invasão de patentes, baixo investimento inicial, Resistência do usuário à instalação junto à 

parte elétrica do automóvel (receio em danificar o seu veiculo), falha no projeto que resulte na troca do 

equipamento (por ser um produto novo pode haver algumas falhas nos componentes eletrônicos). Existe a 

possibilidade de melhorias (podendo ser adaptado em computadores de bordo e a outros sensores indicando 

outras funções benéficas ao veiculo e ao motorista), possibilidade de expandir conceitos de segurança 

veicular e também a possibilidade de exportação. 

Conclusão: 



  

91 

 

Conclui-se que este é um projeto viável, contudo existem riscos significativos os quais deverão ser 

analisados e estudados mais profundamente por meio do protótipo e testes de fabricação. Pelo gráfico de 

espinha de peixe já identificamos algumas possíveis falhas que podem ocorrer em todo o processo de 

confecção do dispositivo. 
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JUST IN TIME: A REDUÇÃO DE CUSTOS E ESTOQUES NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE 

SEGURANÇA VEICULAR  

ENIC201657684 

 

DANTIELE MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL, LUCIANA PAIVA DA SILVA 

Orientador(a): ALVARO AZEVEDO CARDOSO 

 

Introdução: 

Estoque é definido por tudo aquilo que precisa ser armazenado, favorecendo a rotatividade da organização, 

tornando-a rápida e eficaz (SLACK et al., 2008). Baseando-se nisto, o objetivo deste artigo é apresentar um 

estudo a partir de dados levantados de uma indústria de fabricação de produtos de segurança veicular sobre 

a aplicação do sistema Just in Time para a redução de custos e estoques na aquisição de matéria-prima, por 

meio de planejamento e controles incorporados no dia-a-dia da organização, de forma a otimizar a 

produtividade. Para Ohno (1997), JIT significa produzir o produto certo, no tempo certo e na quantidade 

certa, permitindo estoques reduzidos, descartando assim uma atividade que não agrega valor, considerada 

desperdício segundo Ghinato (2002), erros que exigem retificação, produção de itens desnecessários, over 

estoques (WOMACK; JONES, 1998). Ao reduzir estoques, maximiza-se a produtividade, produzindo-se 

mais produtos com melhor qualidade, utilizando menos recursos, reduzindo assim custos (CAMPOS, 2004). 

Metodologia: 

Propõe-se, no presente estudo, a reclassificação dos componentes de acordo com seu valor agregado, com a 

reavaliação do custo a partir da classificação ABC e uma nova parametrização das politicas de estoques, 

baseada nas classes e no volume diário de produção. Avaliando-se a necessidade de estoques de segurança, 

mínimo e máximo para cada item, levando em consideração ainda, casos especiais como itens pequenos, 

geradores, fios e cintas que devido ao seu difícil controle ou maior valor agregado, não devem ser sujeitos a 

riscos de variações de demandas. Logo em seguida, estabeleceram-se controles feitos através de relatórios 

diários e semanais direcionados ao monitoramento dos níveis de estoque e redução do material em trânsito, 

tais como controle do número de containers referentes aos montantes de material embarcados, de fretes 

aéreos realizados, e de over estoques de itens acima do valor máximo de estoque estabelecido. Contudo, 

elaborou-se o relatório de material em trânsito e material em estoque que mostra o total por planejador em 

quantidades e valores, mostrando a necessidade de aplicação de cada controle acima mencionado, 

permitindo assim o monitoramento dos valores em trânsito e níveis de estoques. 

Resultado: 

Com os dados obtidos, é possível evidenciar quantitativamente no gráfico a seguir como a aplicação do 

sistema Just in Time, resulta na redução do valor em estoque de matéria-prima, o valor inicial de R$ 32,874 

milhões foi reduzido a R$ 27,050 milhões em um período de 8 semanas, uma redução de 17,7% do valor em 

estoques na fábrica, resultado direto da redução do número de containers, fretes extras e overs estoques. 

Mediante a correta compreensão das necessidades de estoque e baseado nos resultados obtidos, evidencia-se 

como a filosofia Just in Time, bem aplicada aos métodos de planejamento resulta na redução de custos e 

estoques de matéria-prima para a organização. 

Conclusão: 

Dentre as conclusões obtidas, destaca-se a maneira como o Just in Time ganhou importância nas 

organizações; o sistema reduz o tempo de estocagem de materiais, considerando o recebimento “no 

momento certo” de utilização, ao reduzir a quantidade de matéria-prima em estoque contribui-se para o 

aumento da produtividade e eliminam-se eventuais desperdícios, obtendo como resultado direto o produto 

correto, na quantidade certa, no momento exato. A filosofia gerida corretamente por gestores e 

colaboradores complementa e fortalece o ideal de redução de custos e estoques. 
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INSTRUMENTAÇÃO DAS CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E FÍSICAS: CHAPÉU MEXICANO  

ENIC201680484 

 

LUCAS AUGUSTO SANTOS COSTENARO 

Orientador(a): ANA CLARA DA MOTA 

 

Introdução: 

O presente trabalho pretendeu facilitar o ensino matemático-físico através da instrumentalização de um dos 

brinquedos mais populares do mundo, o chapéu mexicano, para alunos do 1º ano do Ensino Médio (SÃO 

PAULO, 2008). Para tanto foi feito uma miniatura com princípios de mecânica e elétrica (Figura 1), sendo 

noventa por cento produzido com material reaproveitado. O apelo à diversão e a diversidade de conteúdo de 

possível abordagem estão a favor do aprendizado, de modo que desperta maior interesse no aluno. 

Metodologia: 

Foram realizados estudos orientados dos conceitos envolvidos, a fim de não apenas aprender, mas também 

entender o conteúdo, sem interferir nos processos lógicos desenvolvidos pelos discentes, partindo do 

princípio de que eles chegarão a uma conclusão pela observação (BARROS, 2008). Conforme proposto, 

indagou-se aos estudantes quanto a forma e ao funcionamento do objeto e , buscando a ementa da aula, 

geometria plana e forças centrípeta e centrífuga, de Matemática e Física, respectivamente. A construção de 

um modelo caseiro simplificado foi parte da avaliação que verificou a qualidade do ensino aplicado. A 

participação e as respostas às questões lançadas pelo professor completaram a verificação da apreensão de 

conteúdo por parte dos alunos. 

Resultado: 

Os alunos apresentaram dificuldade na interpretação de algumas perguntas, o que não foi de todo ruim, pois 

assim o docente conseguiu a atenção deles para o esclarecimento destas dúvidas. Entretanto, por se tratar de 

algo presente na realidade deles, a grande maioria compreendeu a teoria e não teve grandes dificuldades na 

prática. Contudo, foi preciso que o educador se preparasse para desdobrar os mais diversos caminhos do 

ensino para se construir a ponte entre o professor e o aluno. 

Conclusão: 

Ao fim, os alunos tiveram excelente interação social na troca de informações entre os colegas de classe, e 

adquiriram conhecimento específico e competências interpretativas e exploratórias, através de experiências 

concretas e raciocínio lógico, de modo a comprovar a necessidade desta metodologia de ensino na formação 

básica do indivíduo. 
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ABORDANDO AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  

ENIC201657384 

 

LAIS FERREIRA TERRA, DRIELLE REZENDE PAVANITTO, MARIANA BUTIAO DE MACEDO, ISIS PORTO, 

DANIELE SEKKAR DE PADUA 

Orientador(a): ALINE LINO BALISTA 

 

Introdução: 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) podem ser causadas por vírus, bactérias ou outros 

microrganismos, transmitidas principalmente pelo contato sexual sem uso de preservativo, de mãe para filho 

durante a gestação, pelo parto e pela amamentação. O diagnóstico precoce melhora a qualidade de vida e 

interrompe a cadeia de transmissão. Constituem o problema de saúde pública mais comum em todo o 

mundo, estimando cerca de 340 milhões de novos casos por ano. O conhecimento é um importante 

instrumento na prevenção de DST’s e a disseminação de informações pelos profissionais de saúde é 

essencial. O Programa Saúde da Família é uma estratégia de reorganização da Atenção Bási¬ca no Sistema 

Único de Saúde, capaz de desenvolver e ampliar a cobertura de estratégias de prevenção e promoção de 

saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência 

vivenciada em uma ação de educação em saúde sobre as DST’s 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir do relato de experiência das acadêmicas do quinto ano de Medicina da 

Universidade de Taubaté – UNITAU, sob a supervisão de uma docente, durante a realização de uma ação de 

educação em saúde em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família de uma cidade do Vale do Paraíba 

Paulista, em junho de 2016, no qual se pôde ministrar uma palestra durante a sala de espera dos pacientes e 

equipe de saúde presentes, por meio de apresentação oral, cartazes e panfletos elaborados pelas próprias 

alunas. O público alvo foram os clientes do grupo HiperDia (Hipertensão arterial e Diabetes mellitus) e 

equipe multidisciplinar de saúde da unidade. Destaca-se o fato de que a grande maioria dos presentes eram 

idosos. As informações basearam-se nos tipos de DST’s (Hepatite, Cancro mole, Sífilis, HPV, Gonorreia, 

HIV e Tricomoníase). Realizada uma dinâmica com os participantes, onde foram distribuídas perguntas a 

fim de iniciar a discussão sobre que o conhecimento prévio dos participantes sobre as DST’s. A revisão de 

literatura baseou-se na busca online de documentos oficiais do Ministério da Saúde e artigos científicos na 

base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), usando os seguintes descritores de forma 

conjugada: DST’s, Estratégia de Saúde da Família e Educação em Saúde, compreendidos entre os anos de 

2005 e 2015, gratuitamente disponíveis na íntegra. 

Resultado: 

Os pacientes e equipe de saúde participaram de forma ativa, relatando casos particulares e fazendo 

questionamentos aos acadêmicos. A maioria dos participantes sabia o que eram as DST’s e as formas de 

prevenção. Contudo, desconheciam os sinais e sintomas, formas de transmissão (via transversal, via 

horizontal, compartilhamento de seringas, transfusão sanguínea...) e importância da realização do 

tratamento adequado. Como a maioria dos pacientes eram idosos, ficou clara a importância da abordagem 

de temas relacionados às práticas sexuais para essa parcela da população, já que a literatura narra o aumento 

da incidência de HIV/AIDS na população acima dos 50 anos, que cresce como em nenhuma outra faixa 

etária, emergindo como desafio para o Brasil no sentido do estabelecimento de políticas públicas e 

estratégias que garantam o alcance das medidas preventivas e a melhoria da qualidade de vida dessas 

pessoas 

Conclusão: 

Com essa ação, ficou evidente a importância dos profissionais de saúde em perceberem os idosos como 

vulneráveis a riscos de infecções pelo HIV e DST’s e que suas particularidades precisam ser contempladas 

em ações preventivas e assistenciais no contexto da atenção integral à saúde do idoso. Também se observou 

que há lacunas e tabus a serem vencidos no que se refere a abordagem da sexualidade do idoso. 
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FACILITANDO A APRENDIZAGEM DE CONCEITOS FÍSICOS COM O USO DE EXPERIMENTOS 

INTERATIVOS  

ENIC201608288 

 

NÍCOLAS DA SILVA JONKER 

Orientador(a): LUIZ ALBERTO MAURÍCIO 

 

Introdução: 

Este trabalho teve como objetivo apresentar experimentos de física para alunos do ensino médio para que 

possam fixar os fenômenos físicos estudados em sala de aula. Seguindo o pensamento de que o verdadeiro 

conhecimento é formado através de experiências proporcionadas. 

Metodologia: 

A proposta do trabalho foi apresentar experimentos (da área de mecânica) em escolas e aplicar dois 

questionários, para a avaliação do processo. No primeiro questionário foi analisado o quanto os alunos 

sabiam sobre os conceitos básicos de pressão, sistema de polias e pêndulo e energia, no segundo 

questionário, após a apresentação dos experimentos, foi analisado o quanto os alunos agregaram sobre os 

conceitos, da forma aplicada. O Trabalho foi realizado duas vezes, porém utilizando de outra forma de 

abordagem, que apresentou um desenvolvimento individual de cada aluno diferente da primeira abordagem 

feita obtendo resultados mais satisfatórios. 

Resultado: 

Os alunos também demonstram interesse quando são surpreendidos, como se a física fosse algum truque de 

mágica, como nos experimentos, da cadeira de pregos que conforme aumenta o número de pregos a pressão 

é menor e os alunos sentem-se confortáveis na mesma, e o das roldanas no qual o mesmo peso pode ser 

levantado com menos esforço conforme aumentamos o número de polias móveis, porém o experimento do 

pêndulo foi o que mais surpreendeu os alunos, embora foi o que menos alunos queriam participar, pois 

tinham medo de que a bola de boliche os fosse acertar o peito, mas quando viram que a bola não retorna ao 

mesmo lugar conforme o pêndulo oscila, ficaram muito surpresos e tiveram mais interesse em participar do 

experimento. 

Conclusão: 

Com base nos dados obtidos foram feitas tabelas do desempenho antes e depois das apresentações dos 

experimentos e gráficos para analisar o aproveitamento dos alunos. A partir desta análise pode-se verificar a 

eficácia na utilização de experimentos para demonstrações interativas em sala de aula de diferentes formas. 
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ACESSIBILIDADE EM AMBIENTE RESIDENCIAL: DIFICULDADES DO CADEIRANTE  

ENIC201601500 

 

FERNANDA PEIXOTO DE CAMPOS 

Orientador(a): CARLOS EUGENIO MONTECLARO CESAR JUNIOR 

 

Introdução: 

Aos poucos o conceito acessibilidade tem se tornado fundamental para uma sociedade mais justa e 

democrática, na qual pessoas não serão julgadas pela sua diferença física. Buscando conhecer as condições 

de acessibilidade a pessoas deficientes físicas, como cadeirantes e pessoas com a mobilidade reduzida, o 

projeto tem como objetivo facilitar a mesma dentro de ambientes que muitas vezes não são adequados para 

pessoas com esse tipo de necessidade. 

Metodologia: 

A meta deste trabalho consiste em adaptar uma residência para o determinado grupo de indivíduos citado 

acima, e tem como auxilio as recomendações da NBR 9050/2015 que estabelece critérios e parâmetros para 

a edificação, mobiliário, espaços para a circulação que serão necessários para a execução do projeto. Este 

trabalho foi realizado com ajuda de estudos de caso, pesquisas em sites e através de artigos. 

Resultado: 

Foi possível perceber que a residência escolhida para a execução do projeto há muitos obstáculos a serem 

vencidos, como desníveis separando cômodos, rampas e degraus fora da norma técnica, dentre outras coisas. 

Porém foi possível intervir para solucionar os problemas existentes e possível reutilizar materiais com a 

demolição cuidadosa da edicula. 

Conclusão: 

Não há muitos projetos de casas populares adaptadas para cadeirantes, e nesse projeto pode ser mostrado 

que sim, é possível fazer um projeto que atenda todos os tipos de classes e não só as superiores. Pôde ser 

mostrado também que não é baratear o projeto, e sim fazer todo o possível para dar soluções viáveis, e que 

quando não ter, terá sim uma intervenção para o conforto do cadeirante e de sua família. 
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O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR 

ACADÊMICAS DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

ENIC201653275 

 

GABRIELA CAMPELLO FANTI, JULIANA ALMEIDA LOPES, ISABELA BARTHOLOMEU FERREIRA DA COSTA, 

MÔNICA ORTEGA MOREIRA, RENATA ARMANI DE MOURA MENEZES 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A violência sofrida por mulheres é na conjuntura atual uma questão de saúde pública. Sua modalidade mais 

comum é a infringida por seus parceiros mais íntimos. Cerca de 43% das brasileiras já declaram ter vivido 

uma experiência de violência, seja ela física, psicológica ou sexual, pelo menos uma vez na vida, na maioria 

das vezes realizadas por homens. As ocorrências de agressões são geralmente recorrentes e pioram em 

gravidade gradativamente levando à procura por serviços de saúde. O presente trabalho tem como objetivo 

relatar a experiência vivenciada por acadêmicas de medicina em uma ação de educação em saúde, a fim de 

informar à população presente sobre os direitos da mulher e seus meios legais de defesa em caso de 

violência. 

Metodologia: 

Em junho de 2016, um grupo de acadêmicas do quinto ano do curso de Medicina da Universidade de 

Taubaté (UNITAU), sob a supervisão da docente de Saúde Coletiva, acompanhadas também da enfermeira 

da unidade de saúde da família e do residente em Medicina da Família e Comunidade da UNITAU, 

realizaram ações de educação em saúde em uma escola pública municipal com alunos do ensino 

fundamental II (6º ao 9º ano) e em uma casa de prostituição de um município do vale do Paraíba Paulista, no 

qual foi realizada a abordagem da temática sob a forma de apresentação oral, cartazes e panfletos cedidos 

pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. As informações basearam-se nos tipos de violência 

existentes contra a mulher, além dos direitos concedidos às mesmas em caso de violência. Informado aos 

participantes o número do “Disque Denúncia” (180), caso presenciem qualquer tipo de violência contra a 

mulher. A revisão de literatura baseou-se na busca de artigos científicos em bases de dados da internet 

usando os seguintes descritores de forma conjugada: Violência contra a mulher, Estratégia de Saúde da 

Família e Educação em Saúde, entre os anos de 2005 e 2015. 

Resultado: 

Os alunos demostraram muito interesse nas discussões, participando de forma ativada ação, expondo casos 

pessoais e fazendo questionamentos. Muitos desconheciam o “Disque 180”, relatando apenas conhecerem o 

“Disque 190” da Polícia Militar. Tal quadro reflete a desinformação da população sobre o aparato jurídico 

que as vítimas possuem e suscita mais ações nesse âmbito para que o combate à violência contra a mulher se 

torne mais efetivo. As profissionais do sexo relataram que nunca vivenciaram casos de violência e também 

não conheciam o Disque Denúncia e os direitos assegurados à essa população. Também não utilizavam os 

serviços de saúde cedidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na unidade de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) do bairro. 

Conclusão: 

A violência contra as mulheres é uma forma de discriminação e uma violação dos direitos humanos, 

causando sofrimentos e perdas em vidas humanas, devendo ser combatida. As unidades de ESF são locais 

onde as ações de informação a respeito do tema devem ser estimuladas pelas equipes de saúde, gestores e 

comunidade, a fim de se tentar eliminar a discriminação, promovendo a igualdade das mulheres, velando 

pelo pleno gozo dos seus direitos humanos fundamentais. 
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APLICAÇÃO DA FILOSOFIA LEAN NA ÁREA DA SAÚDE EM TAUBATÉ  

ENIC201620132 

 

ODILA FERNANDA DE VASCONCELLOS PIHTOVNIKOV, JENIFER FERNANDA DA SILVA FELESBINO 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O Pronto Socorro Municipal é uma unidade pública utilizada para atender de forma imediata e especializada 

pacientes que apresentam problemas graves de saúde e que não marcam horário para atendimento. A rapidez 

e qualidade no atendimento podem significar a vida dos pacientes, exigindo sincronia e agilidade nos 

procedimentos. Com a intenção de corrigir possíveis falhas, otimizar o tempo de atendimento, locais de 

trabalho da área da saúde estão utilizando a ferramenta Lean, uma técnica de gestão mais utilizada em 

indústrias, mas que nos dias de hoje é uma solução muito empregada em vários setores. Lean Health Care é 

um novo conceito que surgiu do propósito de empregar o Pensamento Enxuto na área da saúde, mostra 

grande desempenho na melhoria de atividades hospitares, e diversas iniciativas de sua aplicação apresentam 

processos com maior simplificação e agilidade, ganhos que são comprovados e também conquista a 

satisfação dos clientes e funcionários. 

Metodologia: 

Para este estudo foi necessário a obtenção de informações de pacientes atendidos no PSM, onde foi 

realizado um acompanhamento desde sua chegada a recepção do PSM até o momento de sua alta. Foram 

coletados os tempos de espera para serem atendidos na recepção, o tempo de espera para passar pela 

triagem, o tempo de espera para receber a avaliação do médico, o tempo de espera para ser medicado e 

como era feita a liberação do fármaco, tempo de espera para análise de exames (quando necessário) e o 

tempo total de internação que era coletado no momento da alta. Foi elaborado uma ficha padrão para 

anotação de todas as informações (como: tempo de espera em cada ciclo e o tempo total) de forma que com 

a troca de pesquisadora a coleta de dados não sofreria divergências, caneta e cronômetro para medir o tempo 

de cada ciclo, alem dos termos de consentimento. Durante 05 dias consecutivos por 12 horas ininterruptas 

foram feitos acompanhamentos aos pacientes que chegaram para atendimentos no Pronto Socorro. Para isso 

foi solicitado autorização da diretoria do Pronto Socorro, na qual ficou acordado que não seriam feitos 

imagens reais do interior prédio e ou dos pacientes e funcionários. A escolha do paciente foi feita de forma 

aleatória onde eram apresentados os objetivos da pesquisa e posteriormente solicitado a assinatura do termo 

de consentimento, onde constava que os dados pessoais seriam preservados e utilizados apenas para este 

estudo, no caso de paciente com comprometimento neurológico ou acima de 60 anos, foram recolhidas 

assinaturas dos responsáveis/acompanhantes. Cada pesquisadora acompanhava um paciente por vez 

coletando os tempos entre cada ciclo. Não foram coletados os medicamentos específicos administrado nos 

pacientes do estudo. O paciente deixava de ser acompanhado quando o médico assinava a alta do mesmo. 

Resultado: 

Em resumo, para garantir a qualidade dos serviços prestados e otimização do tempo do paciente no 

momento de recebimento de um fármaco, foram sugeridos um padrão de trabalho no setor de liberação dos 

medicamentos, contendo padronização da hora de reposição dos fármacos, foi sugerido que a prescrição 

médica fosse também computadorizada para que o setor de farmácia recebesse a informação de liberação do 

medicamento e que já separasse com a etiqueta do paciente, sugeriu-se também um sistema de comunicação 

visual para agilizar e orientar o deslocamento do paciente e um sistema sonoro para que a farmácia 

sinalizasse efetivação de medicamentos liberados. Os procedimentos existentes no PS contam com a 

atuação de profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência de trabalho. Exercem 

atividades de acordo com suas competências profissionais em diversos departamentos da unidade. 
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Conclusão: 

Ainda se fazem necessários estudos com maior profundidade e com uma colaboração da equipe 

multidisciplinar e maior participação da comunidade, visto que muitos chegavam descrentes de um 

atendimento de qualidade e ágil. Devido à grande variedade de profissionais com diferentes níveis de 

escolaridade e experiência atuando na unidade é de suma importância a nivelação de categorias envolvidas a 

partir de treinamentos buscando um aumento na qualidade de atendimento ao paciente. 
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ARTE MURATÓRIA: OLARIAS NO VALE DO PARAÍBA.  

ENIC201607077 

 

LETICIA CURSINO DOS SANTOS, CAMILA LIMA ARAUJO 

Orientador(a): GEORGE REMBRANDT GUTLICH 

 

Introdução: 

Esta pesquisa aborda a olaria, observada enquanto espaço de fabril e objeto arquitetônico, além do próprio 

tijolo maciço, compreendido como parte fundamental na arte da edificação, uma vez que este material foi 

responsável pela consolidação dos processos de produção e das dimensões dos prismas regulares ao longo 

de toda história da construção e esteve presente de modo indissociável da primeira industrialização no Vale 

do Paraíba Paulista. Com a maior disponibilidade do cimento e artefatos derivados, muitas olarias foram 

fechadas e até mesmo abandonadas, e sua história e cultura estão prestes a serem perdidos. 

Metodologia: 

O trabalho em questão apresenta-se por um recorte de uma pesquisa que propõe o levantamento e análise 

visual, física e química dos tijolos e a análise das regras da arte utilizadas na elaboração dos aparelhos na 

região, assim como a localização das olarias remanescentes na região do Vale do Paraíba Paulista, 

obedecendo ao recorte temporal circunscrito entre os séc. XIX e meados do séc. XX. Como ponto de partida 

para as investigações delimitou-se o contato com o saber fazer relativo à arte em questão e, para tal 

empreita, além do domínio da literatura específica, procedeu-se a realização de um documentário com 

entrevista a um ex-mestre oleiro. Para os registros o artesão produziu uma maquete em madeira, em escala 

1:5, contendo os equipamentos utilizados numa olaria. Com estes objetos foi possível ilustrar procedimentos 

no fabrico do tijolo. 

Resultado: 

O documentário que apresenta-se por uma amostra disponível em mídia digital busca apresentar o cenário 

do trabalho familiar e sua dinâmica na ligação entre ofício e paisagem, tais como a localização das argilas 

para moldagem e madeiras para combustão, os processos de elaboração do tijolo e a montagem dos fornos. 

Como estudo elucidativo elaborou-se um glossário de termos e práticas no jargão popular e seus 

equivalentes normatizados, bem como as técnicas das moldagens e cozimento das peças. 

Conclusão: 

Com este trabalho pretende-se elucidar por meio da documentação histórica, um tema ainda pouco 

explorado na região, a olaria e o tijolo, mas que contribuiu de modo significativo para a modelação da 

paisagem industrial. 
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ABORDANDO AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

POR ACADÊMICAS DE MEDICINA  

ENIC201636904 

 

LAIS FERREIRA TERRA, ALINE LINO BALISTA, DRIELLE REZENDE PAVANITTO, DANIELE SEKKAR DE 

PADUA, ISIS PORTO, MARIANA BUTIAO DE MACEDO 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) podem ser causadas por vírus, bactérias ou outros 

microrganismos, transmitidas principalmente pelo contato sexual sem uso de preservativo, de mãe para filho 

durante a gestação, pelo parto e pela amamentação. O diagnóstico precoce melhora a qualidade de vida e 

interrompe a cadeia de transmissão. Constituem o problema de saúde pública mais comum em todo o 

mundo, estimando cerca de 340 milhões de novos casos por ano. O conhecimento é um importante 

instrumento na prevenção de DST’s e a disseminação de informações pelos profissionais de saúde é 

essencial. O Programa Saúde da Família é uma estratégia de reorganização da Atenção Bási¬ca no Sistema 

Único de Saúde, capaz de desenvolver e ampliar a cobertura de estratégias de prevenção e promoção de 

saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência 

vivenciada em uma ação de educação em saúde sobre as DST’s. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir do relato de experiência das acadêmicas do quinto ano de Medicina da 

Universidade de Taubaté – UNITAU, sob a supervisão de uma docente, durante a realização de uma ação de 

educação em saúde em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família de uma cidade do Vale do Paraíba 

Paulista, em junho de 2016, no qual se pôde ministrar uma palestra durante a sala de espera dos pacientes e 

equipe de saúde presentes, por meio de apresentação oral, cartazes e panfletos elaborados pelas próprias 

alunas. O público alvo foram os clientes do grupo HiperDia (Hipertensão arterial e Diabetes mellitus) e 

equipe multidisciplinar de saúde da unidade. Destaca-se o fato de que a grande maioria dos presentes eram 

idosos. As informações basearam-se nos tipos de DST’s (Hepatite, Cancro mole, Sífilis, HPV, Gonorreia, 

HIV e Tricomoníase). Realizada uma dinâmica com os participantes, onde foram distribuídas perguntas a 

fim de iniciar a discussão sobre que o conhecimento prévio dos participantes sobre as DST’s. A revisão de 

literatura baseou-se na busca online de documentos oficiais do Ministério da Saúde e artigos científicos na 

base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), usando os seguintes descritores de forma 

conjugada: DST’s, Estratégia de Saúde da Família e Educação em Saúde, compreendidos entre os anos de 

2005 e 2015, gratuitamente disponíveis na íntegra. 

Resultado: 

Os pacientes e equipe de saúde participaram de forma ativa, relatando casos particulares e fazendo 

questionamentos aos acadêmicos. A maioria dos participantes sabia o que eram as DST’s e as formas de 

prevenção. Contudo, desconheciam os sinais e sintomas, formas de transmissão (via transversal, via 

horizontal, compartilhamento de seringas, transfusão sanguínea...) e importância da realização do 

tratamento adequado. Como a maioria dos pacientes eram idosos, ficou clara a importância da abordagem 

de temas relacionados às práticas sexuais para essa parcela da população, já que a literatura narra o aumento 

da incidência de HIV/AIDS na população acima dos 50 anos, que cresce como em nenhuma outra faixa 

etária, emergindo como desafio para o Brasil no sentido do estabelecimento de políticas públicas e 

estratégias que garantam o alcance das medidas preventivas e a melhoria da qualidade de vida dessas 

pessoas. 

Conclusão: 

Com essa ação, ficou evidente a importância dos profissionais de saúde em perceberem os idosos como 

vulneráveis a riscos de infecções pelo HIV e DST’s e que suas particularidades precisam ser contempladas 

em ações preventivas e assistenciais no contexto da atenção integral à saúde do idoso. Também se observou 

que há lacunas e tabus a serem vencidos no que se refere a abordagem da sexualidade do idoso. 
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O PAPEL DO MODAL RODOVIÁRIO NO TRANSPORTE NACIONAL DE CARGAS  

ENIC201673348 

 

LUCAS DE OLIVEIRA LOPES 

Orientador(a): MIROSLAVA HAMZAGIC 

 

Introdução: 

No âmbito do transporte nacional de cargas, o modal rodoviário destaca-se como o mais importante e 

influente no país, devido aos acontecimentos históricos e principalmente por atender às necessidades de 

quase todos os segmentos de produtos. O Brasil desenvolveu uma cultura de utilização deste modal, fazendo 

com que, em todas as décadas, houvesse investimentos no setor por meio da criação de recursos, aquisição 

de equipamentos e desenvolvimento de tecnologias além de constante capacitação profissional. Este 

trabalho tem o objetivo principal de apresentar a importância do modal rodoviário no transporte de cargas 

no país. Inicialmente serão apresentados os modais existentes utilizados no transporte de cargas, suas 

vantagens e desvantagens. Em um segundo momento, será abordada a influência do modal rodoviário nas 

decisões econômicas das empresas, dos governos, o que levou à criação de uma cultura de valorização deste 

segmento. 

Metodologia: 

Para a elaboração desta pesquisa fora adotada a metodologia de pesquisa bibliográfica. Para a sua 

fundamentação, foram utilizados livros de autores consagrados que abordam temas relevantes na área. 

Artigos e dissertações também foram pesquisados para contribuir na elaboração desta pesquisa objetivando 

captar informações que pudessem contribuir para uma maior compreensão e posterior exposição do tema. 

Resultado: 

Os resultados encontrados apontam para um crescimento ainda maior deste segmento, ainda que se 

considerem os notáveis avanços nos demais. Isso ocorre porque a agropecuária, a indústria, o comércio e 

outros serviços dependem diretamente do transporte de matérias-primas e de produtos, bem como do 

deslocamento das pessoas até o mercado de consumo. 

Conclusão: 

A conclusão a que se chegou foi que para a obtenção de uma logística eficaz, fazendo uso de todos os 

modais em seu pleno emprego, é necessário que haja investimento principalmente em infraestrutura. O 

modal rodoviário, embora responsável por mais de 60% de toda a carga movimentada no país, é precário e 

por muitas vezes ineficaz em decorrência de carência de uma infraestrutura que o permita atender a 

demanda do mercado. Mas, apesar disto, quanto maior a utilização deste modal, mais eficaz, barato e viável 

se tornará o negócio, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do país. 
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A IMPORTÂNCIA DO MÉDICO EM AÇÕES DE PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS E NA PROMOÇÃO DA SAÚDE  

ENIC201637697 

 

LUIZA SIZUE DE CARVALHO RIBEIRO, MARCELA DA CUNHA GOMES, LAURA SCANDIUZZI COSTA, ALINE 

LINO BALISTA, THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) resultam de determinantes e condicionantes sociais, além de 

fatores de risco individuais como tabagismo, consumo de álcool, inatividade física e alimentação não 

saudável que se desenvolvem no decorrer da vida. Consideradas um problema de saúde pública, são 

responsáveis por 63% das mortes no mundo. No Brasil foram responsáveis por 74% das mortes, em 2012, 

representando um novo desafio para profissionais e gestores da saúde. Dentre as DCNT, a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Melittus tipo 2 (DM) apresentam maior magnitude e transcendência, 

podendo ser evitadas ou retardadas com mudanças no estilo de vida e diagnóstico precoce. Assim, o médico 

se coloca como “peça-chave” na prevenção das DCNT ao não focar exclusivamente na doença, mas sim em 

sua prevenção. O presente trabalho objetiva ressaltar a importância da atuação do médico em ações de 

prevenção das DCNT e na promoção da saúde. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência dos acadêmicos do sexto ano de Medicina da 

Universidade de Taubaté realizada durante a XXVIII Semana de Prevenção à Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus, na Praça Dom Epaminondas, no município de Taubaté – SP, no período vespertino dos 

dias 09 e 11 de maio de 2016, com público alvo diversificado, predominantemente idosos e portadores de 

DCNT. A ação contou com a participação ativa dos acadêmicos oferecendo suporte aos demais alunos do 

primeiro e segundo ano do curso, realizando orientações aos pacientes, confirmando medidas de PA e 

glicemia capilar quando alteradas e ainda no encaminhamento do cliente para o pronto socorro municipal 

quando necessário. As pesquisas sobre a temática foram feitas em manuais do Ministério da Saúde e artigos 

científicos publicados entre os anos de 2009 e 2016, extraídos da base de dados da internet SciELO - 

Scientific Electronic Library Online, utilizando de forma conjugada os descritores “DCNT, Promoção da 

saúde e Formação médica”. 

Resultado: 

Durante o evento foi possível observar a magnitude dos agravos decorrentes das DCNT, ficando evidente a 

pouca adesão ao tratamento por parte de alguns pacientes portadores de DM e HAS, geralmente por falta de 

conhecimento quanto à história natural da doença ou por negação do diagnóstico. Também se constatou que 

muitas pessoas desconheciam serem portadores de DM e HAS até a ocasião e que após o atendimento 

prestado pelos acadêmicos foram orientados a procurarem um serviço médico para acompanhamento clínico 

e confirmação do diagnóstico a nível ambulatorial. 

Conclusão: 

A promoção em saúde mostra-se efetivamente essencial no combate às DCNT devido ao impacto gerado na 

prevenção, diagnóstico, cuidado e prognóstico adequado desses agravos. Ressalta-se a importância do 

conhecimento do médico sobre o contexto biopsicossocial e cultural de seus pacientes, bem como do seu 

entorno familiar e comunitário, pois permite avaliar mais detalhadamente os riscos e os recursos disponíveis 

e assim planejar melhor as suas intervenções. Ações comunitárias em saúde devem ser incentivadas como 

estratégia para a prevenção de doenças reforçando os laços entre o médico e a população. 
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A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA A FORMAÇÃO MÉDICA  

ENIC201611111 

 

NATALIA PIRES DE ANDRADE, LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO, LARISSA CORREIA VERAS PEREIRA, 

NARA GUIMARÃES MONTAGNOLLI, RAYANA UEDA CARRER 

Orientador(a): ALINE LINO BALISTA 

 

Introdução: 

Atenção Primária à Saúde (APS) objetiva a orientação e organização do sistema de saúde no Brasil, além de 

responder às necessidades da população atendida pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) - proposta para 

mudanças no modelo de atenção, implantada em todo território nacional, tendo como meta principal o 

fortalecimento da atenção primária, por meio do trabalho interdisciplinar em um território adscrito - 

exigindo o entendimento da saúde como direito social. A formação de profissionais de saúde com visão 

integral e humanizada do processo saúde/doença vem sendo fortemente enfatizada nas últimas décadas. O 

Sistema Único de Saúde (SUS) pressupõe profundas mudanças no modo de pensar e agir desses 

profissionais, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e reabilitação da saúde, imprimindo uma nova 

lógica para o cuidado. O presente trabalho objetiva ressaltar a importância da inserção do acadêmico de 

medicina na rotina de uma unidade de ESF durante o estágio curricular. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória, de caráter bibliográfico, de busca de artigos científicos 

nacionais, na base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), publicados entre os anos de 

2010 e 2016, nos idiomas português e inglês que estavam gratuitamente disponíveis na íntegra, utilizando de 

forma conjugada os descritores: Acadêmicos de Medicina e Atenção Primária em Saúde. A investigação foi 

realizada entre os meses de junho e julho de 2016. No total foram encontradas três publicações na SciELO e 

44 na Bireme. A sistematização e análise do material relacionado ao objetivo do estudo deram origem à 

seleção de um artigo na SciELO e seis na Bireme. 

Resultado: 

Grande parte dos pacientes prefere ser atendidos por acadêmicos de medicina devido á realização do exame 

físico mais minucioso e pela atenção dispensada durante a consulta, contemplando o paciente de forma 

integral, fornecendo explicações sobre o processo saúde e doença. A presença do acadêmico contribui para a 

melhoria do atendimento na atenção à saúde nas unidades de atendimento. Já os acadêmicos relataram que o 

aprendizado por meio da prática auxilia na formação do futuro profissional. A APS é espaço essencial para o 

auxílio na formação de um profissional médico reflexivo e apto a atuar em equipe multidisciplinar, 

respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais da que determinam uma formação médica generalista, 

humanista, crítica, capacitado a atuar no processo saúde-doença nos diferentes níveis de atenção, 

promovendo, prevenindo, recuperando e reabilitando a saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, 

com responsabilidade social e compromisso com a cidadania, promovendo a saúde integral do humano. 

Conclusão: 

Evidenciou-se que a atenção dispensada à população nas unidades de ESF pelos acadêmicos de medicina foi 

fortemente enobrecida e descrita como de alta qualidade, já que a atividade acadêmica é destituída de 

excessivas horas de trabalho, insatisfação em relação aos salários ou da necessidade de cumprir as metas de 

atendimento médico, uma vez que o objetivo do estágio escolar seria apenas a aprendizagem em si. Conclui-

se com esse trabalho que a inclusão da saúde primária na grade curricular da medicina acarreta benefícios 

aos acadêmicos e também às pessoas que recebem o atendimento de forma ampla e humanizada. 
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HUMANIZAÇÃO DA AVENIDA DO POVO: REQUALIFICAÇÃO DE AVENIDAS E ESPAÇOS URBANOS NO 

BAIRRO JARDIM DAS NAÇÕES  

ENIC201609712 

 

ISABELLA PINTO GIUNTA 

Orientador(a): PLÍNIO DE TOLEDO PIZA FILHO 

 

Introdução: 

Com o crescimento constante das cidades, áreas verdes são cada vez mais valiosas. Embora sejam essenciais 

para a qualidade de vida, quase não resta espaço nos centros urbanos adensados para o espaço público 

comum. Além da importância social, também devem ser levadas em consideração as alterações ambientais 

que tal ausência causa. Nos últimos 60 anos, as cidades mudaram drasticamente sua estrutura. A partir de 

então, é perceptível que a qualidade de vida nas cidades caiu cada vez mais . Hoje, há no mundo todo 

cidades em situações catastróficas com enormes barreiras sociais e econômicas, as quais só aumentam e 

pioram a cada dia. Apesar de recentes esforços, as cidades são locais de difícil convivência, com calçadas 

impróprias, falta de acessibilidade, excesso de veículos e desconfortos causados por ilhas de calor e locais 

degradados ou vazios. 

Metodologia: 

Objetiva-se com esse trabalho mostrar que é plausível aplicar conceitos sustentáveis e humanos em um 

bairro já solidificado, sendo uma oportunidade de refletir sobre a qualidade de vida nas cidades e como isso 

afeta diretamente a população. É proposta a implantação de uma praça na Avenida Professor Valter 

Thaumaturgo, além de intervenções urbanísticas ao longo da mesma, com a intenção de dar espaços mais 

vivos e seguros, convidando a população a frequentar a cidade e o bairro em que habitam, sendo que isso 

ocasionará ambientes mais agradáveis, com habitantes mais felizes e uma melhor qualidade de vida. Para a 

elaboração deste trabalho, foram realizadas várias etapas até o momento. Primeiramente, com a escolha do 

terreno, foram levantados dados a partir de livros e periódicos da internet, para embasamento teórico. Com 

os conteúdos em mente, foi possível passar para a visita do local, podendo ter uma percepção do ambiente 

de forma mais profunda e específica. Com isso, foi feita uma análise do entorno do terreno escolhido, afim 

de avaliar vegetação existente, uso de terreno, áreas permeáveis, entre outros. Para a próxima etapa, que é o 

projeto paisagístico e o desenho urbano, todas essas informações coletadas até agora senão relevantes. 

Resultado: 

Atualmente, Taubaté se encontra com poucas áreas verdes de qualidade. Na área central, são pouquíssimos 

pontos isolados uns dos outros. É comum grandes avenidas e espaços públicos serem áridos, pela carência 

de vegetação em geral. A implantação de uma praça em uma avenida relativamente vazia traria como 

principal benefício a presença de pessoas que o frequentariam, além de aumentar a qualidade de vida de 

seus visitantes. Uma área de convívio nova é convidativa por possuir novas oportunidades para quem visita-

la. 

Conclusão: 

É possível concluir que o urbanismo, quando aplicado corretamente, tem inúmeros benefícios: tanto para 

residentes do bairro, quanto para quem frequenta o local. Com o tratamento adequado não só do terreno, 

mas também do entorno, esse projeto tornará um espaço vazio em um ambiente confortável, adequado e 

seguro, para ser frequentado sem limitações por todos. 
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CONSTRUÇÃO COLETIVA DO ESPAÇO URBANO: ESPAÇOS PÚBLICOS DO RESIDENCIAL ESTORIL  

ENIC201623885 

 

THAMIRES DE CÁSSIA CÉSAR 

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O projeto de arquitetura ou de desenho da cidade feito a partir de um processo participativo redimensiona o 

papel do arquiteto, que deixa de ser a única fonte de soluções e também o único responsável pela proposta. 

O arquiteto tende a ser aquele que coleta as informações e apresenta os meios e as técnicas necessárias para 

o desenvolvimento do projeto de futura edificação. E deste modo, talvez não deixe de ser ainda, o 

responsável por traduzir os desejos dos usuários, sem abrir mão dos aspectos técnicos e normativos, porém, 

não será o único autor da proposta (no caso, um projeto) exequível, mas o partícipe de um processo 

dialógico. 

Metodologia: 

Aspecto que não deve significar redução ou limites para a atuação do arquiteto, pelo contrário, trata-se de 

uma especialidade, pois em caso apropriados, a forma participativa mostra-se como a mais adequada por 

conjugar fatores imprescindíveis à satisfação do usuário, do dimensionamento, ao detalhamento e ao 

processo identificação, relativo à construção social do cidadão. Os objetivos apontam para uma pesquisa 

exploratória, combinando diferentes procedimentos e técnicas, e, a sua abordagem é qualitativa. No ato de 

projetar são necessários métodos e técnicas específicas. Nesse trabalho usaremos como princípio a 

incorporação de equipamentos, mídias sociais e aplicativos (Tecnologia de Informática e Comunicação, as 

TICs) ao método da Deriva para a aproximação da percepção do usuário, potencializando o processo de 

decisão que envolve o projeto, a fim de diminuir essa distância entre o planejador, a comunidade e o poder 

público. O uso das redes sociais e das TICs ampliam as técnicas interpretativas da cidade e permitem 

incorporar os desejos dos usuários aumentam a percepção e a capacidade de compreensão dos fenômenos 

que fogem dos instrumentos tradicionais de interpretação e representação do espaço urbano frequentemente 

usados pelos arquitetos. 

Resultado: 

Como resultado será apresentado, sempre que possível, um conjunto de alternativas de soluções para os 

diferentes setores e ambientes do Parque Linear para as áreas públicas do Residencial Estoril de Taubaté. 

Conclusão: 

Posteriormente será feito um caderno com as propostas separadas por seus limites, assim, a população 

escolherá de forma participativa a melhor solução de projeto para a área. 
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HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ  

ENIC201669189 

 

LARISSA SIMÕES MARCELINO 

Orientador(a): TULIO CESAR NAVES SILVA 

 

Introdução: 

Hoje em dia o número de pessoas que procuram ter um animal de estimação é crescente no país. Pesquisas 

feitas em sites apontam que cães e gatos ganharam mais espaço no mercado, além disso, os cães já 

ultrapassaram o número de crianças nas famílias brasileiras. Dentro dessa realidade há famílias que 

abandonam tanto crianças como animais (comprados ou até mesmo adotados). Com isso o crescimento de 

animais nas ruas tende a ser ainda maior. Consequentemente a procura na área veterinária aumenta. O 

objetivo desse projeto é desenvolver um Hospital Veterinário Público na cidade de Taubaté, pretendendo 

melhorias na saúde de animais de porte pequeno abandonados nas ruas e também pra pessoas que possuem 

um animal de estimação e que não podem arcar com despesas na rede particular. Além de ter tratamentos 

específicos para a saúde do animal, terá um centro de apoio para que possa haver adoções no local. 

Metodologia: 

Para a elaboração desse projeto foram feitas pesquisas e análises na área da saúde dos animais, assim como 

estudos na cidade para atender melhor o público alvo. Estudos de caso, visitas técnicas e visitas ao terreno 

escolhido foram feitos também para identificar soluções e problemas encontrados. Somente assim será 

possível desenvolver o programa de necessidades e medidas obrigatórias seguindo as leis necessárias. Além 

disso, foi feito um cronograma para organizar melhor o procedimento das tarefas do projeto. A primeira 

etapa foi definir o tema do trabalho para assim partir para: histórico de tema (introdução), histórico do local, 

estudos de casos e então fazer as visitas técnicas para finalizar a primeira parte de entrega do relatório final. 

Logo após essas etapas, o programa de necessidades poderá ser efetuado e assim então partir para as plantas 

oficiais do projeto. 

Resultado: 

Com um projeto para Hospital Veterinário Público na cidade de Taubaté, na qual atual situação da cidade 

não possui, poderá atingir um número menor de animais em ruas, e também um número menos de animais 

doentes, pois muitas as vezes os donos desses animais de estimação não os levam em clínicas veterinárias 

por conta do preço. Além de realizar muitas adoções no local ajudando nesse percentual de cães e gatos em 

ruas. 

Conclusão: 

Em virtude dos fatos mencionados conclui-se que a saúde dos animais de rua e os de família de baixa renda 

pode ser melhorada com um simples projeto que inclui arquitetos e também a prefeitura. Resta aos homens 

resolver essa situação da saúde pública dos animais, que no qual pode ser feito em qualquer cidade. 
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REINVENTANDO: SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO  

ENIC201684131 

 

JEFERSON PEREIRA PRIMO DA SILVA, BIANCA MOREIRA PARENTE, JENNIFER CATARINE GONÇALVES 

Orientador(a): ÂNGELA DA COSTA CRUZ LOURES 

 

Introdução: 

Fanzine é a aglutinação de fanatic magazine, sendo uma revista editada por um fã. Dessa forma, escolhemos 

o Sítio do Pica-Pau Amarelo para mostrar a importância do tema não só pra Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba, Litoral Norte e Região Bragantina, mas para todo o Brasil. Além, do ilustre conterrâneo 

Monteiro Lobato, que é de Taubaté e que fez e ainda faz uma grande contribuição para a cultura e literatura 

de todo o País. 

Metodologia: 

Levantamos dados históricos e pertinentes, fizemos entrevistas e utilizamos técnicas jornalísticas para a 

composição do projeto. Escrevemos uma reportagem que consiste em apresentar o escritor nacional 

Monteiro Lobato e a obra do Sítio do Pica-pau Amarelo que é conhecida na literatura brasileira. O objetivo é 

fazer uma introdução sobre a obra para esclarecer melhor o tema do Fanzine realizada pelo grupo. Também 

realizamos uma entrevista pingue-pongue foi elaborada com perguntas e respostas com a fonte, a equipe 

buscou ouvir uma especialista da área, ou melhor, alguém da cidade de Taubaté que fosse responsável pelo 

espaço onde está localizado o Museu Monteiro Lobato. Esta personagem na história é Tina Lopes que está 

como coordenadora há 16 anos do projeto. E por fim, fizemos um texto curto que traz pensamentos, falas e 

características marcantes de personagens para que o leitor saiba identificar por uma simples mensagem a 

quem ela se remete, fazendo as curiosidades. 

Resultado: 

O trabalho foi concluído com sucesso, trazendo doze páginas de entretenimento para o leitor. Alcançamos o 

público alvo do material, que seria qualquer pessoa que tem interesse na franquia do Sítio do Pica-pau 

Amarelo. Adultos devido ao conteúdo ou até mesmo crianças devido à aparência e ilustrações, pois Sobre a 

ausência das cores nosso ideal seria atrair todos os tipos de crianças, já que elas poderiam ser 

disponibilizadas no próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo para as mesmas poderem pintar os desenhos. O 

material também ajuda, optamos pelo papel Diplomata Opaline por ele ter uma gramatura melhor do que 

uma folha de sulfite e ser resistente para as crianças. 

Conclusão: 

Percebemos que ainda há muito a ser mostrado na nossa região, e que ela tem o seu valor. Muitas pessoas do 

Vale ou até mesmo de Taubaté não conhecem o local, então essa seria uma forma diferente de levar a cultura 

para as pessoas. 
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UM ESTUDO SOBRE AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELAS EMPRESAS BRASILEIRAS NO 

PROCESSO DE EXPORTAÇÃO  

ENIC201606719 

 

FERNANDA MOREIRA DE PAULA 

Orientador(a): MARCELA BARBOSA DE MORAES 

 

Introdução: 

Nas últimas décadas, a economia brasileira passou por diversas transformações ambientais, tanto interno 

quanto externo. Em nível externo, essas mudanças foram impulsionadas, em grande parte, por influências 

conjunturais como as crises russas, mexicana, asiática e as consequências econômicas após a crise de 2008 

nos Estados Unidos, além de uma necessidade premente de integrar o País à economia mundial. Esta 

integração entre os países é realizada por meio das importações e exportações. Diante disto, este trabalho 

tem como objetivo geral estudar as dificuldades encontradas pelas empresas brasileiras no processo de 

exportação. 

Metodologia: 

Para atingir o objetivo proposto, o método de pesquisa valeu-se de uma abordagem qualitativa, utilizando-se 

da análise documental. O documento analisado foi o balanço de pagamentos, no período de 2010 a 2015. O 

procedimento de análise de dados foi a análise de conteúdo seguindo os preceitos de Bardin (2004). Vale 

ressaltar que, de acordo com Vasconcellos e Lopes (2000), o Balanço de Pagamentos de um país apresenta, 

na forma de um plano de contas, as relações de troca (transações econômicas) com o resto do mundo 

durante um determinado período. No Brasil, o Balanço de Pagamentos é elaborado pelo Banco Central – 

BACEN, tendo por base a metodologia definida no Manual do Balanço de Pagamentos do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e as transações efetuadas entre residentes e não-residentes no país. Essas transações são 

quantificadas na forma de registros contábeis que destacam os direitos (créditos) e as obrigações (débitos) 

entre nações. Como lançamento de crédito pode-se identificar as exportações de bens e serviços, o 

recebimento de doações e os empréstimos pagos por estrangeiros. Já, como lançamento de débito, pode-se 

destacar as importações, compra de ativos de estrangeiros, pagamentos de fretes, pagamento de 

empréstimos, entre outros. 

Resultado: 

Os resultados obtidos com a pesquisa evidenciam que apesar das dificuldades burocráticas e dos altos custos 

da exportação para as empresas brasileiras, a balança comercial, representada pelas importações e 

exportações, registrou superávits nos últimos cinco anos (2010-2015), ou seja, as exportações brasileiras 

foram maiores que as importações. Esse fenômeno está relacionado à alta do preço do dólar, conforme 

apresentado na Figura 1. Outro fator que influenciou o aumento das exportações foram os incentivos 

governamentais, como: subsídios para as commodities vendidas para o mercado internacional e os 

programas de amparo ao exportador. 

Conclusão: 

Com base nos dados, pode-se concluir que apesar de o Brasil ter passado por mudanças políticas polêmicas 

e turbulentas, nos últimos 5 anos, o país tem melhorado o endividamento externo, reduzindo as despesas e 

tentando ao máximo elevar as exportações. Deste modo, pode-se dizer que os exportadores estão bem 

amparados pelos programas do governo, embora a burocracia e os custos ainda sejam elevados. Por fim, há 

evidência que nos próximos anos, por meio de novos incentivos governamentais, haverá reduções nas 

despesas no processo de exportação. 
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA OBRA DE BRUNO ZEVI EM UM PROJETO SOCIAL DE HABITAÇÃO 

PLURIFAMILIAR  

ENIC201626176 

 

ANA HELOÍSA NASCIMENTO GUEDES, LARISSA DUARTE 

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

Introdução: 

De acordo com a reflexão de Bruno Zevi em sua obra Saber ver a arquitetura, a arquitetura é uma 

experiência, tanto experiência espacial que se prolonga para as ruas, praças, largos, ou seja, todo o espaço 

urbanístico que está caracterizado por elementos que distinguem do espaço arquitetônico, porém o autor 

ressalta que uma interpretação espacial não é suficiente como elemento crítico de uma obra, pois o espaço 

interno também é a essência da arquitetura. Portanto é preciso buscar um equilíbrio entre o urbano e o 

arquitetônico, contemplando as duas áreas, alcançando o mesmo objetivo. 

Metodologia: 

O presente trabalho aplica os principais aspectos da obra de Zevi, sob a ótica social, em um projeto 

arquitetônico de habitação plurifamiliar na cidade de Taubaté, na área da bacia do Rio Una ainda em 

expansão, com o objetivo de conceber habitações de qualidade aos moradores de baixa renda da cidade. As 

habitações foram pensadas como um todo, visando o interno e o externo e contemplando fatores 

fundamentais presentes na obra do autor, como o fator social, que diz sobre a situação econômica dos 

indivíduos, relacionamento de classes e costumes, o fator intelectual, em que se discute o que é o indivíduo 

e suas aspirações e o fator técnico, sobre o progresso das ciências e suas aplicações. O projeto teve como 

metodologia básica, a revisão bibliográfica da obra de Bruno Zevi e também um estudo de caso do Conjunto 

Habitacional de Barcelona, realizado por arquitetos da ONL Arquitetura no ano de 2009, para comparação 

de aspectos relevantes ao presente projeto. Ambas as pesquisas serviram para fundamentar o projeto, e 

justificar a frase de Zevi que diz que, todo edifício deve responder a seu objeto, e que todos os elementos 

devem ser justificados dentro do projeto e principalmente de utilidade a quem vai residir. Foi idealizado 

também sobre as questões fisiopsicológicas, em que Zevi cita em seu livro, a respeito do uso das formas 

arquitetônicas, sendo as linhas horizontais e retas que trazem o sentimento de ser racional e intelectual e as 

linhas curvas, que servem para quebrar e trazer mais harmonia ao projeto. 

Resultado: 

O projeto arquitetônico resultou em uma implantação de prédios que criam em sua volta espaços de 

convívio gerando um espaço interno entre os prédios, de acesso dos residentes. A fachada posterior ficou 

para o fluxo de carros e estacionamento no subsolo. Baseado no conceito de ritmo, tanto de Zevi, como do 

estudo de caso, os edifícios possuem poucos andares, para que pudesse ser disposto vários edifícios ao 

longo do terreno, locados em ângulos de 90° e direções diferentes. Foi utilizado brises vazados e livres, 

criando uma dinâmica na fachada, buscando o efeito mutante desta solução ao longo do dia e das estações 

do ano. E por fim, todos os prédios tiveram acesso através de rampas para um corredor verde, elemento 

estruturador do projeto, que serve como uma extensão das áreas de convívio dos moradores, e liga as 

habitações a um centro comercial que se encontra ao final do corredor. 

Conclusão: 

Conclui-se, portanto, a importância de um contraste, em que Zevi nos lembra de que a unidade é a síntese de 

elementos contrários e não a igualdade de todos os elementos, dando ênfase a um centro de interesse visual 

representado pelo corredor verde e conseguindo expressar uma personalidade própria dentro da arquitetura. 

Todos esses aspectos enfim, imprimem ao edifício a sensação da conformação de uma nova cidade que se 

procura transmitir. 
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A CRIMINOLOGIA APLICADA NA SEARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  

ENIC201610896 

 

MATHEUS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVÊA 

Orientador(a): DANIEL ESTEFANO SANTOS 

 

Introdução: 

O presente projeto tem como objetivo traçar uma delimitação dos adolescentes infratores com o meio 

delitivo e a criminologia que até o presente momento só foi relacionada com os maiores imputáveis. 

Metodologia: 

O trabalho surgiu com a leitura das diversas obras jurídicas (direito penal parte geral e especial, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, leis penais especiais, Constituição Federal e diversas outras), bem como obras 

das ciências criminológicas e o aprendizado ao longo do estágio perante o Ministério Público do Estado de 

São Paulo (1ª Promotoria de Justiça Cível de Taubaté – Promotoria da Infância e Juventude). Durante o 

transcorrer do Estágio foi possível notar algumas das causas que levam nossos jovens para o meio nefasto 

do mundo infracional. 

Resultado: 

Foi constatado as seguintes causas para o envolvimento dos jovens no meio infracional: falta de respaldo 

familiar; ausência de estudos; busca de notoriedade no meio em que vivem (colegas e conhecidos que já 

estão no mundo infracional/delitivo); ausência de crença na justiça e confiança na impunidade; busca 

desenfreada por roupas de marcas e tecnologia de última geração que desejam ter, até mesmo sem que seja 

necessário. 

Conclusão: 

Portanto, cabe à família, à sociedade e ao Estado proteger os jovens para que não envolvam-se no meio 

infracional e resgatar os que já se encontram em tal. Para isso, é dever da família cuidar das crianças e 

adolescentes, colocar limites para estes, educá-los e matriculá-los nas escolas, onde terão apoio dos 

educadores para que orientem estes, e nas dificuldades apresentadas relatar para a família e buscar saná-las. 

A sociedade também deve pensar em nossos jovens, e tentar integrá-los abrindo vagas para estágio ou como 

aprendiz, para que estes já possam contar com auxílio e adquirirem maturidade e responsabilidade. 
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A LEI DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E O SIGILO DE DADOS.  

ENIC201651878 

 

MATHEUS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVÊA 

Orientador(a): DANIEL ESTEFANO SANTOS 

 

Introdução: 

A presente pesquisa tem por objetivo discorrer sobre a Lei nº 9.296/96, bem como sobre as atuais 

jurisprudências firmadas por nossas cortes sobre o sigilo de dados via e-mail, cartas, WhatsApp, mensagens 

entre outros meios de comunicação. A Lei em comento restringe a atuação dos investigadores para a 

elucidação de crimes praticados por transgressores da lei. O artigo 2º elucida os casos em que não pode ser 

usada a interceptação telefônica, quais sejam: quando não houver indícios de autoria ou participação em 

infração penal; a prova puder ser feita por outros meios e o fato tiver pena máxima de detenção. Ou seja, a 

interceptação é o que se chama de ultima ratio ultimo meio de investigação. 

Metodologia: 

Analise da Lei nº 9.296/96, da Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, e pesquisa de julgados das 

diversas cortes, em especial, pelo Supremo Tribunal Federal. Foram identificados quem pode requerer a 

quebra do sigilo e o prazo para a interceptação. As autoridades que podem requerer são (Autoridade Policial 

na investigação criminal e o representante do Parquet, na investigação criminal e instrução processual 

penal). O limite para interceptação é de 15 dias, podendo ser prorrogado por igual prazo tantas vezes 

quantas forem necessárias desde que comprovada a indispensabilidade dos meios de prova. O crime de 

realizar interceptação de comunicações telefônicas, informática ou telemática, ou quebrar segredo da 

Justiça, sem autorização ou com objetivos não autorizados em lei. Tenho que este seja crime próprio, que 

somente podem ser cometidos pelas pessoas identificadas no artigo 3º da referida lei. 

Resultado: 

A própria Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XII, autoriza a quebra do sigilo das interceptações 

telefônicas mediante autorização judicial através da Lei (9.296/96). Sobre a questão das correspondências o 

Supremo Tribunal reconheceu que a garantia contida no art. 5º, não é absoluta, e pode servir como meio de 

prova para reconhecimento do crime, desde que não seja prova exclusiva do crime e sim de modo suplantar. 

Sobre o WhatsApp tem entendido que os policiais quando da apreensão do transgressor das normas, este 

não pode ter o seu aparelho celular destravado pelos investigadores e suas conversas, lista de últimas 

chamadas acessadas nem mensagens lidas, sem autorização judicial. 

Conclusão: 

Ante o exposto, desde que os requisitos necessários para a interceptação estejam preenchidos pode ser 

autorizado pelo juiz a quebra do sigilo. O crime contido na lei é próprio, entendo que só podem violar a 

prescrição legal a autoridade policial e o membro do Parquet. Ademais, sobre o sigilo do WhatsApp entendo 

também que este pode ser quebrado, desde que enquadre-se nos mesmos moldes da interceptação e este 

possa ser utilizado como prova complementar. 
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REDEFINIÇÃO DA IMAGEM COMO FORMA DE RESGATE URBANO  

ENIC201643360 

 

DANILO DE BARROS DAMASCENO 

Orientador(a): FLAVIO BRANT MOURÃO 

 

Introdução: 

A condição urbana traz consigo implicações e estigmas diversos, resultantes do crescimento, natural ou 

planejado, das cidades. Um desses estigmas é o conceito de espaço residual ou terrain vague. Esses espaços 

caracterizam-se por serem sobras físicas de um espaço sem identidade ou conclusão e que de alguma 

maneira, interajam com o restante da cidade de maneira dicotômica; sendo parte da cidade, mas na condição 

de espectadores, alheios ao restante da tessitura, descontínuos, muitas vezes deteriorados e que nada 

comunicam ao usuário-interpretante, não geram laços afetivos e não fomentam uso. Em alguns casos, os 

espaços residuais são dotados de infraestrutura satisfatória e, mesmo assim, passam despercebidos, ao passo 

que são infinitos os exemplos de espaços vivos que sejam, à primeira vista, improfícuos. 

Metodologia: 

Por seu caráter paradoxal seu entendimento pode ser como de um espaço-problema ou de um espaço-

potencial; com o intuito de elucidação sobre as interações do espaço residual com o usuário, suas causas e 

de uma proposta de resgate urbano foi estabelecida uma leitura de aspectos semióticos da Avenida do Povo 

e imediações, localizados na cidade de Taubaté. A área em análise contém diversas características que 

podem ser lidas com a ótica de contrassenso problema/potencial, como a canalização de um córrego, 

problema com enchentes, subutilização, aridez, equipamentos governamentais incompatíveis com a 

dinâmica de entorno, entre outros. Tendo em vista os conceitos supracitados iniciou-se uma pesquisa 

exploratória da área em estudo, análise de dinâmica urbana e de leitura semiótica através de compreensões 

de imagem da cidade, acupuntura urbana, human dimension, redesenho, quadra aberta e significados 

urbanos. 

Resultado: 

Como resultado será apresentado um plano de recuperação urbana para a área, passando pela descanalização 

do córrego, realocação de equipamentos governamentais, projeto de áreas públicas e contenção de 

enchentes, e resignificação como forma de resgate, ou formação de identidade visual. 

Conclusão: 

Concluiu-se a capacidade de alteração e resgate urbano por meio de resignificação, trazendo elementos 

estruturadores do ideário comum de volta ao cenário da cidade e devolvendo o senso de continuidade e 

pertencimento à uma área denominada terrain vague, ou espaço residual. 
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ASSISCOMEX: ASSISTENCIA AO COMÉRCIO EXTERIOR, PARA PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS.  

ENIC201613707 

 

WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO HENRIQUE DA CRUZ 

Orientador(a): JULIO CESAR GONCALVES 

 

Introdução: 

O Consorcio de exportação é uma operação que visa associar peq. e médias empresas a um processo 

integrado e totalmente funcional, se elaborado de maneira correta e em conjunto com as empresas 

envolvidas. Tal recurso é utilizado afim de atender as necessidades das empresas em atuar no mercado 

internacional. A elaboração de um MKT CORPORATIVO e a aplicação de Sistemas SAP/ERP fazem com 

que a vida útil dessas empresas associadas se espelhem em novos métodos e competência em sua prestação 

de serviço. Alguns estudiosos apontam o consorcio de exportação como um avanço significativo para as 

empresas associadas, onde a união de esforços, ações conjuntas, adequação de programas de trabalhos, 

preparação de seus funcionários, buscar resultados visando a exploração de novos mercados. 

Metodologia: 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza exploratória e construtiva de uma empresa 

especializada no ramo de consorcio de exportação, baseando na falta de recursos, conhecimentos e materiais 

a respeito do tema citado. Segundo Mattar (1996) a pesquisa exploratória visa a prover o pesquisador de 

maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa perspectiva. A identificação das barreiras para a 

formação do consórcio de exportação de Taubaté foi realizada a partir de revisão literária sobre o assunto e 

do conhecimento mais aprofundado do processo de formação, de estudos bibliográficos em livros, sites, 

artigos e monografias, e de algumas entrevistas realizadas com micros e pequenos empresários. O estudo 

realizado através de levantamentos bibliográficos resultou na identificação de aspectos pertinentes do 

consórcio de exportação como suas características, estruturas e barreiras. 

Resultado: 

Feito essa pesquisa ficou claro que exportar é uma atividade que pode trazer muitos benefícios às empresas, 

tais quais: redução de instabilidade e sazonalidade de mercado, ganho de economia de escala, plena 

utilização das instalações empresariais, importação de tecnologia oculta através das especificações feitas 

pelo comprador, ganho de prestígio, prolongamento do ciclo de vida útil do produto, entre outros. 

Entretanto, esta é uma tarefa árdua que envolve burocracia e altos custos. Além do mais, o Brasil é um país 

com cultura exportadora frágil, fruto de uma inserção tardia e sem planejamento no comércio exterior. As 

micro e pequenas empresas brasileiras, inseridas neste contexto, encontram ainda maiores empecilhos à 

exportação, devido a dificuldades estruturais próprias destas empresas, como falta de recursos, dificuldade 

de divulgação do produto, baixa escala de produção 

Conclusão: 

No Brasil é notado que há uma deficiência no cumprimento de contratos com clientes em operações de 

deposito ou transporte, isso gera um efeito negativo para empresas que já possuem um espaço no mercado, 

até mesmo para as que acabam de iniciar sua carreira no mercado internacional. Estruturar bem as 

organizações e operar nos seguintes tipos de consórcios: Monossetorial, Plurisetorial e Multissetorial, fazem 

com que todo processo logístico se torne mais rápido ao atendimento dos canais de distribuição (Supply 

Chain) e acompanhamento dos produtos das empresas e seus parceiros. 
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ZIKA VÍRUS E GESTAÇÃO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA  

ENIC201655080 

 

ROBERTA PIETRYKO DE PAULA, ÉRICA BUDAY DE OLIVEIRA MARNET, VANESSA VIANNA DE CARVALHO 

BARBOSA, MAYARA YANASE GRANDINI, GABRIELLA CERAZI SARTORI, ALINE LINO BALISTA 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Em 2014, uma nova doença febril foi registrada em algumas cidades do Nordeste brasileiro fazendo vítimas 

e deixando o país em estado de alerta. Tratava-se do Zika Vírus (ZV), doença viral transmitida pela picada 

do mesmo vetor da dengue, o Aedes aegypti. Em novembro de 2015 o Ministério da Saúde (MS) relacionou 

a infecção à casos de Microcefalia - malformação congênita, em que o cérebro do bebe não se desenvolve 

de maneira adequada, apresentando perímetro cefálico inferior ao normal. A comunidade científica ainda 

não havia registrado casos de microcefalia vinculados ao ZV em países com circulação da doença. O 

presente estudo teve como objetivo relatar a experiência em uma ação de Educação em Saúde à um grupo 

de gestantes sobre a relação entre o ZV e a microcefalia. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência das acadêmicas do sexto ano de Medicina da 

Universidade de Taubaté em uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um município do 

Vale do Paraíba Paulista, em janeiro de 2016, no qual as alunas puderam reforçar às gestantes informações 

sobre a relação entre ZV e microcefalia. A ação foi realizada durante a sala de espera, sob a forma de roda 

de conversa. O material informativo elaborado foi de autoria das próprias acadêmicas realizado com base 

em pesquisas nos documentos do MS e artigos científicos extraídos da internet. 

Resultado: 

Diante da gravidade do surto e das repercussões devido aos boatos publicados em redes sociais, considerou-

se de importante esclarecer as dúvidas das gestantes quanto à doença, sua relação com a microcefalia e 

formas de prevenção. A ação teve participação ativa das gestantes que se conscientizaram da gravidade da 

epidemia e como esta afeta a saúde da população e do concepto em caso de infecção pelo ZV, além de 

aprender como se prevenir por meio da eliminação dos criadouros do mosquito e uso de repelentes. As 

gestantes receberam informações sobre o conceito de microcefalia, do ZV, formas de transmissão, 

prevenção, manifestações clínicas, consequências ao concepto. 

Conclusão: 

Torna-se cada vez mais necessário o combate ao mosquito transmissor da doença, eliminando e 

denunciando aos órgãos de fiscalização os criadouros. O Estado deve implementar medidas para o controle 

da doença, enfocando na educação da população. Para a equipe de saúde, mostra-se necessário treinamento 

específico e maior vigilância de sinais e sintomas indicativos de evolução atípica ou grave da infecção. 

Ações de Educação em Saúde devem ser incentivadas na formação médica e realizadas com mais frequência 

em unidades de saúde. 
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ENSINO DA MATEMÁTICA ATRAVÉS DA ROBÔTICA  

ENIC201659148 

 

LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA, LUCAS WILLIAN ALVES FERNANDES, ANA CLARA DA MOTA 

Orientador(a): LUIS FERNANDO DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

Hoje em dia o número de alunos com defasagem nas áreas de exatas só vem aumentando. Em face dessa 

realidade, muitos professores estão aderindo à aplicação da Modelagem Matemática e utilizando a 

tecnologia em suas aulas. Unindo as duas ideias, o nosso trabalho propõe a união da Modelagem 

Matemática com a tecnologia, nesse caso, mais especificamente, a introdução da robótica no apoio ao 

processo de aprendizagem, a fim de que os alunos possam melhor compreender os conceitos matemáticos e 

os fenômenos físicos a partir de determinada programação no robô, utilizando-se, assim, da investigação 

contribuindo para que possam formular seu próprio conhecimento, tornando-o assim mais significativo. 

Metodologia: 

Para a realização deste trabalho foram selecionadas propostas já oferecidas pela LEGO MINDSTORM, em 

relação à montagem e programação do robô. A arquitetura do robô escolhida trata-se do Buggy, um modelo 

de carrinho no qual robô se locomove conforme sua programação. Com ele foram realizadas duas 

programações: MRU, na qual o robô faz um trajeto em linha reta com velocidade constante; e o MRUV; que 

possui velocidade variada. Propõe-se a aplicação dessa aula grupos de cinco alunos por vez, utilizando-se de 

um questionário intuitivo, para promover o aprendizado sobre a cinemática do movimento. A aula é dividida 

em quatro etapas: a primeira para aprender sobre o que é movimento; a segunda para coleta de dados; a 

terceira para construção de um gráfico e de uma reta média; e a última para análise da função dessa reta. 

Deste modo, espera-se que os alunos deduzam a equação horária do MRU por meio da interação com o 

robô. Após ter sido projetado o plano de aula, ele foi testado com universitários voluntários, para a 

verificação da clareza das perguntas e da funcionalidade do robô. No momento, o projeto está em estágio de 

aplicação com alunos do Ensino Fundamental. 

Resultado: 

Para poder concluir este trabalho e verificar as contribuições que ele pode proporcionar torna-se necessário 

aplicá-lo em sala de aula. Portanto, em seu estágio atual, ainda não se pode afirmar sobre o grau de sua 

efetividade no aprendizado. Contanto, espera-se que, devido à motivação dos alunos em interagir com o 

robô, esperam-se resultados relevantes com a união da Modelagem Matemática com a robótica. 

Conclusão: 

Devido o trabalho estar no estágio de aplicação, é impossível apresentar uma conclusão mais efetiva. O que 

se pode afirmar é que a robótica surge como uma área muito atraente nos dias de hoje para os jovens e, 

nesse aspecto é que este projeto está concentrando seus esforços a fim de proporcionar ao aprendizado uma 

ferramenta para motivação nos estudos de conteúdos de disciplinas da área de exatas e minimizar a 

defasagem detectada atualmente no conhecimento destes conceitos. 
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ARQUITETURA E SUSTENTABILIDADE RURAL: PROJETO ARQUITETÔNICO PARA O SISTEMA DE 

CONFINAMENTO COMPOST BEDDED PACK BARN E ORDENHA  

ENIC201615836 
 

ANDRÉ BRANDÃO SALGADO 

Orientador(a): EDIANE NADIA NOGUEIRA PARANHOS GOMES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Com a diminuição de renda e a necessidade de soluções e tecnologias mais sustentáveis, o sistema de 

confinamento bovino Compost Bedded Pack Barn vem sendo utilizado em algumas propriedades rurais a 

fim de solucionar algumas dessas questões sustentáveis e também proporcionar o aumento do bem estar 

animal e consequentemente aumentar a produção leiteira e, com isso, os lucros, além de diminuir a mão-de-

obra e facilitar o manejo. O Compost Barn faz parte de um complexo de criação de bovinos do qual se 

encontra, também, a sala de ordenha, local onde se retira o leite e faz a devida estocagem em tanques de 

leite. Esse sistema de confinamento consiste em um grande galpão totalmente ventilado, aproveitando o 

máximo de iluminação natural e com uma significativa área de matéria para compostagem, que é a área de 

repouso dos animais. 

Metodologia: 

A metodologia é caracterizada como mista por envolver diversos tipos de pesquisa, como: Pesquisa Básica 

por envolver o tema do Compost Bedded Pack Barn de forma geral assim como o sistema de ordenha; uma 

Pesquisa Aplicada por aprofundar o assunto e identificar tipos e formas do sistema de confinamento assim 

como os tipos de funcionamento de ordenha para o complexo; Pesquisa Qualitativa por extrair do ambiente 

informações necessárias para um bom projeto, aproveitando o máximo de recursos oferecidos; Pesquisa 

Exploratória por se fazer necessário buscar toda e qualquer forma de conhecimento, seja ele em entrevistas 

com profissionais de diversas áreas e com experiência em comportamento animal, seja em conversas com 

produtores, análises de livros, buscas pela internet ou em universidades e trabalhos acadêmicos, dentre 

outros meios a fim de conseguir um conhecimento necessário pra formulação de um bom projeto; Pesquisa 

Descritiva por detalhar e descrever toda a problemática da implantação do sistema de confinamento 

Compost Barn e ordenha na Fazenda Esperança, levando em consideração todo e qualquer problema; 

Pesquisa Explicativa pelo detalhamento de tudo que se faz necessário para o uso funcional do complexo de 

produção leiteira da propriedade rural; Pesquisa Bibliográfica por se fazer necessário a busca por 

conhecimento acerca do tema em questão e pela tentativa de entendimento da funcionalidade de todo o 

sistema; Pesquisa Documental por se levar em conta todas as normas e legislação, tanto urbana quanto 

ambiental, pertinente a criação de animais e implantação do complexo de produção leiteira; contará também 

com Levantamentos e Visitas Técnicas para obter contato não somente teórico como também presencial 

para sentir o ambiente e ver soluções adotadas; por último, os Estudos de Caso para orientação e 

direcionamento para entender um projeto pronto com soluções e ideias encontradas para o bom projeto 

proposto. 

Resultado: 

O projeto conta com um grande galpão, aproveitando o máximo de iluminação e ventilação natural, 

juntamente com um sistema de ordenha, subdividido em diversas áreas necessárias para um bom 

funcionamento do complexo, além da captação da luz solar para geração de energia elétrica para suprir 

gastos do complexo, como também estocagem de água das chuvas em cisternas subterrâneas, assim como 

uma geração de grande quantidade de matéria de compostagem que pode ser aproveitada como adubo para 

plantação da própria propriedade 

Conclusão: 

Claramente o estudo teórico juntamente com o contato prático auxiliaram no desenvolvimento do projeto 

proposto, assim como evidenciaram ainda mais a importância de um arquiteto em projetos rurais, o que 

atualmente é pouco utilizado. Resultando em um projeto simples e sucinto, visando o bem estar animal 

assim como facilitar o manejo, aumentando a produção e, consequentemente, os lucros da propriedade. 
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REDUÇÃO DE CUSTOS COM VIGAS DE MADEIRA UTILIZADAS NA ARMAZENAGEM DE TUBOS DE 

AÇO  

ENIC201675712 

 

VICTOR SILVA CARRINHO DE MACEDO, MILENA REIS DE MORAES 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A armazenagem é uma dificuldade enfrentada na produção/entrega de tubos de aço devido a espaço, custos, 

investimentos necessários, saúde e segurança dos colaboradores. Os tubos são armazenados empilhados, 

uma base de concreto que os separa do chão e sobre ela um dormente de material polimérico. Separando as 

camadas de tubos são utilizadas vigas de madeira (Eucalipto ou Pinnus), com cunhas, dispostas ao longo do 

corpo do tubo para melhor acomodação. A armazenagem é uma dificuldade enfrentada na produção/entrega 

de tubos de aço devido a espaço, custos, investimentos necessários, saúde e segurança dos colaboradores. 

Formou-se um grupo de colaboradores, liderados por um profissional capacitado, afim de introduzir 

melhorias para redução de custos com madeira. A aplicação da metodologia DMAIC tem como objetivo 

desenvolver técnicas e métodos para maximizar a vida útil da madeira, desenvolver materiais para 

substituição do atual e novos métodos de descarte, tornando a organização mais competitiva. 

Metodologia: 

Levantamos dados importantes das especificações da madeira utilizada no processo de armazenamento de 

tubos de aço. O foco foi reduzir custos com madeira utilizando o método Seis Sigma, que prioriza chegar à 

resultados de modo organizado e claro, especialmente financeiro, mas também qualitativo. Duas 

metodologias são adotadas pelo Seis Sigma, aplicamos o DMAIC, utilizado quando o projeto é focado em 

melhoria de processos de negócios já existentes. Aplicamos as etapas seguintes: Define: Definição de 

problema - A voz do cliente e uma análise no processo produtivo constataram altos custos com as madeiras, 

portanto nosso objetivo foi reduzir esse custo, analisando prováveis causas do problema. Measure: Medição 

do problema - Foram examinados causas e efeitos do problema e coletados dados importantes, mostrando 

novas possíveis causas raízes do problema. Analyse: Análise – Analisando os dados e montando o mapa de 

processos encontramos pontos de melhoria no descarte, reutilização das vigas, local de armazenagem, 

controle de estoque, tipos alternativos de vigas (exemplo: vigas poliméricas) e checklist das madeiras 

recebidas. Improve: Melhoria do processo – Melhoramos e otimizamos o processo modificando o descarte 

da madeira (organização do empilhamento na caçamba e desenvolvimento de fornecedores que comprem 

pelo material), criando sistemática de cobrança semanal de devolução das madeiras, criando sistemática 

para realização de checklist das madeiras no recebimento e desenvolvendo vigas poliméricas com maior 

duração para substituição. Control: Controle - Certificando que desvios do objetivo fossem reparados antes 

de tornarem defeitos, criamos sistemas de controle para o planejamento da compra, maior frequência de 

retorno das madeiras, checklist de recebimento, auditoria do estoque, adequação da necessidade de madeiras 

e monitoria nos processos. 

Resultado: 

O projeto foi elaborado seguindo os passos da metodologia. Definimos que o problema é o alto custo com 

vigas de madeira e as causas raízes são: beneficiamento, qualidade e tipo da madeira. O custo atual com 

compra, beneficiamento e descarte da madeira foi R$ 1783.069,00 no último ano. Geramos alternativas de 

melhorias nos itens: beneficiamento, descarte, qualidade, tipo e recebimento das vigas de madeira. As 

caçambas retiradas para descarte são pagas por unidade, a organização reduziria a quantidade de caçambas. 

Foram estudadas possibilidades de venda da madeira antes descartada no final do processo, tipos de madeira 

alternativos, desenvolvimento de material para substituição e melhoria na armazenagem. Foi criado um 

sistema de controle para auditoria do estoque, planejamento de compra, cobrança de retorno, check-list de 

recebimento e contínua monitoria do processo. O resultado final é uma redução prevista de R$ 766.719,00 

para o próximo ano. 
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Conclusão: 

A aplicação do DMAIC foi prática e eficaz, favorecendo resultados e nos levando a uma previsão de 

redução de custo através dos sistemas de controle e melhorias desenvolvidas. No ano da pesquisa a empresa 

teve um custo de R$ 1.783.069,00 com descarte, compra e beneficiamento de vigas de madeira. A previsão 

após este estudo é de R$ 1.016.349,00, reduzindo 57%. 
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A EXPERIÊNCIA DO ACADÊMICO DE MEDICINA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  

ENIC201681170 

 

MARCELO LUIZ RIPARI, ALINE LINO BALISTA, THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Atenção primária à saúde (APS) é estratégia de organização da saúde voltada a responder de forma 

regionalizada a maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando ações preventivas e 

curativas à indivíduos e comunidades. Com o estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil a 

partir da Lei Orgânica de Saúde - 8.080/90 e a implantação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) como 

modelo de reorganização da APS evidenciou-se a distância entre o que era ensinado na formação acadêmica 

de profissionais da saúde e as reais necessidades de saúde da população atendida. Os profissionais 

formados, em diversos momentos, não estavam preparados para enfrentar a complexidade dos cuidados em 

saúde, que vão além da capacidade de apenas diagnosticar patologias, mas sim relacioná-las ao contexto 

socioeconômico e cultural do paciente e sua família. Este trabalho visa relatar a experiência do universitário 

em atendimento na APS. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência do acadêmico do quinto ano de medicina da Universidade 

de Taubaté (UNITAU), em ações realizadas na disciplina de Saúde Coletiva durante o atendimento na APS. 

A revisão de literatura foi efetuada em artigos científicos gratuitamente disponíveis no banco de dados 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) no idioma português, entre os anos de 2009 e 2015, 

utilizando de forma conjugada os descritores Atenção Primária à Saúde e Estratégia de Saúde da Família. O 

trabalho procurou destacar a importância da APS para a formação médica, devido à inserção do acadêmico 

na realidade socioeconômica e cultural dos clientes e sua comunidade, pois a APS representa uma forma de 

intervenção precoce na história natural das doenças, evitando seu agravamento. Os dados relativos ao 

quadro clínico dos pacientes foram coletados por meio de anamnese, exame físico, visita domiciliar (VD) e 

exames laboratoriais, sempre amparado por um preceptor. Também são feitas orientações em relação à 

promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos, além de encaminhamentos para especialidades. 

Resultado: 

Apoiando-se nas experiências vividas nos cuidados prestados aos pacientes, foi possível desenvolver uma 

relação de proximidade e confiança médico/paciente. A VD destacou-se como possibilidade para o estudante 

refletir sobre determinantes sociais do processo saúde/doença, além de desenvolver habilidade 

comunicacional, prática educativa, dialógica e fortalecimento de vínculo com a comunidade. A ampliação 

do raciocínio clínico contribuiu para a compreensão das necessidades da população e auxílio na resolução 

de problemas familiares. 

Conclusão: 

Conclui-se que a experiência do acadêmico de medicina na APS fortalece e amplia os vínculos e 

compromissos entre equipe de saúde e população. Também aprimora a comunicação interpessoal 

contribuindo para a mudança da educação médica no Brasil. A VD deve ser valorizada como ferramenta de 

ensino e aprendizado na APS, pois permite a compreensão dos determinantes sociais na promoção da saúde, 

fortalecendo as bases da ESF. 
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AS MELHORES OPORTUNIDADES DE REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA  

ENIC201639972 

 

JULIANA DIAS DOS SANTOS, NICOLAS VINICIUS BARBOSA, WINNIE MARTINS DELGADO 

Orientador(a): PATRÍCIA CERÁVOLO R P NUNES OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Atualmente a alta exigência informatização e instabilidade do mercado estão fazendo as pessoas procurem 

inovar, métodos e ferramentas para reduzir os custos sem perder a qualidade. Buscando melhores custos e 

qualidade o Seis Sigma é uma ferramenta importante na condução de ações na residência. É uma 

metodologia focada na melhoria de processos existentes através de análises estatísticas e seu objetivo é 

proporcionar ganhos financeiros, através de redução de custos ou aumento de eficiência. As oportunidades 

não são evidentes assim as chances de reduções de custos e aumento de eficiência são influenciadas pela 

alta variabilidade de problemas ocasionando gastos desnecessários que são solucionados quando 

identificados. O objetivo é apresentar como os gastos com energia elétrica diminuem sem perder a 

qualidade, e assim faz necessária uma melhoria constante nos hábitos dos residentes, garantindo assim a 

redução dos gastos que impacta diretamente em lucratividade do morador é extrema importância o controle 

destes gastos. 

Metodologia: 

Identificaram-se as oportunidades e aplicou-se o DMAIC. Define: Utilizamos vários eletrodomésticos de 

acordo com a necessidade de cada indivíduo. Conhecer hábitos torna-se fundamental para verificar 

oportunidades de economia de energia. Houve uma priorização por novas tecnologias a partir das altas taxas 

de conta de luz e a baixa eficiência, consecutivamente teriam menores custos. Measure: Os dados definiram 

as priorizações. a) Taxas – Taxas pagas mensalmente. Variável: valor (R$) b) Tipo – Gasto em kWh dos 

eletrodoméstico. Variável: quilowatt-hora (kWh). c) Tempo – Tempo de trabalho dos aparelhos. d) Aparelho 

– Eletrodoméstico. e) Taxa adotada pela companhia. Variável Bandeira. O levantamento de dados iniciou-se 

pelas tarifas praticadas, verificou-se que as tarifas variam de acordo com o consumo e classe do imóvel. 

Definiram-se metas visando diminuir o consumo e alterar para menor a modalidade tarifária. Atualmente a 

modalidade está superior a 220 kWh, pois temos um custo de cada bandeira, na verde R$ 0,429/kWh, na 

amarela R$ 0,445/kWh e vermelha R$ 0,475/kWh vermelha, buscando diminuir o consumo mensal entre 31 

e 100kWh. Analyze: Comparou-se a potência em relação ao custo, identificando o principal ponto de 

melhoria. Considerou-se o custo de R$ 0,445 a cada 1 kWh consumido, o consumo foi encontrado pelo 

cálculo Potência x Tempo x dias /1000. Através do método de teste de hipóteses buscou-se verificar 

oportunidades de redução de consumo entre 101 a 220 kWh. Com modificações nota-se que as 

oportunidades encontradas para melhoria é troca de eletrodomésticos e a conscientização dos residentes, 

reduzindo 30% do valor atual. Improve: Aplicaram-se as modificações necessárias realizando a troca de 

equipamentos e comportamento, assim obteve-se a diferença de custo de R$175,53 para R$121,14. Control: 

Finalizado o estudo, precisa-se controlar as iniciativas realizadas para a redução. Pois havia muitas 

oportunidades, apresentando um acompanhamento mensal para verificar se mantém em baixa o custo. 

Resultado: 

O primeiro resultado refere-se os fatores que diminuem os gastos. O segundo refere-se a pós implementação 

do projeto. Com os dados coletados percebemos oportunidades de melhorias relacionados a custos. Assim 

foi anotado a potência, o tempo e o consumo sendo convertidos em custos gerando a tabela 3. 

Posteriormente trocaram-se os aparelhos antigos por modernos, reduziu-se o tempo de utilização e 

quantidade de dias trabalhados em conjunto com a colaboração dos moradores de executar e controlar o 

processo durante o período de implementação. Com isso houve redução de 30% no mês, se continuarmos 

podemos chegar a 50% de redução ao mês. Com isto o objetivo foi alcançado, ou seja, foi possível reduzir o 

custo de energia elétrica da residência Após o projeto, o consumo ficou entre 101 a 220 KWh assim os 

residentes devem acompanhar mensalmente a tarifa paga para a redução constante na conta de energia 

elétrica. 
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Conclusão: 

Conforme o objetivo deste trabalho, identificar fatores para reduzir a energia elétrica e não somente analisar 

custos, de relevância destacaram-se: tempo, dias trabalhados, potência dos equipamentos e também 

compromisso dos moradores. Em geral o que mais dificultava a realização do projeto eram os aparelhos 

antigos, por isso concluímos que trocar os eletrodomésticos de maneira que os novos aparelhos tem uma 

potência elevada, trabalham em menor tempo e consomem menos energia, diminuem os custos e geram 

satisfação dos residentes. Com toda análise realizada, a residência estudada possuía muitas oportunidades de 

melhorias as quais conseguimos aproveitar e concluir com sucesso o projeto. 
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O IMPACTO POSITIVO DA VISITA DOMICILIAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: A VISÃO DOS 

ACADÊMICOS DE MEDICINA  

ENIC201649029 

 

NATALIA PIRES DE ANDRADE, MARCELO LUIZ RIPARI, ALINE LINO BALISTA, LARISSA CORREIA VERAS 

PEREIRA, RAYANA UEDA CARRER, NARA GUIMARÃES MONTAGNOLLI 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A Visita Domiciliar (VD) é um indispensável modelo de atenção à saúde com enfoque na promoção 

individual e coletiva dos sujeitos, que se fortificou por meio do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde e com a institucionalização da Estratégia da Saúde da Família, representando importante instrumento 

na prestação de assistência no domicílio, requerendo preparo acerca das concepções de espaço público e 

privado dos atendidos e dos profissionais de saúde. Realizada por equipe multidisciplinar em saúde e 

concebida como parte da atenção primária, efetuando práticas sanitárias, assistenciais e sociais. Apresenta-

se como ferramenta de intervenção fundamental de inserção e conhecimento da realidade da população 

adscrita, favorecendo a formação de vínculos e a compreensão de aspectos relevantes da dinâmica familiar 

que influenciam no processo saúde-doença, visando um impacto positivo da atuação profissional no 

planejamento e implementação da assistência em saúde. Este trabalho tem como objetivo narrar a 

experiência acadêmica em uma VD. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência dos acadêmicos do quinto ano de medicina da 

Universidade de Taubaté (UNITAU) em uma VD realizada no município de Pindamonhangaba em julho de 

2016, em conjunto com a docente e a agente comunitária de saúde responsável pela área da família visitada, 

durante as atividades da disciplina de Saúde Coletiva. Para a coleta de dados, foi utilizado um roteiro semi 

estruturado fornecido pela docente responsável, constituído de questões sobre condições socioeconômicas e 

epidemiológicas. A revisão literária foi realizada em artigos científicos disponíveis no banco de dados 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) no idioma português, que estivessem gratuitamente 

disponíveis na íntegra, entre os anos de 2009 e 2015 e em sites do Ministério da Saúde, utilizando de forma 

conjugada os descritores Visita Domiciliar e Estratégia de Saúde da Família. Paralelamente, foi elaborado o 

Plano Singular Terapêutico e um Genograma. Ao final da atividade os acadêmicos realizaram uma 

apresentação aos demais colegas de classe como parte da avaliação da disciplina. O trabalho procurou 

destacar a importância da VD para a formação médica, devido à inserção do acadêmico na realidade 

socioeconômica e cultural do paciente. 

Resultado: 

Ao realizar a VD foi possível vivenciar aspectos teóricos na prática médica, pois ao entrar na residência do 

paciente torna-se mais fácil o entendimento da dinâmica familiar desta e sua realidade de forma integral, 

auxiliando na escolha de um plano singular terapêutico que melhor se adeque às diversas e complexas 

situações inerentes ao processo saúde-doença. 

Conclusão: 

A VD destaca-se por ser capaz de promover ações preventivas, curativas, de promoção e reabilitação da 

saúde, do fortalecimento do vínculo entre pacientes e equipe de saúde, além da adesão ao tratamento, 

permitindo uma aproximação com a realidade de vida do paciente e sua dinâmica familiar.Diante disso, 

destaca-se a importância da VD para a garantia dos direitos dos pacientes assegurados pelo Sistema Único 

de saúde (SUS), mesmo diante de suas dificuldades.A VD configura-se como uma forma eficaz de 

atendimento à população vulnerável, reduzindo possíveis agravos à saúde. 
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DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL DE UM RASTREADOR SOLAR COM DOIS GRAUS DE 

LIBERDADE  

ENIC201667045 

 

WESLEI IGLESIAS DE OLIVEIRA GONÇALVES 

Orientador(a): ALVARO MANOEL SOUZA SOARES 

 

Introdução: 

Hoje em dia, temos a disposição uma diversidade de fontes sustentáveis de energia como, por exemplo, a 

eólica e solar. Em um país onde a média de insolação é elevada, a utilização de painéis fotovoltaicos é uma 

das alternativas de fontes sustentáveis de energia. Este tipo de energia é gerado durante o dia, e para 

melhorar o aproveitamento desta captação de energia, baseia-se uma busca do melhor posicionamento dos 

painéis, afim de otimizar a incidência diária dos raios solares sobre os painéis. Porém, com o constante 

movimento da terra, a melhor posição para captação máxima de energia varia ao longo do dia. Afim de 

baratear a produção de energia e aumentar sua produção este experimento geraria um conforto maior, tanto 

financeiramente quanto em qualidade de vida. 

Metodologia: 

Neste trabalho montou-se um experimento composto de um painel fotovoltaico com dimensões reduzidas e 

colocado sobre uma base de plástico. Esta base, por sua vez, está ligada ao eixo de um servo motor. Os 

servomotores é comandado de acordo com a programação feita no microcontrolador Arduino Uno. Sensores 

de luminosidades denominados LDR’s, (Light Depent Resistor) estão nas extremidades do painel solar afim 

de ler os valores da luz ótima, e enviar os comandos para os servomotores que realizam um giro de até 180°, 

afim de se ajustar com a melhor luminosidade possível. O microcontrolador lê apenas os valores da 

luminosidade transmitida pelos LDR’s, que comparam entre si qual destes tem a maior luminosidade e qual 

tem a menor, mas não lê o valor da tensão na saída obtida pela placa fotovoltaica, no entanto isso pode ser 

feito com algum instrumento de medição, como um multímetro, por exemplo. Foi utilizado cinco sensores 

LDR’s, para o experimento, destes cinco, apenas um faz a leitura da luminosidade que é transmitida por um 

Liquid Crystal Display (LCD), que também mostra a temperatura ambiente através de um sensor de 

temperatura LM 35. Uma bateria de 9V alimenta todo o sistema, assim não há necessidade do experimento 

ficar ligado a um computador ou a uma tomada. 

Resultado: 

O experimento mostrou ser eficaz para garantir a eficiência energética durante o dia, pois a tensão gerada 

nos testes se manteve estável independentemente da posição da luz, além disso o dispositivo está com boa 

resposta de movimento de forma a não prejudicar o rendimento por atraso para captar a maior luminosidade. 

Conclusão: 

Painéis fotovoltaicos com capacidade de seguir automaticamente a luz solar, tem eficiência de praticamente 

100% durante o dia, no entanto, mais estudos podem ser feitos com o objetivo de aumentar ainda mais o 

ganho de energia elétrica, como por exemplo, um mesmo painel produzir uma quantidade maior de energia 

sem aumentar suas dimensões, ou até mesmo a pesquisa de geração de energia durante a noite, visto que 

estes painéis tem uma boa eficiência apenas de dia. 
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PERFIL ATUAL DO PROFISSIONAL ODONTÓLOGO QUE ATUA NO PRONTO SOCORRO E 

ESPECIALIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - SP  

ENIC201679280 

 

BIANCA MENDES MOTTA, MARIANA HELENA DA SILVA 

Orientador(a): REGINA SALLES CAUDURO 

 

Introdução: 

A articulação temporomandibular é uma estrutura altamente especializada do complexo crânio-mandibular 

que está sujeita a comprometimentos de origem neurológica, ortopédica e músculo-esquelética, originando 

as desordens craniomandibulares, que são caracterizadas por queixas de dor na região da articulação 

temporomandibular podendo ser observado fadiga dos músculos craniocervicofaciais, especialmente dos 

músculos da mastigação, limitação dos movimentos mandibulares e presença de ruídos articulares. Sua 

etiologia é multifatorial podendo estar relacionada à tensão emocional, a distúrbios e interferências oclusais, 

às alterações posturais, à disfunção da musculatura mastigatória, caracterizando uma sintomatologia de 

difícil diagnóstico e tratamento. (OLIVEIRA, 2003). Obteve-se informações relevantes relacionando 

sintomatologias de Desordens Temporomandibulares (DTMs) a outras regiões específicas do corpo humano 

através de um questionário aplicado em 18 Dentistas. Com o intuito de otimizar as condições de trabalho e 

aumentar a longevidade de atuação profissional. 

Metodologia: 

O presente trabalho relacionou sintomatologias de Desordens Temporomandibulares (DTMs) a outras 

regiões específicas do corpo humano através de um questionário aplicado em 18 Dentistas que trabalham no 

Pronto Socorro e Especialidades de Taubaté. Por atuarem diretamente com o sistema estomatognático foi 

escolhida a profissão para ser analisada, facilitando o entendimento do questionário aplicado. A pesquisa foi 

aprovada pelo o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Taubaté (CEP/1.605.544) vinculada à 

Plataforma Brasil, com o título Perfil atual do profissional odontólogo que atua no Pronto Socorro e 

Especialidades da Prefeitura Municipal de Taubaté - SP. Posteriormente, cada profissional envolvido com a 

pesquisa assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e na sequência responderam o 

questionário com 11 perguntas sobre DTMs para a obtenção de resultados. O questionário a que os dentistas 

serão submetidos consta em anexo 3. 

Resultado: 

Observou-se um percentual elevado e positivo na questão “Você range ou aperta os dentes.” Dor na cervical 

e posição de trabalho estão diretamente relacionadas e apresentou um percentual equilibrado. Observou-se 

também um percentual positivo equiparado nas respostas sobre uso de placa oclusal e ruídos na ATM. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que existe correlação significativa entre a disfunção temporomandibular e a disfunção na 

região cervical. Assim, os dados obtidos foram suficientes para concluir que a atividade profissional 

exercida poderá ser um dos fatores que desencadeiam alguns distúrbios da Articulação Temporomandibular. 

Os resultados são de grande valia para os profissionais envolvidos na pesquisa, pois conscientizam o 

dentista a sanar ou diminuir os danos causados pelo exercício profissional. Devendo adotar medidas 

corretivas e preventivas, com o intuito de otimizar as condições de trabalho e aumentar a longevidade de 

atuação profissional. 
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OS DESAFIOS DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS DO VALE DO PARAÍBA PARA A 

PRIMEIRA EXPORTAÇÃO.  

ENIC201636353 

 

THAIS RAMOS RODRIGUES, RAÍSA LEITE VIEIRA DE PAULA 

Orientador(a): MARCO ANTÔNIO MOREIRA ORTIZ 

 

Introdução: 

O setor tecnológico é um importante segmento para a economia mundial, contribuindo significativamente 

para o desenvolvimento das regiões. Com o acirramento da competitividade internacional, as pequenas e 

médias empresas estão cada vez mais explorando o mercado interno e estão utilizando ferramentas para 

auxiliar suas decisões para sua primeira exportação. Este trabalho tem também como objetivo desenvolver 

uma pesquisa bibliográfica descritiva com foco em apresentar os desafios das pequenas e médias empresas 

de tecnologia localizadas na cidade de São José dos Campos, explorando dados a partir do ano de 2015 até o 

primeiro semestre do ano de 2016. 

Metodologia: 

O planejamento de exportação é utilizado para sistematizar, decompor e articular os desafios encontrados 

para a primeira experiência com o mercado internacional. Desta forma, existem vários tipos de métodos 

utilizados para a preparação da empresa que deseja iniciar seu produto tecnológico no mercado externo. 

Neste trabalho, aborda-se o uso da ferramenta de planejamento de exportação para apoio ao exportador 

inexperiente, utilizando-se várias estratégias de mercado, entre elas: regulamentação da empresa, pesquisa 

de mercado, volume e expansão, aceitabilidade de preços, etc. As empresas pesquisadas são consideradas de 

pequeno e médio porte e estão sob controle comum, localizadas no município de São José dos Campos, no 

estado de São Paulo. Os resultados apontam que 38% das empresas encontraram dificuldades na primeira 

exportação, conforme pesquisa bibliográfica. Há de se reconhecer que nos últimos anos, o Brasil promoveu 

mudanças importantes no perfil das vendas externas, que elevaram inclusive o market share (fração do 

mercado) das exportações no comércio mundial. Entretanto, ainda é encontrado um cenário menos favorável 

no que diz respeito à primeira entrada ao mercado externo e a desvalorização das pequenas e médias 

empresas que desejam exportar. 

Resultado: 

A exportação de produtos do setor tecnológico tem suas particularidades e especificações que serão 

explanadas nesse trabalho que também tem como objetivo mostrar a importância e contribuição dessas 

empresas ao Vale do Paraíba, bem como aumento da competitividade de mercado, crescimento da economia 

do vale e possibilidade de crescimento e expansão contínua no comércio exterior. Diante disso, serão 

explorados os desafios enfrentados para atingir esse objetivo, as eventuais dificuldades serão tratadas e 

deixarão de existir quando a empresa estiver devidamente capacitada para formulação do planejamento para 

atividade de exportação. 

Conclusão: 

Espera-se que com esta pesquisa seja possível demonstrar as dificuldades que as empresas de pequeno e 

médio porte encontram para realizar a primeira exportação, além de disponibilizar um conteúdo acadêmico 

para pesquisa. 
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A LINGUAGEM SOCIAL, NÍVEIS DE FALA E O PRECONCEITO LINGUÍSTICO: ESTUDO DE CASO EM UM 

AMBIENTE CORPORATIVO  

ENIC201619709 

 

RENATA DE CÁSSIA BERNARDES GONÇALVES 

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Este artigo visa estudar a linguagem social e seus níveis de fala dentro de uma multinacional no interior de 

São Paulo, a fim de comprovar a existência das diferenças e variações linguísticas que estão presentes 

dentro da empresa. Neste caso, a vivência cultural, local onde os indivíduos estudados estão inseridos e suas 

escolaridades influenciam no uso da língua. 

Metodologia: 

Este estudo é de cunho bibliográfico. Por meio de entrevistas concedidas por colaboradores dentro de uma 

multinacional localizada na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, foi possível constatar a variação 

sociolinguística presente. Para que houvesse a comparação de linguagem, quatro colaboradores foram 

entrevistados e pedidos para que dissessem nome, cidade e bairro em que moram, idade, escolaridade, 

trabalho anterior, trabalho atual e qual sua função dentro da empresa. A análise textual foi realizada com 

base na classificação de níveis de linguagem de Dino Pretti (2010), partindo do pressuposto de que dois 

colaboradores são falantes cultos e os outros dois falantes populares, com enfoque na riqueza de vocabulário 

e na concordância verbal, a fim de comprovar que a corporação possui diferentes falantes e níveis de fala, e 

que na maioria das vezes, está relacionada com sua vivência cultural. 

Resultado: 

Ao analisar detalhadamente as frases dos quatro falantes, sendo dois considerados cultos e os outros dois 

populares, percebe-se que os falantes cultos possuem sintaxe mais completa e complexa, vocabulário mais 

amplo e técnico, maior ligação com a gramática e de prestígio na sociedade; características que segundo 

Dino Pretti determina um falante estar inserido neste grupo. Ao contrário dos falantes populares que aderem 

a uma sintaxe mais simples e sucinta, com vocabulário mais restrito e na maioria das situações, fora dos 

padrões da gramática tradicional e algumas até rejeitadas socialmente. Estas análises mostram a diferença 

entre sintaxe e vocabulário que existe entre falantes cultos e populares e que consequentemente, os 

caracterizam e os classificam em determinados grupos linguísticos e foram realizadas a fim de mostrar que 

não existe apenas uma língua falada dentro do Brasil; essa mesma língua demonstra variedades entre os 

grupos e os falantes. 

Conclusão: 

Ao analisar os dados coletados na entrevista, conclui-se que há divergências na fala de cada um deles, o que 

indica que é possível presenciar as variações sociolinguísticas dentro da multinacional. Apesar da 

divergência com a norma padrão da língua portuguesa em certas frases analisadas, não é permitido e não é 

interessante subjugar um determinado falante por se expressar de sua própria maneira. Há muitas coisas por 

trás das falas das pessoas; muitas são oriundas de classes sociais não privilegiadas, sem escolaridade e com 

convívio com pessoas pertencentes a mesma classe. É cultural e desafortunadamente, considerado 

preconceito linguístico. 
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PLANO DIRETOR - REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE QUELUZ  

ENIC201681507 

 

CAYQUE ODORIZI MONTEIRO 

Orientador(a): BENEDITO ASSAGRA RIBAS DE MELLO 

 

Introdução: 

Com 249 km² de área, Queluz situa– se no caminho de desenvolvimento econômico induzido pelo eixo Rio 

– São Paulo, como última cidade paulista, e com isso, demandamos um espaço para o desenvolvimento 

urbano, industrial e turístico para cidade.O desenvolvimento acelerado em que a cidade se encontra nestes 

últimos anos, tende-se a perder um pouco da sua história, sendo então a proposta destes trabalho, com a 

requalificação do centro, criando um desenho urbano aonde a preservação tanto urbana quanto histórica da 

cidade se torne algo atual com referências ao passado. Servindo de base para uma atual situação, nos 

diferentes aspectos socioeconômico e físico- territoriais do município. As diretrizes e o projeto de desenho 

urbano para o centro de Queluz será um importante material para guiar para o objetivo de preservar sua 

cultura e história, sem impedir seu desenvolvimento econômico, turístico e urbano. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento desse trabalho, foram realizados diversos levantamentos, estudos e pesquisas que 

tinha como objetivo, dar base para desenvolver uma problemática de certos pontos com deficiência de 

infraestrutura e preservação, em sua primeira fase, identificar, classificar e selecionar os edifícios históricos 

e áreas com potencial turísticos. As técnicas utilizadas para este trabalho foram coletas e levantamentos de 

dados, levantamento de crescimento urbano da cidade, através de fotos e registros documentais, e conversas 

com antigos moradores para entender como se deu o surgimento da cidade, seguindo uma sequência de 

trabalho. Para parte de pesquisa de campo e levantamento cartográfico, dividimos em etapas simples e 

completas para um bom desenvolvimento, estas etapas consiste em identificar, classificar e selecionar os 

edifícios históricos e locais de potencial turísticos e mapear os mesmo. Identificação destas áreas se deu por 

visitas técnicas ao local e levantamento através de fotos antigas fornecidas pelos antigos moradores da 

região, este levantamento foi catalogado através de uma ficha contendo informações básicas encontradas 

sobre cada prédio ou área com potencial, se o edifício tem uma função social ou algum tipo de ocupação 

particular, seu entorno e localização em mapa. Após o levantamento cartográfico da região e dos edifícios 

históricos e regiões foram feitas seletivas de potencial de preservação, dificuldade de preservação, esta 

seletiva foi feita de acordo com critérios de singularidade ou analogia, estudando seu partido arquitetônico, 

técnicas construtivas, materiais empregados, ciclo econômico de origem, seu tipo de ocupação original e 

atual, aspectos físicos das edificações isoladas e em seu meio urbano, estado atual, degradação e 

descaracterização e seleção de edifício em seu período construtivo. 

Resultado: 

O resultado que esperamos encontrar será de uma área de convivência para população, e pro turismo, 

focando em um lazer, acessibilidade, e preservando sua historia. 

Conclusão: 

Concluo este trabalho sabendo que um projeto urbanístico de haver a participação da população para que 

possamos chegar a algo viável e que sera utilizado com o tempo. 
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ENDOFAUNA PARASITÁRIA DE PEIXES DA FAMÍLIA ANOSTOMIDAE DO ALTO RIO SÃO FRANCISCO, 

MINAS GERAIS, BRASIL  

ENIC201643190 

 

PAULO DIMAS DE CAMPOS SILVA, JULIO CESAR CENCI DE AGUIAR, PAULO SERGIO CECCARELLI 

Orientador(a): SONIA MARIA CURSINO DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A fauna parasitária de peixes dulcícolas depende de fatores como a biologia do hospedeiro, fatores bióticos 

e abióticos, hábito alimentar, migração e filogenia. A variabilidade de nichos em que os peixes se encontram 

e o seu papel em diferentes ciclos biológicos dos parasitos facilitam para que esses organismos sofram 

infecção de uma variedade de espécies de ecto e endoparasitas. A família Anostomidae é formada por 

espécies de importância para pesca comercial do Brasil, seus representantes possuem habito alimentar 

onívoro, podendo utilizar ampla gama de alimentos, sendo vegetais e sementes itens frequentes em sua 

dieta. A região Alto São Francisco inclui a nascente na Serra da Canastra, estendendo-se até a cidade de 

Pirapora, centro-norte de Minas Gerais (Sato & Godinho, 1999). O objetivo da presente pesquisa é 

contribuir com o conhecimento sobre a endofauna parasitária de peixes da família Anostomidae coletados 

na região do Alto rio São Francisco, Minas Gerais, Brasil. 

Metodologia: 

Os 31 espécimes de peixes da família Anostomidae: 6 espécimes de Leporinus elongatus (Valenciennes, 

1850), 9 de Leporinus piau (Fowler, 1941), 6 de Leporinus taeniatus (Lütken, 1875) e 9 de Schizodon knerii 

(Steindachner, 1875), foram coletadas no período de 07 a 18 de abril de 2010 na expedição realizada pelo 

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais (CEPTA/ICMBIO) ao Alto Rio São 

Francisco, localizados a S 20° 20' 19,5" W 46°04' 52,9" e S 20° 21' 05,5" W 46°01' 22,94", com altitude 

variando de 649m e 644m. Após a captura, os hospedeiros foram transportados vivos até a Base Itinerante 

de Pesquisa do CEPTA/ICMBIO no Rio São Francisco e a eutanásia foi realizada por deslocamento 

cervical. Foram coletados os dados biométricos (comprimento padrão, peso e sexo) e todos os órgãos e 

cavidades foram examinados à procura de parasitos. A coleta e o registro dos parasitos foram feitos de 

acordo com procedimentos indicados por Eiras et al. (2006). Os espécimes de parasitos foram fixados de 

acordo com Eiras et al. (2000) e transportados para o Laboratório de Parasitologia da Universidade de 

Taubaté (UNITAU) para identificação. O processamento de parasitos foi feito como proposto por AMATO 

et al. (1991). 

Resultado: 

Do total de indivíduos coletados, 35,4% (11) estavam parasitados por pelo menos uma espécie de 

endoparasito. Em Leporinus elongatus foram identificados os seguintes parasitos: Procamallanus 

(Spirocamallanus) inopinatus com prevalência de 50% e Procamallanus (Spirocamallanus) iheringi com 

16,7%. Em Leporinus piau: Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus com 33,3%. Para Leporinus 

taeniatus: Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus com 33,3%, Procamallanus (Spirocamallanus) 

iheringi com 16,7% e Rhabdochona acuminata com 16,7%. Em Schizodon knerii: Procamallanus 

(Spirocamallanus) inopinatus com 11,1%. 

Conclusão: 

Através dos resultados obtidos pode-se concluir que peixes da família Anostomidae provenientes do Alto rio 

São Francisco estão parasitados pelo Filo Nematoda, sendo este o primeiro registro de Rhabdochona 

acuminata em Leporinus taeniatus e primeiro registro de Procamallanus (Spirocamallanus) iheringi em 

Leporinus taeniatus e Leporinus piau. 
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ENDOFAUNA PARASITÁRIA DE PEIXES DA FAMÍLIA CHARACIDAE DO ALTO RIO SÃO FRANCISCO, 

MINAS GERAIS, BRASIL  

ENIC201626940 

 

PAULO DIMAS DE CAMPOS SILVA, JULIO CESAR CENCI DE AGUIAR, PAULO SERGIO CECCARELLI 

Orientador(a): SONIA MARIA CURSINO DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A bacia do rio São Francisco com dimensão territorial estimada em 639.217 km² e é divido em três regiões: 

Alto, Médio e Baixo rio São Francisco. A região Alto São Francisco inclui a nascente na Serra da Canastra, 

a 1.280 km de altitude, estendendo-se até a cidade de Pirapora, no centro-norte de Minas Gerais (Sato & 

Godinho, 1999). Os representantes da família Characidae possuem hábito alimentar diversificado, podendo 

ser onívoros, os itens mais frequentes na sua dieta são insetos, peixes e resto de vegetais superiores (Vilella 

et al., 2002). O objetivo da presente pesquisa é contribuir com o conhecimento sobre a endofauna parasitária 

de peixes da família Characidae coletados na região do Alto rio São Francisco, Minas Gerais, Brasil. 

Aspectos gerais da relação parasito/hospedeiro, como distribuição geográfica, tanto do parasito como o 

hospedeiro, dinâmica da relação, o potencial zoonótico, dependem da identificação e uma classificação dos 

parasitos e hospedeiros. 

Metodologia: 

Os 65 espécimes de peixes da família Characidae: 37 espécimes de Astyanax rivularis (Lütken,1875), 10 de 

Tetragonopterus chalceus (Spix & Agassiz, 1829), 11 de Serrasalmus brandtii (Lütken,1875) e 7 de 

Pygocentrus piraya (Cuvier, 1819), foram coletadas no período de 07 a 18 de abril de 2010 na expedição 

realizada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais (CEPTA/ICMBIO) ao 

Alto Rio São Francisco, localizados a S 20° 20' 19,5" W 46°04' 52,9" e S 20° 21' 05,5" W 46°01' 22,94", 

com altitude variando de 649m e 644m. Após a captura, os hospedeiros foram transportados vivos até a 

Base Itinerante de Pesquisa do CEPTA/ICMBIO no Rio São Francisco e a eutanásia foi realizada por 

deslocamento cervical. Foram coletados os dados biométricos (comprimento padrão, peso e sexo) e todos os 

órgãos e cavidades foram examinadas à procura de parasitos. A coleta e o registro dos parasitos foram feitos 

de acordo com procedimentos indicados por Eiras et al. (2006). Os espécimes de parasitos foram fixados de 

acordo com Eiras et al. (2000) e transportados para o Laboratório de Parasitologia da Universidade de 

Taubaté (UNITAU) para identificação. O processamento de parasitos foi feito como proposto por AMATO 

et al. (1991). 

Resultado: 

Do total de indivíduos coletados, 23,07% (15) estavam parasitados por pelo menos uma espécie de 

endoparasito. Em Astyanax rivularis foram identificados os seguintes parasitos: Spinitectus sp. com 

prevalência de 2,7% e Procamallanus sp. com 2,7%. Para Pygocentrus piraya foram identificados: 

Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus com 14,2%. Em Serrasalmus brandtii: Procamallanus 

(Spirocamallanus) inopinatus com 45,4% e Procamallanus (Spirocamallanus) hilari com 9,09%. Em 

Tetragonopterus chalceus: Procamallanus (Spirocamallanus) saofranciscenci com 40%, Procamallanus 

(Spirocamallanus) inopinatus com 10% e Creptotrema creptotrema com 10%. 

Conclusão: 

Através dos resultados obtidos pode-se concluir que peixes da família Characidae provenientes do Alto rio 

São Francisco estão parasitados pelo Filo Nematoda e Digenea, sendo este o primeiro registro de Spinitectus 

sp. e Procamallanus sp. em Astyanax rivularis, primeiro registro de Procamallanus (Spirocamallanus) hilari 

em Serrasalmus brandtii e primeiro registro de Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus e Creptotrema 

creptotrema em Tetragonopterus chalceus. 
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ENDOFAUNA PARASITÁRIA DE PEIXES DA FAMÍLIA PIMELODIDAE DO ALTO RIO SÃO FRANCISCO, 

MINAS GERAIS, BRASIL  

ENIC201611996 

 

PAULO DIMAS DE CAMPOS SILVA, JULIO CESAR CENCI DE AGUIAR, PAULO SERGIO CECCARELLI 

Orientador(a): SONIA MARIA CURSINO DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A água com meio de vida proporciona lugar ideal para a sobrevivência, dispersão e proliferação de 

parasitos. Cada parasito reflete a presença de diferentes organismos que participam de seu ciclo de vida, e 

em conjunto, todos os parasitos de um sistema refletem a presença de um estoque de hospedeiros e 

interações tróficas no ambiente. Atualmente a família Pimelodidae compreende cerca de 100 espécies de 

importância para pesca comercial do Brasil. O gênero Pimelodus é composto por aproximadamente 25 

espécies, distribuídas principalmente pela região tropical da América do Sul. Tratando-se de uma espécie 

amplamente distribuída, sua dieta tem sido frequentemente estudada, e seu hábito onívoro registrado em 

muitos ambientes (Luz-Agostinho et al., 2006). O objetivo da presente pesquisa é contribuir com o 

conhecimento sobre a endofauna parasitária de peixes da família Pimelodidae coletados na região do Alto 

rio São Francisco, Minas Gerais, Brasil. 

Metodologia: 

Os 20 espécimes de peixes da família Pimelodidade: 9 espécimes de Pimelodus fur (Lütken, 1874), 10 de 

Pimelodus maculatus (Lacepède, 1803) e 1 de Bergiaria westermanni (Lütken, 1874), foram coletadas no 

período de 07 a 18 de abril de 2010 na expedição realizada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação 

de Peixes Continentais (CEPTA/ICMBIO) ao Alto Rio São Francisco, localizados a S 20° 20' 19,5" W 

46°04' 52,9" e S 20° 21' 05,5" W 46°01' 22,94", com altitude variando de 649m e 644m. Após a captura, os 

hospedeiros foram transportados vivos até a Base Itinerante de Pesquisa do CEPTA/ICMBIO no Rio São 

Francisco e a eutanásia foi realizada por deslocamento cervical. Foram coletados os dados biométricos 

(comprimento padrão, peso e sexo) e todos os órgãos e cavidades foram examinados à procura de parasitos. 

A coleta e o registro dos parasitos foram feitos de acordo com procedimentos indicados por Eiras et al. 

(2006). Os espécimes de parasitos foram fixados e de acordo com Eiras et al. (2000) e transportados para o 

Laboratório de Parasitologia da Universidade de Taubaté (UNITAU) para identificação. O processamento de 

parasitos foi feito como proposto por AMATO et al. (1991). 

Resultado: 

Do total de indivíduos coletados, 35% (7) estavam parasitados por pelo menos uma espécie de endoparasito. 

Em Pimelodus fur foram identificados: Procamallanus (Spirocamallanus) freitasi com prevalência de 44.4% 

e Procamallanus (Spirocamallanus) rarus com 22,2 %. Para Pimelodus maculatus: Cuculanus pinnai pinnai 

com 10%. Em Bergiaria westermanni: Procamallanus (Spirocamallanus) rarus com 100%. 

Conclusão: 

Através dos resultados obtidos pode-se concluir que peixes da família Pimelodidae provenientes do Alto rio 

São Francisco estão parasitados por espécimes do Filo Nematoda, sendo este o primeiro registro de 

Procamallanus (Spirocamallanus) rarus em Bergiaria westermanni e o primeiro registro de Procamallanus 

(Spirocamallanus) rarus e Procamallanus (Spirocamallanus) freitasi em Pimelodus fur. 
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A IMPORTÂNCIA DO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO POR ACADÊMICOS DE MEDICINA: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA  

ENIC201603331 

 

MARCELO LUIZ RIPARI, THAÍS DE JESUS BERTTI, ALINE LINO BALISTA 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, os bebês devem ser amamentados exclusivamente por leite 

materno por no mínimo seis meses de vida, sendo ideal a continuação por até dois anos de idade. As 

evidências científicas de que a amamentação é a melhor forma de alimentar a criança se acumulam e as 

autoridades de saúde recomendam sua implementação por meio de políticas que previnam o desmame 

precoce. Orientações fornecidas às gestantes durante o pré-natal são fundamentais para uma gestação 

saudável, bem como para a manutenção do aleitamento materno. Assim, é fundamental que ações de 

educação em saúde sobre a temática sejam incentivadas durante a formação médica a fim de estimular o 

futuro profissional às práticas de promoção à saúde, principalmente no âmbito da Atenção Primária à Saúde 

(APS). Este trabalho objetiva narrar a experiência em uma ação de educação em saúde sobre a amamentação 

em um grupo de gestantes. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência do acadêmico do quinto ano de Medicina da 

Universidade de Taubaté (UNITAU) durante uma ação de educação em saúde realizada em uma unidade de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um município do Vale do Paraíba Paulista, no mês de julho de 

2016, no qual o aluno pode oferecer informações sobre o aleitamento materno às gestantes presentes. A ação 

foi realizada durante a sala de espera, sob a forma de roda de conversa. O material informativo foi elaborado 

pelo próprio acadêmico realizado com base em pesquisas nos documentos do Ministério da Saúde (MS) e 

em artigos científicos extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), publicados 

entre os anos de 2004 e 2016, nos idiomas português que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, 

utilizando de forma conjugada os descritores: Aleitamento materno e Atenção Primária à Saúde. 

Resultado: 

A ação permitiu esclarecer as dúvidas e orientar as gestantes sobre os benefícios da amamentação, para que 

essa possa acontecer de forma prazerosa para o binômio mãe/bebê, evitando assim o desmame materno 

precoce. As informações se basearam nos benefícios da amamentação para a mãe e seu filho, doação de leite 

humano, entre outros. Também foi possível realizar uma maior interação entre o acadêmico de medicina e a 

população atendida, assim como fortalecer os vínculos com a equipe de saúde da unidade que participou da 

ação de forma ativa. 

Conclusão: 

Foi possível sensibilizar os participantes sobre a importância do aleitamento materno, sendo assim 

alcançados os objetivos de proteção, promoção e apoio à amamentação. Poucas mulheres demonstraram 

conhecimento sobre o tempo certo para a introdução de alimentos (tanto líquidos quanto, sólidos) na dieta 

do bebê e a maioria das mulheres ainda acredita que é preciso introduzir líquidos antes dos seis meses. A 

presença de fatores culturais e crenças ainda são fortes entre as gestantes, o que em alguns casos significa 

fator de desmame materno precoce. 
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A IMPORTÂNCIA DAS BOAS RELAÇÕES COM O CLIENTE FRENTE A INADIMPLÊNCIA CRESCENTE  

ENIC201653052 

 

PALOMA GABRIELE PEREIRA 

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS 

 

Introdução: 

O bom relacionamento com o cliente é essencial para o crescimento, desenvolvimento e destaque da 

empresa perante o mercado, porém intempéries podem surgir nessa relação, como o surgimento da 

inadimplência. Saber lidar com a mesma é essencial para que o relacionamento entre ambos continue sólido 

e concretize a fidelização do consumidor. É necessário que a empresa tenha várias propostas para a quitação 

do débito, pois, com a entrada em vigor da Lei n° 15.659, de 09/01/2015, torna-se mais burocrática a 

inserção do consumidor no SCPC e a retirada do mesmo, sendo desse modo mais vantajoso para ambas as 

partes um consenso da quitação da dívida. O trabalho teve por objetivo estudar as causas e soluções para a 

inadimplência crescente no cenário econômico nacional e a relações das empresas com os clientes 

devedores 

Metodologia: 

E no intuito de explanar sobre o assunto, foi realizado um levantamento bibliográfico documental, acerca do 

tema atendimento ao cliente e a inadimplência, visando de elucidar quais as causas de sua ocorrência, de 

modo a evitá-la e saber lidar quanto ao atraso na quitação de débitos, de modo que não prejudicar o 

relacionamento empresa-consumidor. 

Resultado: 

Os motivos que levam a inadimplência são muitos, sendo os principias são: -Falta de educação financeira: 

as pessoas que não conhecem sobre a importância do dinheiro tendem a se endividar com maior frequência. 

-Falta de planejamento financeiro: em geral, as pessoas não possuem controle e não sabem para onde vai o 

dinheiro que recebem.- Marketing e publicidade: as informações estão presente em vários meios de 

comunicação, e as ferramentas de marketing e publicidade fazem com que as pessoas comprem o que elas 

não precisam. -Crédito Fácil: o mercado financeiro oferece milhares de produtos de fácil acesso, contudo, os 

juros cobrados são abusivos e fazem com que a inadimplência se torne alta. -Parcelamentos: as pessoas ao 

efetuar as compras fazem parcelas não percebem que já estão se endividando. 

Conclusão: 

Conclui-se que, são várias as variáveis que podem culminar na inadimplência, tais podem se caracterizar por 

surgirem da empresa, do cliente ou até mesmo de fatores externos; deste modo é essencial enfatizar a 

importância da análise de crédito do cliente, devido à necessidade de a empresa conhecer o comportamento 

do consumidor no mercado, um pré-venda e um pós-venda qualificado podem, consecutivamente, prever e 

evitar débitos atrasados. E em caso do surgimento desse infortúnio, uma equipe qualificada poderá 

solucionar o caso de forma a satisfazer os dois lados. 
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AÇÃO EDUCATIVA SOBRE BULLYING EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA.  

ENIC201649351 

 

TAIS MARIA CANDIDO MARCONDES, SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA, SARAH DE LIMA REZENDE, 

GABRIELA VIANNA GUEDES, LAÍZA HELENA SILVA TEIXEIRA 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Introdução: 

Durante o estágio de enfermagem vivenciamos uma experiência com alunos do ensino fundamental,onde foi 

realizado uma ação educativa sobre Bullying. Bullying é termo usado para qualificar todas as formas de 

atitudes agressivas,realizadas de formas voluntárias e repetitivas,que ocorrem sem motivação 

evidente,adotadas por um ou mais alunos contra outro(s),causando dor e angustia.¹ É caracterizado por 

diversos tipos de agressões e desrespeitos sendo,verbal,moral,sexual,social,psicológica,material e virtual.² 

Como consequência podem atingir o processo de socialização e causar retraimento,dificuldade no 

relacionamento e na tomada de decisões,podendo também atingir a saúde e desencadear doenças do fundo 

emocional.³ O objetivo desse relato é narrar a experiência vivenciada pelas acadêmicas de enfermagem do 

quarto ano de graduação de enfermagem durante a ação realizada. 

Metodologia: 

Trata se de um relato de experiência vivenciado em uma ação educativa, que foi realizada nos períodos da 

manhã e da tarde, em uma escola municipal vinculada a Estratégia de Saúde da Família,no município de 

Taubaté,com alunos do ensino fundamental.Foi utilizado como recurso audiovisual o aparelho de multimídia 

para exposição dos slides e vídeos e posteriormente aberto para conversa e discussão. 

Resultado: 

Nessa ação educativa obtivemos resultados positivos pois houve a participação dos alunos que citaram 

algumas situações que vivenciaram,como exemplo os apelidos e expressaram se como se 

sentiam.Discutimos sobre essas atitudes e suas repercussões.Ao final propusemos alternativas para uma 

convivência saudável e positiva,como também orientamos sobre a importância da busca de ajuda nas 

situações de violência e agressões. 

Conclusão: 

Concluímos que a participação nesta ação foi importante para a nossa formação profissional, onde 

vivenciamos que o combate e a abordagem ao Bullying é um desfio em nossa sociedade,pois ele está 

presente em várias situações,principalmente no convívio escolar. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMAGEM À UMA GESTANTE DE ALTO 

RISCO  

ENIC201645462 

 

POLIANA TURINO DA SILVA MONTEIRO, JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, SILVIA MAIRA PEREIRA 

CINTRA, ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

Introdução: 

Uma atenção de pré-natal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e fetal. O 

atendimento à mulher na gravidez inclui ações de prevenção e promoção à saúde, além de diagnóstico e 

tratamento precoces e precisos aos possíveis problemas1. Durante a assistência pré-natal é realizada uma 

avaliação dinâmica das situações de risco que visa prevenir resultados indesejados para o desfecho da 

gestação. A ausência de controle pré-natal, por si mesma, pode acarretar em risco para a gestante ou o 

recém-nascido2. A gestação deve ser vista pelas gestantes e equipes de saúde como parte de uma 

experiência de vida saudável. Entretanto, para algumas situações devido características particulares, como 

por exemplo: antecedentes obstétricos desfavoráveis, doenças crônicas, idades extremas, entre outros, 

apresentam maior probabilidade de uma evolução desfavorável, definido como gestação de alto risco3. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência realizado durante o período de estágio no primeiro semestre de 2016, 

em uma Unidade Básica de Saúde de um município do Vale do Paraíba Paulista. O estágio tem como 

objetivo adquirir conhecimentos e ter contato com a prática profissional. Acompanhamos e observamos a 

consulta de pré-natal realizada pelo enfermeiro, que após anamnese da paciente, classificou como gestação 

de alto risco devido aos antecedentes obstétricos desfavoráveis. 

Resultado: 

Durante a consulta o enfermeiro orientou a paciente sobre os cuidados nesta gestação, prescreveu 

medicamentos protocolados que se fizeram necessários, realizou pedidos de exames e a encaminhou para 

acompanhamento em uma unidade de saúde especializada em gestação de alto risco do município. Neste 

momento conversamos com a paciente reforçando as orientações já recebidas, para o bom desenvolvimento 

desta gestação e diminuindo sua ansiedade e insegurança frente a esta situação. No decorrer da consulta 

pudemos observar o quanto é importante uma assistência humanizada e de qualidade, embasadas nos 

conhecimentos teóricos/práticos e incentivo das docentes da grade curricular. Dessa forma participamos de 

maneira significativa, nos sentindo motivadas e envolvidas, pela oportunidade de construção de relação 

paciente-estagiárias. 

Conclusão: 

Participar do estágio em Saúde Pública tornou-se uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento das 

futuras profissionais. Esse é um dos passos iniciais para a construção de um atuar da enfermagem 

diferenciado. Para atender as perspectivas da população na prática diária de saúde, é necessário habilitar os 

graduandos para a formação reflexiva e criativa, capazes de comprometerem-se com a construção de uma 

prática enriquecedora. Nesse sentido, a presença do enfermeiro nos orientando e a observação de sua 

atuação intensiva e diretamente de forma acolhedora com a população, inquestionavelmente, exerceu grande 

função em nossa formação profissional e na relação com os pacientes. 
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ANALISE DO DESEMPENHO DE INSERTOS DE METAL DURO COM TRATAMENTO TERMOQUIMICO  

ENIC201661633 

 

YAGO OLIVEIRA SILVA, TIAGO DE ABREU VIANA SANTOS 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

As empresas devido à concorrência acirrada existente no mercado, necessitam sempre manter a maior 

eficiência possível e a demanda de mercado. Consequentemente necessitam oferecer sempre mais os prazos 

curtos e reduzir custos. A empresa envolvida neste estudo tem como uma das suas principais atividades o 

processo de usinagem de furos. Seu produto quando usinado é composto de uma grande quantidade de 

furos. Após as furações realizadas neste processo são montados tubos, que utilizam tolerâncias de 

montagem bastante apertadas e qualquer alteração de dimensão destes furos podem afetar a qualidade e 

dificultar a montagem No processo da usinagem destas furações ocorrem dificuldades e perda de tempo para 

troca destas ferramentas durante o processo de produção. Esse processo de troca ocorre devido a ocorrência 

de formação de arestas postiças nos insertos e também devido a quebras e também o fim da vida útil 

programada pelo fabricante os insertos. 

Metodologia: 

Utilizou-se do mesmo critério para todas as furações realizadas ao longo do estudo realizado. Sendo adotada 

a pratica de conferir as dimensões do furo a cada 75 furos realizados, as medições foram realizadas com um 

paquímetro, e a qualidade do acabamento do furo de forma visual, de acordo com a experiência dos 

empregados da empresa e que estava de acordo com o exigido pelo processo. Ficou definido que os insertos 

seriam identificados de uma forma sequencial e numerados de 1 a 10, sendo os insertos pares 2, 4, 6, 8 e 10 

submetidos ao tratamento termoquímico com o produto Protector. E os insertos impares 1, 3, 5, 7 e 9 não se 

submeteram ao tratamento proposto. Tratamento Termoquímico dos Insertos. Os insertos tratados foram 

mergulhados no produto Protector, deixando escorrer o excesso por 2 horas. Logo depois foram enviados 

para uma estufa da marca FANEM ORIN 515 existente no laboratório da Universidade de Taubaté para que 

fossem aquecidos a 80°C por um tempo de 30 minutos. E logo após seu resfriamento foram disponibilizados 

para o início dos estudos propostos. O equipamento utilizado para a análise de desgaste dos insertos foi um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV), marca Hitachi, modelo TM 3000 cedido pelo laboratório 

Móvel de Nanotecnologia da Escola Senai “Mariano Ferraz”. Este equipamento permite a análise 

microscópica com aumento de até 30.000 vezes, com feixes de 5 e 15 keV. O equipamento foi utilizado para 

realizar a análise química dos materiais presentes na aresta da ferramenta utilizando o processo de 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). 

Resultado: 

De acordo com os resultados apresentados foram realizadas as avaliações do tratamento em que foi 

submetido os insertos. O estudo foi realizado para comparar os resultados dos insertos com tratamento 

termoquímico e sem o tratamento. Quando se trata de um processo de furação profunda devemos ressaltar a 

dificuldade da remoção de cavacos, principalmente em formas de fita. No processo de furação normal 

aplicado na empresa quando a operação de furação começava a produzir o cavaco em forma de fita, utiliza a 

pratica de interromper o processo para a troca da ferramenta. Conforme podemos perceber este era o critério 

para determinar o fim de vida útil da ferramenta. No processo proposto não foi adotado esse critério pois 

adotou o critério de análise dos desgastes ocorridos na ferramenta após os 300 furos propostos no estudo. 

Conclusão: 
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O tratamento termoquímico de insertos de metal duro com o Protector apresenta proteção a aresta de corte e 

à superfície de folga da ferramenta, reduzindo o mecanismo de aderência do material do corpo de prova. A 

ferramenta com o PROTECTOR protegeu a superfície de saída, reduzindo a aderência do material do corpo 

de prova, da mesma forma. O tratamento com o PROTECTOR reduziu a remoção do recobrimento da 

ferramenta e reduziu o desgaste da ferramenta ficando evidenciado que a aplicação do Protector é simples e 

possível não sendo necessário o uso de equipamentos sofisticados e de elevado custo. 
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ENSINO DE ECOLOGIA ATRAVÉS DE EXPERIMENTOS DE COMPETIÇÃO COM PLANTAS  

ENIC201673145 

 

BIANCA CAROLINA ROSSI 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

O ensino de Ecologia no Ensino Médio em geral desenvolve poucas atividades práticas experimentais 

seguindo o método científico. O presente trabalho teve por objetivo discutir e aplicar propostas de 

experimentos de competição intra e interespecífica com plantas a serem realizados por alunos de graduação, 

mas visando a futura aplicação em escolas públicas onde eles realizam estágio. 

Metodologia: 

O experimento foi desenvolvido na disciplina de Práticas Pedagógicas em Ecologia no Departamento de 

Biologia da Universidade de Taubaté e realizado no Laboratório de Botânica de setembro a outubro de 2015 

(seis semanas). Foram utilizadas 170 sementes de rabanetes (Raphanus sativus) e 20 de cenoura (Daucus 

carota); 50 copos descartáveis de 500 ml e terra adubada. Para a competição intraespecífica semeamos 

sementes de rabanetes nas densidades (D) de 1, 5 e 10 sementes em 30 copos plásticos, sendo 10 copos de 

cada densidade. Os copos com uma semente são considerados o controle do experimento, pois por estarem 

isoladas não podem apresentar competição. Para a competição interespecífica semeamos 1 semente de 

cenoura em cada copo, totalizando 10 amostras, e 10 copos contendo 1 de cenoura e 1 de rabanete. A cada 

semana realizamos a medição de todas as mudas (altura da planta e o comprimento da folha). 

Resultado: 

Na competição intraespecífica a média da altura dos rabanetes foi maior nas densidades mais altas 

(D1=3,82cm, D5=5,03cm, D10=5,50cm) e a média do comprimento foliar foi menor nas densidades 

maiores (D1=6,27cm, D5=5,08cm, D10=4,48cm). No experimento de competição interespecífica entre 

rabanetes e cenoura, a altura do rabanete junto à cenoura (4,50cm) foi maior do que quando semeado 

sozinho (3,82cm). O mesmo ocorreu quanto à cenoura, que cresceu mais quando semeada junto com o 

rabanete (2,84cm) do que sozinha (2,62cm). Assim, o rabanete cresceu mais do que a cenoura quando em 

competição, sendo mais afetado pela possível competição por luz. O comprimento foliar dos rabanetes 

semeados com as cenouras (5,25cm) foi menor do quando sozinhos (6,27cm), enquanto que a folha da 

planta sozinha de cenoura (6,51cm) foi menor do que a planta junta ao rabanete (6,72cm). 

Conclusão: 

Portanto, ocorreu competição intra e interespecífica, ocasionou o aumento da altura das plantas, 

provavelmente em busca pela luz e diminuição do comprimento das folhas que podem ter sido afetadas pela 

falta de nutrientes e no geral, o rabanete parece ser mais sensível a competição. Além do baixo custo para a 

montagem dos experimentos, a aplicação deles em escolas pode ser de apenas três semanas pois com este 

tempo já obtivemos resultados significativos de competição. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA CENTRAL MUNICIPAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS  

ENIC201627625 

 

GABRIELA CAROLINE OLIVEIRA FIORE, MARCOS CÉSAR CÓSSIO TAPAJÓZ JÚNIOR, ANA CLAUDIA DE 

LIMA LARA, SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

Introdução: 

A Vigilância Epidemiológica é composta por uma equipe que se destina a conhecer, detectar e prevenir 

mudanças nos fatores determinantes de saúde individual ou coletiva, através de medidas de controle de 

doenças.¹ A central de distribuição de imunobiológicos é uma das atribuições da Vigilância Epidemiológica 

de cada Município, e fica sob a responsabilidade do Enfermeiro. Os imunobiológicos (vacinas e soros) do 

Programa Nacional de Imunização (PNI) são distribuídos pelo Ministério da Saúde aos Estados, que 

repassam para os Municípios. Estes, através da Central de Distribuição, repassam para cada sala de vacinas 

das Unidades Básicas de Saúde em sua região, conforme necessidade de cada uma.² O objetivo deste estudo 

é relatar a vivência acadêmica em uma sala de Distribuição de Imunobiológicos na Vigilância 

Epidemiológica. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência vivenciado na Central de Distribuição de Imunobiológicos da 

Vigilância Epidemiológica em um Município do interior do Estado de São Paulo, durante o estágio de 

enfermagem, com início no dia 26 do mês de abril e término no dia 09 do mês de junho de 2016. 

Resultado: 

Vivenciamos durante o período de estágio na sala de Distribuição de Imunobiológicos na Vigilância 

Epidemiológica a grandeza da responsabilidade da atuação do enfermeiro diante dessa função. O mesmo 

gerencia os imunobiológicos que estão inclusos no calendário de vacinação, nas campanhas e os especiais. 

Assim, o enfermeiro os recebe, controla o armazenamento correto de cada um e os distribui para todas as 

salas de vacinas do Município, conforme a solicitação feita pelos enfermeiros. Ele também recebe as listas 

de materiais descartáveis em falta das salas de vacina para serem realizadas as reposições. Além dessas 

atribuições, também desenvolve estratégias para cada campanha de saúde, onde tem que planejar a 

aquisição de imunobiológicos específicos para as campanhas e materiais que são previstos, de acordo com 

as metas atingidas e necessidades vivenciadas no ano anterior. 

Conclusão: 

Vivenciamos a importância e a responsabilidade do profissional enfermeiro em sua atuação na sala de 

Distribuição de Imunobiológicos na Vigilância Epidemiológica. Isso contribuiu para a nossa formação 

profissional, onde ampliou a visão quanto às áreas de atuação e responsabilidade do profissional enfermeiro. 
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ARQUITETURA SACRA: CENTRO DE EVANGELIZAÇÃO PARA A DIOCESE DE TAUBATÉ  

ENIC201600458 

 

CAROLINA ALESSA RAMOS 

Orientador(a): EDIANE NADIA NOGUEIRA PARANHOS GOMES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Este trabalho tem por objetivo principal fazer o projeto sobre Arquitetura Sacra-cristã, de um Centro de 

Evangelização para a Diocese de Taubaté, abrigando, além da Igreja, um espaço para Eventos e salas para 

reuniões. Hoje a Diocese de Taubaté vem em crescente expansão, porém não possui espaços físicos capazes 

de acolher o número de fiéis que frequentam os eventos realizados. No município de Taubaté, a diocese 

realiza quatro eventos anuais de grande porte que necessitam utilizar edifícios alugados e/ou improvisados. 

Estes são: o “Poderoso Cerco de Jericó” da Paróquia São Sebastião, no bairro Parque Ipanema; o “Cristo 

Folia Taubaté” do Setor Juventude da Diocese; a “Santa Missa com Adoração ao Santíssimo” da Missão 

Sede Santos – MSS, que ocorre todas as segundas-feiras na Associação dos Empregados no Comércio de 

Taubaté; e “Jornada Diocesana da Juventude – JDJ”, que a cada ano se reúne em uma paróquia diferente. 

Metodologia: 

Essa pesquisa é classificada como mista, visto que do ponto de vista da sua natureza, será uma Pesquisa 

Básica, pois analisa e expõe um histórico sobre o tema principal, a Arquitetura Sacra-cristã, e uma Pesquisa 

Aplicada, pois objetiva gerar um projeto arquitetônico de uma edificação religiosa para uma Diocese; do 

ponto de vista da forma de abordagem do problema será uma Pesquisa Qualitativa sendo que as informações 

coletadas partiram do convívio da comunidade com ambiente urbano e natural, e as questões relacionadas a 

iluminação, ventilação, acústica e acessibilidade; do ponto de vista de seus objetivos, será uma Pesquisa 

Exploratória, por exigir um estudo do caráter histórico que permeia o tema, envolvendo levantamento 

bibliográfico a partir de livros, artigos em meios eletrônicos e trabalhos acadêmicos. Além da análise dos 

Estudos de Caso e visitas técnicas, que são exemplos que estimulam a compreensão e a construção do 

repertório deste projeto; uma Pesquisa Descritiva, pois visa descrever as características da comunidade 

analisada; também uma Pesquisa Explicativa, identificando os fatores que determinam a necessidade do uso 

de um Centro de evangelização para a Diocese de Taubaté; do ponto de vista dos procedimentos técnicos 

será uma Pesquisa Bibliográfica por ser elaborada a partir de material já publicado, construindo o 

embasamento teórico do tema a ser tratado; uma Pesquisa Documental, pois há a necessidade da orientação 

dos documentos e normas sobre espaços públicos, sobre o tratamento ergonômico destes, sobre conforto 

acústico e ambiental; contará com Levantamentos e Visitas Técnicas, pois é necessária a vivencia do espaço 

litúrgico, para a compreensão do seu uso místico, e como este se integra nos demais espaços de usos mistos, 

e também Estudos de casos envolvendo o estudo e a análise de espaços do mesmo uso ou de características 

técnico-construtivas eficientes. 

Resultado: 

O resultado é o projeto de um conjunto arquitetônico religioso que reflete todo o simbolismo cristão em 

cada elemento e edifício. O conjunto engloba cinco edifícios: um com salas de reuniões e auditório, outro 

para área comercial, um palco para eventos ao ar livre, e os edifícios principais da Igreja e Capela do 

Santíssimo Sacramento. A planta da Igreja, com capacidade para 5 mil pessoas, forma um ostensório, peça 

de ouro usada para exposição da hóstia consagrada. Os 12 pilares deste edifício representam os 12 

discípulos de Jesus, e estes tem um forma triangular, representando a Santíssima Trindade. A Capela do 

Santíssimo tem elementos semelhantes aos da Igreja, porém seu volume é elevado há 6 metros sob um único 

pilar de concreto. O volume envidraçado permite que o Sacrário, cofre onde ficam guardadas as hóstias 

consagradas, possa ser observado de qualquer ponto do conjunto arquitetônico. 

Conclusão: 

Com este projeto percebe-se como a arquitetura pode ser usada para ressaltar a finalidade de qualquer 

edifício, neste caso edifícios religiosos, que tem como principal função a contemplação do divino. 
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MOTIVAÇÃO PARA EMPREENDER EM ESCOLA DE FUTEBOL  

ENIC201608047 

 

DIEGO DE ANDRADE RAMOS 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

O tema do presente trabalho parte da motivação para empreendedorismo em escola de futebol, evidenciando 

a necessidade de uma atitude empreendedora para atingir o desempenho esperado.O empreendedorismo é 

fundamental para o sucesso de uma empresa. Através do mesmo pode-se criar na organização um centro 

espontaneamente criativo, gerando soluções rápidas, constantes e funcionais a estas organizações. No Brasil 

começou a se desenvolver na década de 90 e possui uma evolução contínua. Dentre as entidades que apoiam 

o empreendedor destacam-se o Sebrae e a Softex. Existem diferenças entre empreendedores e empresários, 

geralmente o empresário limita-se a administrar a empresa com estilo conservador. 

Metodologia: 

O futebol é uma atividade que faz parte da cultura brasileira e exerce uma influencia muito importante na 

formação de nossa juventude. Atualmente, é grande o interesse no Brasil pelas escolinhas de esportes, seja 

por parte de crianças, pais, professores e proprietários. O trabalho da iniciação aos esportes deve ser 

realizado por profissionais capacitados a ensinar as modalidades com respeito ao desenvolvimento integral 

da criança e às suas diferentes fases. 

Resultado: 

O processo de iniciação tem ocorrido, mas muitas vezes cometendo o erro de ensinar praticas especificas às 

crianças antes do tempo devido. É preciso generalizar essa iniciação, para que as crianças possam adquirir 

mais habilidades motoras básicas. Os jovens necessitam, para um desenvolvimento psicofísico harmonioso, 

de uma dose suficiente de movimento. Essa necessidade, contudo, deve ser rigorosamente controlada na 

pratica, por meio do planejamento e do controle de intensidade, do volume, da frequência de treinamentos, 

do tipo de exercício físico e da recuperação. 

Conclusão: 

Com a realização do trabalho, conclui – se que os empreendedores enfrentam os obstáculos com o 

treinamento de crianças e jovens para o esporte por falta de estratégias, e ideias que motivem e capacitem 

mais o jovem ou a criança para o futuro profissional ou pessoal. 
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GERMINAÇÃO, CRESCIMENTO E SOBREVIVÊNCIA DE ESPÉCIES VEGETAIS PARA ENSINO DE 

ECOLOGIA  

ENIC201644541 

 

CAMILA ROSA DE ALMEIDA 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

A Ecologia proporciona a interação do aluno com o meio ambiente dentro e fora da escola. O uso de plantas 

para ensinar Ecologia possibilita apresentar ao aluno a investigação científica através de todas as etapas do 

método científico e relacionar os resultados com o conhecimento adquirido em sala de aula. O objetivo 

deste estudo foi avaliar a germinação, o crescimento e a sobrevivência de diferentes espécies vegetais para 

utilizá-las em futuros experimentos ou atividades de ensino de Ciências e Ecologia no nível fundamental, 

médio e superior. 

Metodologia: 

O experimento foi realizado no município de Taubaté (SP) e foram utilizadas 33 sementes de girassol 

(Hellianthus annus), flox (Phlox drummondii), petúnia (Petunia x hybrida) e cravina (Dianthus chinensis), 

totalizando 132 sementes plantadas em copos plásticos de 500 ml e 40 kg de terra comercial para 

jardinagem. A irrigação foi realizada em dias alternados, utilizando 50 ml de água em cada copo. A 

frequência de germinação, a altura (a partir da altura do colo até a gema apical) e a sobrevivência de cada 

uma das espécies foram monitoradas semanalmente de outubro a dezembro 2015 totalizando 70 dias de 

monitoramento. As espécies foram escolhidas por apresentarem desenvolvimento mais rápido quando 

comparado a outras disponíveis facilmente no mercado. 

Resultado: 

Quanto a germinação, obtivemos 73% (N=24) para girassol, seguido por cravina e petúnia com 64% (N=21) 

e flox com 61% (N=20). A altura média final foi de 18,73 cm para o girassol, seguido pela petúnia com 

12,83 cm, cravina com 10,46 cm e flox com 5,97 cm. A sobrevivência foi de 45% (N=15) para a cravina, 

36% (N=12) de flox, 9% (N=3) de petúnia e 0% (N=0) de girassol. Todas as espécies registraram 

germinação maior que 50% o que consideramos mínimo e adequado para utilização em atividades de 

ensino, sendo o girassol que apresentou os maiores valores. O crescimento do girassol também foi o mais 

visível e mesmo apresentando alta mortalidade foi apenas devido a uma infestação de cochonilhas. 

Conclusão: 

Concluímos que a espécie que obteve os melhores resultados como potencial para uso em atividades de 

ensino de ecologia através de experimentos em escolas foi o girassol. Além de projetos de monitoramento 

populacional como este, sugerimos experimentos testando diferentes tipos de solo, quantidade de água e 

oferta de luz. 
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ANÁLISE DE CRIADOUROS E POSSÍVEIS CRIADOUROS DE AEDES AEGYPTI NA REGIÃO DO VALE DO 

PARAÍBA, SÃO PAULO  

ENIC201604213 

 

BRUNO MOISÉS PESTANA GALVÃO, STEPHANIE TEODORO DOS SANTOS 

Orientador(a): MARIKO UENO 

 

Introdução: 

O Aedes aegypti é o mais importante mosquito registrado em dados epidemiológicos devido a sua 

capacidade de transmissão de quatro sorotipos da dengue. O inseto está amplamente distribuído e realiza 

suas atividades no mesmo ambiente da população humana. Apesar desses animais serem fitófagos, as 

fêmeas necessitam de sangue para a maturação de seus ovos, assim como, recipientes com água 

relativamente limpa para realizar a oviposição (FORATTINI & BRITO, 2003). Devido ao fato desse 

organismo estar presente no dia a dia e ser capaz de transmitir doenças que, muitas vezes, podem ser fatais, 

esse trabalho teve como objetivo realizar uma análise de criadouros e possíveis criadouros em três cidades 

do Vale do Paraíba, São Paulo. 

Metodologia: 

A coleta foi realiza em ruas especificas, assim como em suas adjacências, nas cidades de Caçapava, 

Pindamonhangaba e Taubaté. Os criadouros encontrados foram retirados e armazenados em sacos plásticos 

e os possíveis criadouros foram recolhidos para quantificação. O material foi levado para análise no 

Laboratório de Parasitologia da Universidade de Taubaté para se verificar a presença de ovos, larvas e 

pupas, assim como para identificação dos insetos. 

Resultado: 

Encontraram-se três criadouros (dois pratos de coleta de água de plantas e uma bromélia) e 16 possíveis 

criadouros. O conteúdo dos recipientes foi averiguado e verificou-se a existência de 13 larvas nos pratos e 

19 larvas e 6 pupas na bromélia. Os organismos foram analisados e, utilizando a chave de identificação 

fornecida pela SUSEN, contatou-se que os organismos encontradas eram do gênero Aedes e espécie aegypti. 

A partir de análise na literatura (MOCELLIN et al., 2009), verificou-se que as bromélias não constituem os 

principais focos para o desenvolvimento desses insetos, tal fato deve-se a água armazenada que, muitas 

vezes, apresenta uma quantidade de matéria orgânica que ocasiona uma alteração no pH do meio. Assim, o 

desenvolvimento de larvas e pupas nessa água é muito raro e, nesse caso, as plantas não devem ser 

removidas visto que, em seu ambiente natural, fornecem abrigo para outros organismos essenciais para o 

equilíbrio ecológico. 

Conclusão: 

Concluiu-se que as larvas presentes nos criadouros eram da espécie Aedes aegypti e que mesmo com larvas 

e pupas encontradas na bromélia, os criadouros artificiais, como os pratos de coleta de água, são o maior 

problema em relação aos focos da dengue. 
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LIQUEFAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ESTUDOS DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE CO2 NA DETERMINAÇÃO 

DO BALANÇO DE CARBONO DA BACIA AMAZÔNICA.  

ENIC201617586 

 

STÉPHANE PALMA CRISPIM, LUCAS GATTI DOMINGUES, CAIO SILVESTRE DE CARVALHO CORREIA, 

RICARDO SANTANA DOS SANTOS, LUCIANO MARANI, WELLISON RODRIGUES DA COSTA 

Orientador(a): LUCIANA VANNI GATTI 

 

Introdução: 

As secas severas na Amazônia em 2005 e 2010 causaram uma ampla perda de carbono da biosfera terrestre. 

Estudos preliminares estimaram que esta perda foi equivalente a quase o dobro das emissões anuais de CO? 

por queima de combustíveis fósseis na União Europeia e indicando uma grande sensibilidade no balanço de 

carbono da Amazônia quando exposto a um regime de seca mais intensa, como previsto para as próximas 

décadas. Contudo, não há um consenso científico sobre os métodos básicos de troca de carbono na 

Amazônia. Medidas de produção primária bruta (GPP) e sua resposta aos déficits de umidade no solo e na 

atmosfera em escala regional não estão disponíveis e possuem uma realização complexa. Assim, neste 

trabalho pretendemos apresentar a implementação da técnica de liquefação para extração de CO2 em 

amostras obtidas utilizando aviões de pequeno porte para o estudo de isótopos estáveis ?¹³C e ?17O. 

Metodologia: 

Para a realização do estudo do balanço de carbono através de isótopos estáveis de CO2 são necessárias 

medidas de alta precisão ?¹³C e ?17O. Até o momento, estas medidas ainda não são realizadas no Brasil, 

portanto, se faz necessário o envio das amostras coletadas para análise. Este trabalho abrange a parte 

experimental do projeto, e lida com a coleta de amostras, extração de CO?, e preparação das amostras para 

subsequentes medições de alta precisão requeridas. Para as análises de ?¹³C será usado um espectrômetro de 

massa de isótopos de dupla entrada com coletor de múltiplas amostras, tubo cracker, e uma haste de 

refrigeração para transferir completamente o CO? puro. As medidas de ?17O serão realizadas no laboratório 

de isótopos na Universidade de Utrecht, Holanda. Depois de receber os frascos com o CO? puro do Brasil, a 

composição tripla de isótopos de oxigênio será determinada usando a técnica publicada em 2013 por Mahata 

et al. Todos os dados adquiridos serão compartilhados entre os pesquisadores envolvidos gerando uma base 

de dados para ser usada em modelos numéricos como o de vegetação terrestre SIBCASA, e um sistema de 

assimilação de dados (CarbonTracker). As coletas de amostras de ar são feitas em amostradores chamados 

"pacotes de frascos programáveis" (PFPs), com aeronaves sem pressurização que voam até 6 km de altitude 

em quatro locais na Amazônia (Rio Branco-RBA, Alta Floresta-ALF, Tabatinga-TAB e Santarém-SAN). 

Coletas que são realizadas duas vezes por mês. Após as PFPs retornarem ao laboratório no INPE/São José 

dos Campos são encaminhadas para analise de alta precisão de CO2, CH4, N2O, SF6 e CO. Após essa 

analise, as PFPs são encaminhadas para a liquefação e extração das amostras de CO? puro, que são seladas 

com chama em frascos de vidro e em seguida são enviados para a Holanda para as análises de isótopos. 

Resultado: 

Neste trabalho, é apresentado o desenvolvimento da metodologia de liquefação e extração do CO2 das 

amostras coletadas na Bacia Amazônica para o estudo do balanço de carbono e a melhoria da precisão em 

suas estimativas, que irão proporcionar um aumento na compreensão do clima, ecologia, hidrologia e 

ciclagem de carbono. Um estudo mais amplo da sensibilidade da floresta amazônica a secas severas, e uma 

melhor projeção do grau em que o balanço de carbono amazônico vai contribuir para o entendimento da 

taxa de emissão de CO2 para a atmosfera, e tornará possível responder duas perguntas de grande 

importância para a ciência: - Qual é a magnitude do GPP na Amazônia? - E qual é sua variação sob 

diferentes intensidades de seca? 

Conclusão: 



  

145 

 

Este estudo é de grande importância para a compreensão do balanço de carbono na Amazônia e este trabalho 

é fundamental para a sua realização, pois permitirá a análise adequada de aproximadamente 5000 amostras 

que serão obtidas no decorrer dos cinco anos de estudo, e assim proporcionar uma interpretação quantitativa 

mais precisa, abrindo novos caminhos no uso de isótopos estáveis para a compreensão das variações 

climáticas, e facilitando o uso de modelagem numérica. 
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INTRAEMPREENDEDORISMO: UMA PRÁTICA APLICADA AO DESEMPENHO INDUSTRIAL  

ENIC201653439 

 

GABRIELLE DE OLIVEIRA PIRES 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Entende-se que a junção de competências, ideias inovadoras e criatividade de uma pessoa geram um perfil 

empreendedor, ou seja, aquele capaz de arriscar a criação dentre ao ambiente com muitas oportunidades ou 

com muitas incertezas. O empreendedorismo tem sido um fenômeno para pesquisa e auxilio no 

desenvolvimento das empresas visto que, agregam valores a corporação, impulsionam oportunidades 

mercadológicas e podem garantir possíveis prosperidades no mercado. Contudo, pode-se observar que o 

empreendedorismo não acontece apenas na criação de novos negócios, essa prática também pode ser 

aplicada a empresas já existentes no mercado, independente do seu porte. Esta prática é definida como 

empreendedorismo coorporativo, também conhecido como intraempreendedorismo. Para que uma 

organização adote essa premissa de intraempreender, é necessário que seus colaboradores sejam 

incentivados a dotar a prática de geração de ideias e melhoria continua utilizando seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes, ou seja, suas competências. 

Metodologia: 

Foi partindo desse diagnostico que o trabalho buscou a atingir seus objetivos, verificando a importância de 

gerar ideias empreendedoras no ambiente interno da indústria e, mediante ao cenário atual, 

politico/econômico/financeiro, a importância dos colaboradores contribuírem positivamente no 

desenvolvimento utilizando suas respectivas competências, utilizando ferramentas de motivação e incentivo 

aos colaboradores estimulando assim as ideias em pratica e a melhoria do sistema. Para que os objetivos 

fossem atingidos, se fez necessário um levantamento bibliográfico de natureza exploratória, amparado por 

autores como: José Carlos Dornelas, Peter Drucker, Idalberto Chiavenato, bem como informações 

disponibilizadas pela empresa, o que caracteriza-se ainda como estudo de caso. 

Resultado: 

A empresa de beneficiamento do aço em estudo demonstrou que o intraempreendedorismo teve grande 

importância para o desempenho industrial, visto que a colaboração dos funcionários em entendimento aos 

projetos aplicados de melhoria continua, trouxeram grande e também simples inovações para muitos 

processos produtivos, acarretando com possíveis ganhos e também reduções de custo. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que é de extrema relevância o incentivo do intraempreendedorismo para promover maior 

competitividade ao mercado em domínio, e evidenciou a relevância que a criatividade é um fator importante 

para se inovar . Os intraempreendedores motivados nesta aplicabilidade poderão gerar ideias minuciosas 

que acarretarão ganhos imbatíveis. 
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE PH E SOLUBILIDADE DO CIMENTO N-RICKERT PURO E COM 

NANOPARTÍCULAS DE PRATA.  

ENIC201615935 

 

RAYSSA VAZ DA SILVA 

Orientador(a): CLÁUDIA AUXILIADORA PINTO 

 

Introdução: 

A adição de nanopartículas de prata aos materiais odontológicos tem melhorado sua ação antimicrobiana 

entretanto o seu efeito nas propriedades físico-químicas destes materiais precisa ser elucidada, pois podem 

afetar seu desempenho clínico. Assim este trabalho buscou avaliar a influência da adição de nanopartículas 

de prata ao cimento N-Rickert sobre o pH e a solubilidade. 

Metodologia: 

Foram confeccionados seis corpos de prova de cada material nos grupos teste: N-Rickert (NR) e N-Rickert 

sem prata com 1% de nanoparticulas de prata (NP) medindo 5x2mm. Os corpos de prova foram pesados em 

balança de precisão e mantidos suspensos por um fio de aço em um tubo com água destilada em estufa a 

36°C e o pH medido após 1, 24, 48 horas e ao sétimo dia. Um tubo com água destilada também foi mantido 

nas mesmas condições como grupo controle. Ao final do sétimo dia os corpos de prova foram colocados em 

um pote com esferas de sílica e mantidos em estufa de secagem a 50°C por 24 horas e pesados novamente. 

Resultado: 

Os resultados do teste de pH apresentou diferença estatisticamente significante para o grupo NR entre os 

tempos após 1H e 48h e após 1H e 7ºdia. Já para o grupo NP nas comparações intragrupo apresentaram 

diferenças estatísticas entre os grupos após 1H e 48h, após 1h e no 7ºdia e entre 24h e 48h. Nas 

comparações entre o grupo controle (agua destilada) e os grupos teste observou-se diferença 

estatisticamente significante entre o controle e os grupos teste nas medições após 1H e 24h, enquanto que 

após 48h e no 7ºdia apenas entre o grupo controle e o grupo NR. Observou-se diferença estatisticamente 

significante após 48 h (p=0.0026) e no 7º dia (p=0.0054).O teste de solubilidade apresentou diferença 

estatisticamente significante para ambos os grupos na analise intragrupo .Entretanto na comparação entre os 

grupos, em que comparamos a variação de peso dos dois grupos não foi estatisticamente significante 

(p=0.4023). 

Conclusão: 

Concluiu-se que o grupo NR manteve o pH mais estável e alterou o pH por um tempo mais prolongado e a 

solubilidade não foi alterada pela inclusão de nanoparticulas. 
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INFLUÊNCIA DE LACTOBACILLUS NA ATIVIDADE DE MACRÓFAGOS DESAFIADOS COM CANDIDA 

ALBICANS  

ENIC201671551 

 

VALÉRIA MARA CORTEZ ALVES DE OLIVEIRA, SILVANA SOLÉO FERREIRA DOS SANTOS, ANA CLÁUDIA 

SIQUEIRA MARQUES 

Orientador(a): MARIELLA VIEIRA PEREIRA LEÃO 

 

Introdução: 

Os alimentos probióticos parecem beneficiar a saúde do hospedeiro, por meio da regulação da microbiota 

normal e/ou estimulação da resposta imunológica. Uma vez que tem sido observada redução nos episódios 

de infecções causadas por Candida com a ingestão destes alimentos, o presente trabalho objetiva estudar se 

Lactobacillus rhamnosus é capaz de interferir na produção de óxido nítrico (NO) e peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e na capacidade fagocítica de macrófagos desafiados com C. albicans. 

Metodologia: 

Para isso foram cultivados macrófagos de camundongo da linhagem RAW 264.7, em meio RPMI completo, 

a 37ºC em 5% de CO2. Posteriormente estas células foram ativadas com suspensão de L. rhamnosus, por 

2,5 h, e posteriormente desafiadas com suspensão de C. albicans, por 30, 60, 90 e 120 min. Alíquotas do 

cultivo celular foram retiradas para investigação da atividade de fagocitose, por meio da observação das 

células em microscopia e da semeadura do sobrenadante em ágar Sabouraud dextrose com cloranfenicol, 

para contagem das unidades formadoras de colônia de Candida. Também serão investigadas as produções de 

óxido nítrico, pela determinação indireta da concentração de nitrito utilizando o reagente de Griess, e de 

peróxido de hidrogênio pelo método de oxidação da peroxidase dependente do vermelho de fenol. Os 

resultados têm sido comparados com as amostras obtidas de culturas celulares não ativadas com lactobacilos 

e desafiadas com Candida, utilizando teste estatístico adequado, com nível de significância de 5%. 

Resultado: 

Os resultados parciais da investigação microscópica demonstraram que as culturas ativadas com L. 

rhamnosus apresentavam mais células de Candida no interior dos macrófagos, menos células de Candida no 

sobrenadante e menor formação de tubo germinativo pelas leveduras. 

Conclusão: 

Os resultados demonstram que L. rhamnosus é capaz de influenciar a atividade fagocítica dos macrófagos 

contra C. albicans, sugerindo que esta cepa probiótica pode estimular o sistema imunológico e auxiliar no 

tratamento das candidoses. 
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO  

ENIC201653930 

 

GABRIELA DE F. FERNANDES ALMEIDA, CÉLIA DE SOUZA ALVES 

Orientador(a): JULIO GONCALVES 

 

Introdução: 

A partir de 1950, com o surgimento da abordagem sócio técnica teve inicio os estudos sobre QVT 

(Qualidade de Vida no Trabalho), na busca de melhores formas para organizar o trabalho e minimizar os 

efeitos negativos do emprego na saúde e bem estar dos trabalhadores.A implantação destes conceitos na 

organização traz ações que objetivam promover um ambiente profissional mais saudável e prazeroso aos 

funcionários. 

Metodologia: 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma pesquisa bibliográfica descritiva com foco no tema QVT 

como agente motivacional para os funcionários, abordando seu comportamento dentro da organização, bem 

como doenças relacionadas ao estresse, bem como vantagem e desvantagens para o empregador e 

colaborador.Cada pessoa se diferencia em vários aspectos, cada uma com seus valores, sua personalidade, 

suas aspirações e motivações, entretanto não necessariamente o comportamento de um indivíduo reflete seu 

modo de pensar. É preciso interagir com as pessoas para identificar sua real disposição para o trabalho, que 

atribuem significados às atividades que desenvolvem, refletindo seus valores, expectativas e necessidades 

de cada indivíduo. 

Resultado: 

Dentre os principais fatores associados a motivação com a finalidade de somar a eficiência e eficácia dos 

colaboradores, encontram-se, salários, autoestima, reconhecimento entre os colaboradores, promoções, 

treinamentos e capacitações; Benefícios; Segurança; Condições de estrutura física e ferramentas nos locais 

de trabalho. A saúde do trabalhador é definida pelo completo bem estar físico, psicológico e social. Com as 

exigências do mundo moderno, as pessoas passaram a ter mais responsabilidades, estimulações excessivas, 

pressão no cumprimento de prazos, competitividade, excelência nas ações e consumismo desenfreado. Essa 

intensa atividade diária, pode gerar um desgaste tanto físico, quanto psicológico e o organismo responde 

com estresse. O estresse é uma reação do organismo causada pelas alterações psicofisiológicas.Quando o 

estresse é excessivo pode causar doenças psicossomáticas na pele, no sistema muscular, cardiovascular, 

respiratório, gastrointestinal e emocional. 

Conclusão: 

Espera-se concluir com essa pesquisa, que abordar a qualidade de vida nas organizações é mais que um 

beneficio para o trabalhador,é uma necessidade de vital importância para que o maior patrimônio da 

instituição,o trabalhador ,tenha condições para desempenhar com eficácia, suas tarefas, de modo que um 

colaborador satisfeito com a empresa onde trabalha, se torna mais motivado,produtivo,criativo,saudável e 

inovador,provento mais lucros e benefícios para a empresa. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: VIVÊNCIA EM UM AMBULATÓRIO DE INFECTOLOGIA  

ENIC201635118 

 

TAYNÁ CAMPOS CAMARGO SILVA, ADELAINY CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, ROSEMEIRE ISABEL RAMOS 

ANÁLIO, SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Introdução: 

Ambulatório é definido como local ou ambiente para atendimentos de problemas relacionados à saúde de 

pacientes que não precisam de internação, nem estar acamados (Dicionário inFormal, 2016). Infectologia é a 

especialidade médica que aborda as doenças infecciosas e parasitárias, sejam estas causadas por vírus, 

bactérias, fungos, protozoários ou outros microrganismos. Atualmente as doenças infecciosas são 

responsáveis por grande parte das consultas médicas ambulatoriais e em pronto-socorro (Carvalho, 2016). 

Objetivamos relatar a experiência vivenciada ao participar do cotidiano da atuação da equipe de 

enfermagem em um ambulatório de infectologia. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência, que foi realizado em um ambulatório de infectologia de uma cidade do 

Vale do Paraíba Paulista. Esse ambulatório oferece a realização de: teste rápido, para diagnóstico de 

patologias como de HIV, hepatites e sífilis, e exames para diagnosticar a hanseníase e tuberculose. Além da 

realização destes exames e testes, também são disponibilizados o tratamento necessário conforme 

necessidade do paciente. Participamos na rotina de trabalho da equipe de enfermagem durante a realização 

do estágio na área básica por um período de 40 dias. Acompanhamos o trabalho das enfermeiras 

responsáveis na supervisão da equipe, acolhimento dos clientes, orientações, acompanhamento dos 

tratamentos medicamentosos, assim como sua responsabilidade em registrar a assistência aos clientes no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o que possibilitará o planejamento e 

gerenciamento de recursos da unidade necessários ao atendimento da população no município. 

Resultado: 

Nesse período tivemos a oportunidade de acompanhar, observar e realizar as atividades diárias das 

enfermeiras. O acolhimento dos clientes com diversas patologias foi feito sempre de maneira respeitosa, 

competente, responsável e sigilosa. Muitas pessoas demonstravam estar envergonhadas ou constrangidas 

por serem portadoras de uma doença infectocontagiosa, que ainda possui estigma social ligado ao 

preconceito as sociedade. Sendo assim, é de extrema importância o apoio da equipe de enfermagem para a 

adesão ao tratamento. O estágio foi um momento no qual adquirimos novos conhecimentos sobre doenças 

infectocontagiosas, seus respectivos tratamentos, exames de rotina e sobre a responsabilidade da equipe 

multiprofissional em prestar uma assistência integral e por isso interdisciplinar. 

Conclusão: 

O estágio foi importante para nossa formação profissional, onde pudemos associar a teoria com a prática por 

meio da vivência e participação da rotina da equipe de enfermagem na prestação de cuidados com segurança 

e qualidade aos clientes desta unidade. 
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AÇÃO EDUCATIVA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

ENIC201661502 

 

GABRIELA VIANNA GUEDES, SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA, LAÍZA HELENA SILVA TEIXEIRA, SARAH DE 

LIMA REZENDE, TAIS MARIA CANDIDO MARCONDES 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Introdução: 

O programa Hiperdia, criado pelo Ministério da Saúde, tem como objetivo acompanhar os portadores de 

hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus. O encontro da equipe de saúde com o grupo de participantes do 

programa acontece mensalmente em unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), modelo assistencial 

com maior capacidade de respostas ás necessidades básicas de saúde da população em sua área de 

abrangência (Associação Paulista de Medicina, 2005). Uma das atividades desse programa é a realização de 

ações educativas para orientar os participantes do grupo sobre cuidados com a saúde. Este trabalho tem 

como objetivo relatar a experiência vivenciada pelas alunas de enfermagem ao ministrar palestra sobre o 

estresse e sua relação com a hipertensão e diabetes. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência, que foi realizado em uma Estratégia Saúde da Família de uma cidade 

do Vale do Paraíba Paulista, onde participamos da rotina de trabalho da equipe de enfermagem durante a 

realização do estágio na área básica por um período de 40 dias. Foi realizada uma palestra sobre estresse em 

um dos ambientes da ESF para os pacientes convidados, cujo tema foi escolhido previamente pelos mesmos. 

Utilizamos recurso multimídia para apresentação de slides e também elaboramos panfletos informativos 

sobre o assunto. Após a palestra foi oferecido um café da manhã visando propiciar um momento de 

interação e descontração entre os membros da equipe e participantes. 

Resultado: 

Ações educativas são uma parte essencial do trabalho na ESF, pois contribui para despertar o interesse pela 

saúde e ajudar a população envolvida a interagir com a equipe na unidade. Foi observado no decorrer da 

palestra o interesse e a participação dos presentes com perguntas e colocações pessoais sobre o assunto, o 

que foi importante para nossa formação profissional participar nesta ação. 

Conclusão: 

Nesta ação vivenciamos a importância vivenciamos a importância da integração da equipe de saúde com a 

comunidade de sua área de abrangência, bem como a explanação de um tema de interesse dos participantes, 

e que isso contribui para a boa relação e interação entre os profissionais da saúde e a população. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

152 

 

IMPRESSAO 3D COMO FERRAMENTA DE MANUFATURA ADITIVA APLICADA NO DESENVOLVIMENTO 

DE PEÇAS.  

ENIC201670916 

 

ANDRÉA KAROLINE SILVA, FERNANDA PETRUCI ZELIOLI 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

No cenário atual as indústrias são impulsionadas a superar as exigências do mercado com o propósito de se 

manterem competitivas, apostando em design de peças mais atraentes, sustentáveis e inovadoras com maior 

rapidez. Visando satisfazer estas necessidades, novos processos de fabricação como a manufatura aditiva 

são incorporados. A impressora 3D, também conhecida como prototipagem rápida, é um método de 

fabricação aditiva na qual vem se destacando, permite a obtenção de procedimentos modernos, dando nova 

visão aos processos já existentes, que eram interpretados com alguma restrição. O trabalho apresentará um 

estudo de caso que visa a otimização topológica de uma peça como segunda proposta de fabricação para 

impressão 3D, pois os graus de liberdade que o processo proporciona viabiliza a fabricação de uma nova 

peça de maior complexibilidade em comparação ao processo convencional, podendo assim ressaltar seus 

inúmeros benefícios. Ao final, são fabricados dois protótipos das peças usando a técnica estudada. 

Metodologia: 

O funcionamento de uma impressora 3D se da por camadas de material que vão sendo adicionadas 

progressivamente até alcançar o objetivo desejado, podendo ser das formas mais variáveis possíveis, sem 

precisar de ferramentais e moldes, onde o modelo da peça deve ser elaborado através de um software de 

computador, denominado sistema CAD. A Impressora 3D, permite desde a concepção de um protótipo 

conceitual até mesmo um componente para aplicação final no projeto, no qual os principais materiais 

utilizados por este equipamento são às resinas termoplásticas ou pó de metal. Dentre as principais vantagens 

da tecnologia, estão em poder trabalhar com alta precisão, rapidez na obtenção de protótipos, redução de 

custos no projeto, personalizar as preferências dos clientes, reduzir o peso dos produtos e consequentemente 

diminuir o uso de matéria prima, além da criação de objetos com a sua estrutura interna de uma única vez, o 

que pode dispensar a tradicional etapa de montagem. Pode-se notar as tendências desta tecnologia em 

diversas finalidades e seus impactos no futuro breve, que possibilita a criação de produtos em diversos 

ramos, como itens médicos e hospitalares, por exemplo, próteses ou ossos. Com a personalização das peças 

as pessoas conseguirão imprimir seus próprios utensílios, até mesmo para alimentação e vestuário, 

mostrando a potencialidade e ampla gama de aplicações. 

Resultado: 

omo resultado do estudo de caso, o design sugerido para fabricação em manufatura aditiva, que manteve as 

mesmas características em termos de rigidez e de carregamento da peça fabricada em método convencional, 

obteve-se uma importante redução de peso, que pode ser adquirida com a otimização de peça e a viabilidade 

do processo. O projeto original pesava 377g, em comparação ao otimizado que agora pesa apenas 197,13g 

que corresponde uma significativa redução de 47,8%. Favorecendo uma peça com menor custo, por se se 

tratar de produção com baixa demanda. Oferecendo vantagens relevantes também no prazo de execução de 

produção em comparação com métodos de fabrico tradicionais, reduzindo o desperdício e, 

consequentemente, o impacto ambiental com o uso de menos energia e matéria-prima, além da liberdade de 

mudança do design, com peças de maior complexibilidade. 

Conclusão: 
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Na execução do estudo, tivemos a oportunidade de criação das duas peças através de uma impressora 3D 

cujo princípio de funcionamento baseia-se na tecnologia de estereolitografia para demonstração. O trabalho 

teve como objetivo principal apresentar estudos sobre a inovação tecnológica da impressão tridimensional, 

os quais foram desenvolvidos com o intuito de enfatizar seu potencial, em relação aos métodos 

convencionais, atingindo maior competitividade no mercado. O estudo buscou entender como as tecnologias 

de prototipagem rápida podem contribuir para os projetos de desenvolvimento de produto, buscando 

evidenciar as principais vantagens oferecidas justificando sua aplicação. 
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PROJETO CENTRO DE INTERGERAÇÕES: LAR, RECREÇÃO E LAZER ENTRE IDOSOS E CRIANÇAS  

ENIC201670990 

 

PALLOMA DE PAULA BELLINI 

Orientador(a): BENEDITO ASSAGRA RIBAS DE MELLO 

 

Introdução: 

A proposta é criar um asilo, e um ambiente de lazer, com assistência médica, nutricional, e de educadores 

físicos. Em conjunto o projeto propõe que em outro bloco funcione uma creche de crianças de 0 à 4 anos, 

onde essas tenham o direito a aprendizagem de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LBD), porém com atividades que integrem os idosos. O objetivo é 

promover uma moradia que integre o idoso com a sociedade, através do convívio com crianças em processo 

de aprendizado, ajudando a dar produtividade à rotina do idoso. 

Metodologia: 

O projeto surge de metodologia mista, com pesquisas quantitativas e qualitativas, para gerar conhecimento 

sobre o tema. Efetuando uma coleta de dados de várias fontes, artigos, livros, documentos, leis e normas. 

Foram feitos estudos de casos e visitas técnicas em asilos e creches, pois não foram encontrados centros 

próximos que integrassem ambas as gerações estudadas. 

Resultado: 

De acordo com a metodologia usada, os resultados deram conseqüência a estudos mais profundos de ambas 

as partes, tanto como da terceira idade, quanto da primeira, para ser possível entender as necessidades 

básicas de cada etapa da vida. Resultando em um programa de necessidades condizente com o assunto 

tratado. 

Conclusão: 

Finalizando o projeto com uma reintegração social, proporcionando um envelhecimento saudável e 

potencializando sua autonomia e funcionalidade. Conseqüentemente incentivando crianças à respeitarem 

gerações mais velhas, e motivando a inclusão social. Projeto será localizado na cidade de Taubaté para 

idosos acima de 60 anos, e crianças de 0 à 4 anos. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: RELACIONANDO A TEORIA E A PRÁTICA NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE 

PORTADOR DE ALZHEIMER  

ENIC201634787 

 

ODAIRTON GOMES, JULIANA GONÇALVES DE CAMPOS, MARIA ANGELA PETRINI, ANA CLAUDIA DE LIMA 

LARA, ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

Orientador(a): SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA 

 

Introdução: 

O Alzheimer é uma doença incurável, que se agrava com o passar do tempo. A doença se apresenta como 

demência, causando perda de função cognitiva. Acarreta perda de memória, dificuldade na forma de 

expressão tanto oral quanto verbal (ABRAZ. 2016). O indivíduo apresenta esquecimento de fatos 

importantes como o nome das pessoas ou parentes, mas conseguem se lembrar de fatos passados. Tornam-se 

totalmente dependentes de outras pessoas para realizar tarefas do dia-a-dia, higiene pessoal e locomoção. É 

importante divulgar a importância do conhecimento necessário ao profissional enfermeiro de uma doença 

neurológica degenerativa e sem tratamento, na capacidade de comunicação do paciente com os indivíduos 

para ou a fim de estabelecer uma pratica adequada de comunicação no processo de cuidar. Objetivou-se 

relatar a vivência da assistência de enfermagem ao paciente portador de Alzheimer durante o período de 

estágio. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência vivenciado durante a realização de estágio em um Hospital da região, 

no período de maio a junho do ano de 2016. Durante este período participamos e acompanhamos a 

enfermeira do setor na visita a um paciente com doença de Alzheimer. Tivemos a oportunidade da interação, 

participação e planejamento na realização dos cuidados a este paciente, utilizando a comunicação oral, 

visual e de contato. 

Resultado: 

A participação neste momento permitiu relacionar o que aprendemos em sala de aula durante o curso de 

graduação de enfermagem com a prática que vivenciamos, utilizando os recursos de comunicação para 

melhor interação e envolvimento com o paciente, onde o mesmo correspondeu de forma positiva o cuidado 

que recebeu dentro de suas limitações. 

Conclusão: 

Concluímos que esta vivência da relação teoria e prática, facilitou o processo de cuidar e contribuiu de 

forma positiva para a formação profissional. 
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HOSTEL NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO  

ENIC201687059 

 

ISABELA DE OLIVEIRA ARAUJO 

Orientador(a): TULIO CESAR NAVES SILVA 

 

Introdução: 

Hoje em dia se tornou mais comum a busca por viagens, devido a facilidade que a tecnologia proporcionou 

para isso. As agências de viagens tornaram-se menos atrativas, pois o próprio viajante consegue definir o 

seu destino, os atrativos e a hospedagem por um preço mais acessível. Uma opção para isso é o Hostel. O 

objetivo desse projeto é desenvolver um Hostel na cidade de Campos do Jordão, para pessoas que não estão 

preocupadas com o luxo, mas sim com a natureza e a cultura que a cidade proporciona. O Hostel será 

projetado para oferecer conforto e economia aos viajantes. 

Metodologia: 

Para realização desse projeto foi necessário compreender a necessidade dos viajantes, além de conhecer 

melhor a cidade e os pontos turísticos. Examinar outros projetos, e identificar as qualidades e os problemas 

encontrados neles, para melhor criação de um programa de necessidades. Para assim definir o terreno a ser 

projetado, e examinar as suas condicionantes, os acessos e os impactos, e também aprofundar a pesquisa 

conhecendo as leis do local. Por fim analisar todos os dados e transcrever no projeto desenvolvido. 

Resultado: 

O projeto do hostel proporcionou aos viajantes uma hospedagem mais acessível além de oferecer uma 

integração entre os hóspedes e o conforto necessário. 

Conclusão: 

Campos do Jordão é uma cidade com grande valor ambiental, cultural e arquitetônico. Com a grande 

quantidade de hotéis luxuosos, os viajantes ficam sem opções de hospedagem, e acabam optando por 

conhecer cidades que possuem um custo mais adequado. Com a realização desse projeto será proporcionado 

aos viajantes hospedagens acessíveis para quem procura o que a cidade tem a oferecer. 
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PARQUE E CENTRO DE ESTUDOS REGENERATIVOS DO BANHADO  

ENIC201654444 

 

GABRIEL BENTES DE ARANTES 

Orientador(a): PLÍNIO DE TOLEDO PIZA FILHO 

 

Introdução: 

O presente trabalho trata de um projeto arquitetônico, paisagístico e urbanístico na área da várzea do 

Banhado e a inserção de um centro de estudos regenerativos para a cidade de São José dos Campos. O 

projeto questiona as cidades atuais. A falta de áreas verdes nas malhas urbanas é um problema ainda pouco 

debatido, por ter uma ideia de aversão ao desenvolvimento industrial. 

Metodologia: 

Este é um trabalho de metodologia mista, Consiste nos seguintes passos: definição do problema abordado 

do trabalho; construção de hipóteses para resolver o problema; determinação da solução a ser proposta; 

definição das variáveis a serem usadas como base para o projeto; coleta dos dados - da área, regulamentos e 

estudos de caso; definição do programa de necessidades, fluxograma; desenvolvimento de ideias e 

desenhos; finalização da ideia; desenvolvimento em AutoCAD de implantação, plantas técnicas, cortes e 

perspectivas; desenvolvimento dos desenhos de detalhes; desenvolvimento da maquete eletrônica em 

SketchUp; renderização e humanização dos desenhos; confecção da maquete. 

Resultado: 

O trabalho proporcionou em sua parte de pesquisa um aprofundamento nas questões ambientais urbanas, 

adicionando repertório e elevando o pensamento crítico sobre o assunto. Também proporcionou a 

experiência real que ocorre durante a produção de um novo projeto arquitetônico, passando por todas as 

fases de desenvolvimento. 

Conclusão: 

O trabalho de um arquiteto é muito mais do que reproduzir uma ideia. Existe todo um embassamento teórico 

por trás de todo grande projeto, levando em conta várias váriaveis. Nesse caso, podemos ver como é 

essencial levar em conta as questões ambientais para o âmbito da Arquitetura. 

 

 
 



  

158 

 

REQUALIFICAÇÃO DO URBANO: CENTRO CULTURAL.  

ENIC201632607 

 

CAROLINA MALOSTI FONSECA 

Orientador(a): CARLOS EUGENIO MONTECLARO CESAR JUNIOR 

 

Introdução: 

As primeiras manifestações culturais da cidade surgiram com a chegada do catolicismo. O saber que até 

então, era de propriedade particular, virou política pública com a Criação do Museu Histórico de Taubaté. A 

denominação cultura só chegou à década de 70, ainda como complemento de educação. Atualmente, 

Taubaté proporciona diversos representantes da cultura para o cenário nacional, como por exemplo: 

Monteiro Lobato, Mazzaropi, Figureiras de Taubaté, entre outros. Pelo contexto histórico percebe-se que a 

cidade dispõe de uma política pública recente, e com um desempenho discutível pelo tamanho da 

diversidade cultural que Taubaté apresenta. O local escolhido para a implantação da proposta, a Praça Dr. 

Barbosa de Oliveira, é uma região onde há potencial de promover mais manifestações culturais e que hoje é 

freqüentada, muitas vezes, por marginais e prostitutas que fazem do ambiente um lugar não convidativo a 

população. 

Metodologia: 

Primeira Etapa consiste em fazer um levantamento do uso do solo, seguindo para pesquisas sobre contexto 

histórico da região e eventuais edifícios que sejam parte do patrimônio histórico, visitas técnicas ao local e 

estudos de projetos semelhantes que contribuam para o desenvolvimento da proposta. Segunda Etapa: 

Iniciar o projeto arquitetônico do novo edifício e estudar eventuais mudanças em seu entorno. 

Resultado: 

Fortalecer e incentivar a identidade cultural da região tendo como principal diretriz um espaço funcional e 

diversificado visando um local onde os cidadãos possam interagir e conviver mais entre si, além de 

compreender uma nova estrutura que ligará antigos espaços com um novo edifício que trará aos usuários um 

novo lugar para desfrutar. 

Conclusão: 

Colaborar para que a cidade possua mais espaços de encontros culturais e de lazer para que não haja regiões 

que possam ficar abandonadas e dando as pessoas opções de lugares para visitar. 
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PORTO SEM PAPEL: OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS BUROCRÁTICOS NO PORTO DE SANTOS  

ENIC201669702 

 

MAISA PEREIRA DE JESUS CARVALHO, RENATA APARECIDA BARBOSA 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

O advento da globalização após a Segunda Guerra Mundial fez com que as nações ficassem mais 

interdependentes e os povos passaram a ter contato com culturas e hábitos diferentes. Na década de 90, de 

acordo com a UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) o Brasil começou a adotar outras formas de 

política com o intuito de abrir o seu mercado interno. Com isso, ocorreu a entrada de mercadorias 

estrangeiras e capital externo, pois o país buscava um crescimento econômico, intensificando assim o 

comércio internacional. 

Metodologia: 

O presente estudo tem por finalidade oferecer uma introdução sobre a importância da melhoria dos trâmites 

de entrada de materiais no Porto de Santos e analisar os resultados obtidos pela aplicação do sistema de 

informação, Porto Sem Papel, o qual consegue desburocratizar as diversas etapas e procedimentos 

envolvidos no processo, dando, assim, agilidade na liberação de cargas e despachos. A abordagem utilizada 

neste trabalho baseou-se na análise dos dados obtidos através de pesquisa bibliográfica de caráter 

exploratório, quantitativa e qualitativa dos processos de entrada e saída de materiais nos portos brasileiros. A 

pesquisa incluiu ainda o passo a passo de todos os processos envolvidos na gestão portuária, a compreensão 

de conceitos fundamentais dos propósitos do Porto Sem Papel dentro deste processo, a identificação das 

instituições tradicionalmente atuantes e seus papeis, bem como todo o processo envolvido na movimentação 

de materiais, desde a sua entrada e saída. Desde a abertura do mercado nacional para importações na década 

de 1990 tem-se observado um aumento exponencial das importações. Esta demanda de mercado, 

impulsionada pela globalização e pelos pactos comerciais, acarreta em uma alta competitividade que está 

cada vez mais presente e evidente nas organizações. 

Resultado: 

De forma que tal demanda tem resultado em um grande aumento das importações, bem como dos trâmites 

burocráticos envolvidos. Assim, observa-se que no Brasil o processo de importação envolve vários 

departamentos e diversas pessoas para a liberação de carga. Desta feita, para o desenvolvimento do presente 

estudo com o intuito de observar o processo de desburocratização e agilidade nos processos de importação, 

analisaremos este sistema implementado que vem trazendo bons resultados desde sua aplicação. A fim de 

aumentar a agilidade e confiabilidade na troca de informações, a inteligência logística portuária tem se 

aprimorado, além de buscar a preservação ambiental, através da redução do consumo de papeis. 

Conclusão: 

Conclui-se que o desenvolvimento do comércio internacional está estreitamente ligado à questão portuária, 

uma vez que a quase totalidade das mercadorias que circulam pelo mundo são transportadas em navios e 

movimentadas através dos portos. Ressalta-se ainda que a introdução de novas tecnologias na navegação 

marítima e nas infraestruturas portuárias nos últimos anos provocaram profundas transformações no 

panorama do comércio mundial. 
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ENTENDIMENTO DOS GRADUANDOS DE ODONTOLOGIA SOBRE AS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA  

ENIC201614373 

 

JULIANA GONÇALVES DE CAMPOS 

Orientador(a): ADRIANA GIUNTA CAVAGLIERI 

 

Introdução: 

biossegurança são normas que devem ser utilizadas pelos dentistas para proteção contra doenças infecciosas 

e de infecção cruzada. As normas são preconizadas para a proteção tanto do profissional quanto do paciente, 

essa proteção deve ser individualizada aos pacientes. Os profissionais da saúde estão expostos diariamente 

na sua prática a doenças infecciosas, os pacientes são portadores dessas doenças e por vezes não se atentam 

para os sintomas. É importante ressaltar que esses riscos e fatores muitas vezes não são encarados com a 

seriedade que deveriam, gerando agravos à saúde. Os profissionais dentistas devem utilizar as normas de 

biossegurança para minimizar a exposição a esse tipo de risco, independentemente do tipo de paciente e da 

patologia que o mesmo possa vir a ter. Objetivou-se identificar entre os graduandos do último ano do curso 

de odontologia o entendimento sobre as medidas de biossegurança adotadas. 

Metodologia: 

estudo descritivo, exploratório de natureza quantitativa, realizado em uma Universidade do vale do Paraíba 

paulista, participaram do estudo graduandos do último ano do curso de odontologia. O último ano da 

graduação é dividido em duas turmas, os dados foram coletados apenas de uma turma devido a 

indisponibilidade do outro grupo. A coleta de dados foi feita em sala de aula no mês de junho do ano 

corrente. Foram entregues os questionários individualmente aos participantes que concordaram com o 

estudo assinando do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Projeto aprovado pelo CEP UNITAU sob 

parecer de número 1.546.029. 

Resultado: 

participaram do estudo 46 graduandos; 45 (97,8%) com idade entre 18-28 anos; 37 (80,4%) eram do sexo 

feminino; 36 (78,2%) sentem segurança durante o procedimento; 07 (15,2%) afirmaram não se sentirem 

seguros. No entendimento sobre biossegurança foram relatados pela maioria a proteção do profissional e do 

paciente e infecção cruzada. Quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual todos citaram os 

principais: luvas, óculos de proteção, máscara, touca, sapato fechado e jaleco. Em relação as vacinas 

preconizadas 40 (86,9%) relataram ter conhecimento, citadas Hepatite, Dupla adulto e Gripe e 06 (13%) 

disseram não ter conhecimento sobre as vacinas. Quanto à ocorrência de acidentes 06 (13%) sofreram 

acidentes e uma única vez, comunicaram o acidente ao Professor, em relação a conduta adotada todos foram 

encaminhados ao Pronto Socorro Municipal local e fizeram a ficha de notificação para acompanhamento. 

Conclusão: 

verificou-se que os graduandos têm entendimento sobre as medidas de biossegurança, os acidentados 

seguiram o protocolo preconizado de atendimento, porém necessitam de reforço em relação ao calendário 

vacinal e segurança na realização dos procedimentos realizados nos pacientes. 
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GESTÃO DO CONHECIMENTO COM FOCO NO FLUXO DE INFORMAÇÕES  

ENIC201653457 

 

DANIELLE FERREIRA DOS SANTOS, ANA LAURA GUIMARÃES GIOVANELLI 

Orientador(a): ROBSON DE MORAES ROCHA MEDEIROS FREITAS LOURENÇO 

 

Introdução: 

A era atual é a do conhecimento, uma organização que souber captar este novo recurso obterá uma 

vantagem competitiva perante aos seus concorrentes. Este processo que traz muitos benefícios às 

organizações ainda é desconhecido por grande parte delas. Neste modelo de gestão o foco principal está nas 

pessoas que a cercam – aqui denominado Capital Intelectual – é nele que o gestor deve manter seu foco, e 

aplica-lo tanto no mercado em que está inserido quanto nos objetivos e metas descritos na Cultura 

Organizacional da empresa. Visto que, este capital deve ser utilizado como uma ferramenta dentro do 

cenário mercadológico, visando adquirir Marketshare e estabilidade, logo a empresa estará munida para 

enfrentar todos os bloqueios que devem ocorrer no decorrer de sua jornada. 

Metodologia: 

A pesquisa será descritiva em livros de autores renomados da área de gestão do conhecimento que irão 

engrandecer o trabalho acadêmico na área de Gestão do Conhecimento com foco no fluxo de informações. 

Será realizada também a pesquisa científica em artigos em sites relacionados ao tema da pesquisa em 

questão. 

Resultado: 

A pesquisa científica, terá como resultados o entendimento da Gestão do conhecimento, sendo seu foco em 

fluxo de informações. Buscará mostrar as vantagens competitivas econômicas nas empresas. Por fim 

explorará todo este conceito de ponta a ponta. 

Conclusão: 

Conclui-se que a gestão do conhecimento é um conceito tão importante nos dias atuais que não pode ser 

ignorada, pois esta, se bem empregado constituirá o crescimento econômico do negócio, ou seja a empresa 

que vincula qualquer produto ou solução usando a expressão GC terá garantia de um bom funcionamento 

econômico da organização. O mesmo serve para a informação e sua gestão, uma vez que um depende 

totalmente do outro, pois sem informação, não há conhecimento. A organização que saber gerir a 

informação terá um auto- conhecimento interno e externo e boas chances de destaque no mercado 

competitivo. 
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HABILIDADES SOCIAIS EDUCATIVAS: ANÁLISE DE PRODUÇÕES CIENTÍFICAS RELACIONADAS AO 

AMBIENTE ESCOLAR  

ENIC201672847 

 

RUBYA SANTOS SILVA, PAOLA FACCI CISCATO 

Orientador(a): ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

Introdução: 

As habilidades sociais podem ser chamadas de educativas em função dos efeitos que produzem ou ainda da 

probabilidade de gerarem mudanças no repertório comportamental dos educandos, caracterizando um 

processo que deve ser realimentado por esses efeitos. As Habilidades Sociais Educativas (HSE) favorecem a 

aprendizagem em sala de aula, e sua ausência pode gerar obstáculos no processo de aquisição das 

aprendizagens escolares. A aprendizagem das habilidades sociais e o aperfeiçoamento da competência social 

é um processo de aprendizagem que ocorre por meio das interações sociais ao longo da vida. Na infância e 

na adolescência isso se dá através da interação com a família e a escola (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 

2008). 

Metodologia: 

O presente trabalho consiste na análise de produção científica sobre habilidades sociais no ambiente escolar. 

Foram analisados artigos científicos publicados no período de 2007 a 2016 na literatura nacional, utilizando 

a palavra-chave Habilidades Sociais Educativas nas bases de dados BVS, Capes Periódicos, Scielo, Pepsic e 

Google Acadêmico. Foram critérios de análise: objetivos, métodos e técnicas descritas, as instituições, 

autores e períodos da publicação. 

Resultado: 

Encontrou-se 12 publicações relacionadas às HSE na escola. Scielo cinco artigos, Capes três, BVS dois, 

Pepsic um e Google um. Nove pesquisaram a inclusão de alunos com deficiência e/ou dificuldade de 

aprendizagem, um as variáveis no trabalho do professor, um Sistema de HSE e outra descrição e avaliação 

do impacto do programa de HSE. Quatro foram quantitativos, dois qualitativo, um qualitativo/quantitativo, 

dois bibliográfico e dois estudos de caso. Questionário em dez artigos, sendo que quatro utilizou também 

capacitação, entrevista semiestruturada, filmagem, diário de campo e Software interventivo. Outra técnica 

foi análise da literatura em dois textos. Quatro instituições pesquisaram esse tema - UNESP– Bauru, 

UFSCAR, USP - Ribeirão Preto e UEL. Cinco pesquisadores são autores de mais de um texto, Bolsoni-

Silva; Mariano; Zilda Del Prette; Rosin-Pinola e Almir Del Prette. Quatro foram em 2014, dois em 2009 e 

nos demais anos um artigo por ano, em 2010 não houve publicação. 

Conclusão: 

Através da análise realizada, constatou-se ser uma área de grande relevância para a compreensão das 

intervenções em contexto escolar que contam com o suporte dos conhecimentos da Psicologia e verificou-se 

também a necessidade de novos estudos científicos que ampliem o conhecimento sobre as Habilidades 

Sociais Educativas por ser uma área promissora e necessária de atenção da Psicologia ao contexto 

educacional. 
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE TOMILHO (C) EM DIFERENTES 

SUBSTRATOS  

ENIC201629068 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, BENEDITA AP PEREIRA DA SILVA MONTEIRO, FÁBIO LUIZ DE 

CARVALHO, FERNANDA MARQUESINI VALENTAS, JULIANA NOGUEIRA SANTANA, LARIANE PAULA 

VICENTE 

Orientador(a): MARCOS ROBERTO FURLAN 

 

Introdução: 

O tomilho, ou timo (Thymus vulgaris), é um subarbusto aromático da família Lamiaceae. É especialmente 

cultivado como condimento e pelo óleo essencial, rico em timol, com comprovada ação antimicrobiana. 

Possui propriedades antissépticas, tônicas, antiespasmódicas, expectorantes e vermífugas. Por se tratar de 

uma planta com sabor muito agradável, é amplamente utilizada na culinária. O tomilho requer pouco 

cuidado e prefere terrenos secos. O melhor período para plantação é na primavera. A planta gosta de sol e 

resiste muito bem a tempo seco. O excesso de água pode queimar as folhas mais baixas, causando a morte 

da planta. O objetivo desse trabalho foi de avaliar a capacidade de enraizamento de estacas de tomilho 

plantadas em diferentes tipos de substrato. 

Metodologia: 

O experimento foi implantado no Viveiro de Plantas Medicinais e Aromáticas do Departamento de Ciências 

Agrárias da Universidade de Taubaté, em Taubaté-SP. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado com cinco repetições, aplicando-se cinco tratamentos: substrato de terra comum (latossolo); 

húmus de minhoca; areia; solo de várzea (gleissolo) misturado com areia na proporção de 1:1; e terra 

comum misturada a substrato para sementeira. As estacas foram coletadas da planta matriz e desfolhadas em 

seu terço inferior, sendo em seguida plantadas em sacos de polietileno preto contendo os substratos. As 

mudas foram regadas uma vez ao dia durante 30 dias. Ao final desse período, foram coletados os sistemas 

radiculares das plantas que enraizaram, para análise da biomassa. No primeiro momento, foi pesada a massa 

verde das raízes em balança de precisão. Em seguida o material foi colocado em estufa de circulação 

forçada por dois dias, para posterior pesagem da massa seca das raízes. Foi realizada a análise de variância e 

o teste Tukey para os dados obtidos, utilizando-se o software Assistat 7.7 Beta. 

Resultado: 

As estacas plantadas em húmus de minhoca e terra comum misturada a substrato para sementeira não 

apenas não enraizaram como morreram em sua totalidade em menos de 15 dias após o plantio. Os demais 

tratamentos possibilitaram o enraizamento. O substrato com areia foi o que forneceu melhores resultados, 

com maior biomassa de sistema radicular desenvolvido, tanto em massa verde quanto em massa seca. Na 

produção de massa seca de raízes, os tratamentos com areia e com gleissolo e areia na proporção 1:1 

mostraram-se estatisticamente semelhantes, com nível de significância de p < 0,01. 

Conclusão: 

O tomilho é uma planta a qual se desenvolve melhor em terrenos secos. Os resultados obtidos neste 

experimento permitiram concluir que de fato o tomilho apresentou maior capacidade de enraizamento, 

portanto melhor desenvolvimento, em substratos com menor retenção de água. Vale apontar que, no 

tratamento com gleissolo, caracterizado pela baixa capacidade de infiltração, a adição de areia em igual 

proporção parece ter equilibrado as condições de retenção de água, permitindo o desenvolvimento 

relativamente satisfatório das raízes. 
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PRODUTIVIDADE E QUALIDADE NUTRICIONAL DE PASTAGEM CONSORCIADA DE LEUCENA COM 

GRAMÍNEA NO VALE DO PARAÍBA  

ENIC201653608 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, HELIO MINORU TAKADA, JOAO LUIZ GADIOLI, RAI DE OLIVEIRA 

SANTOS CLARO 

Orientador(a): JULIO CESAR RAPOSO DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

A Leucaena leucocephala, ou leucena, é uma leguminosa forrageira indicada para alimentação de 

ruminantes, tanto por permitir o consórcio com gramíneas, compondo um sistema de integração pecuária-

floresta, como pelos benefícios comprovados de sua implantação, aumentando a capacidade de suporte da 

pastagem e melhorando a dieta animal. Seu teor de proteína bruta, mesmo em épocas de seca, supera em 

muito o teor nas gramíneas, sendo maior nas folhas do que nos ramos. O objetivo desse trabalho foi avaliar 

a produção de matéria seca comestível, proteína bruta e minerais da Leucaena leucocephala e das gramíneas 

em sistema de consórcio por ocasião do alcance da altura mínima de pastejo pela leguminosa, nas condições 

de solo e clima do Vale do Paraíba. 

Metodologia: 

O experimento foi implantado no Polo Regional do Vale do Paraíba em Pindamonhangaba-SP, com a 

formação da área de consórcio em março de 2015. Foi realizada a semeadura da leguminosa em linhas 

espaçadas de 2 m, com 0,5 m entre plantas na linha, recebendo adubação de plantio (100, 60 e 30 kg/ha de 

P2O5, K2O e S, respectivamente, além de 12 kg/ha de FTE BR12). Para avaliação das plantas, esperou-se 

que as leguminosas atingissem altura mínima de 1,5 m, o que ocorreu 14 meses após o plantio. Para a 

leucena, foi realizado um corte na altura de 50 cm, sendo coletado todo o material comestível (folhas, 

vagens verdes e ramos inferiores a 1,5 cm de diâmetro) acima dessa altura, com posterior pesagem para 

determinação da biomassa. Para as gramíneas (a maioria do gênero Brachiaria) foi realizada a amostragem 

com quadrado de 1x1 m, sendo coletado todo o material acima de 5 cm. As amostras foram secas em estufa 

de circulação forçada, para determinação da matéria seca, e submetidas às análises de teores nutricionais. 

Resultado: 

A produção média de matéria verde da leguminosa e das gramíneas foi de 5,07 t/ha e 20,91 t/ha, 

respectivamente. A leucena apresentou 32 dg/kg de matéria seca atingindo 1,62 Mg/ha de matéria seca. As 

gramíneas apresentaram 29,6 dg/kg de teor de matéria seca atingindo 6,19 t/ha de matéria seca. Quanto aos 

teores de proteína bruta, a leucena obteve 16,1 dg/kg, equivalendo a 261,3 kg/ha, enquanto as gramíneas 

apresentaram 6,23 dg/kg, equivalentes a 384,6 kg/ha. Os teores de macro (P, K, Ca, Mg e S) e 

micronutrientes (Cu, Fe, Mn e Zn), tanto das leguminosas quanto das gramíneas, ficaram dentro das faixas 

consideradas adequadas. 

Conclusão: 

Os resultados permitiram concluir que a implantação do consórcio de Leucaena leucocephala em pastagem 

foi satisfatória ao se considerar produção de matéria seca comestível e valor nutritivo. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM EM UMA AÇÃO EDUCATIVA NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)  

ENIC201657419 

 

MILENA FERNANDES DE LIMA, NAYANE CAROLINE BATISTA, PATRICIA BASSO DE OLIVEIRA, ANA 

CLAUDIA DE LIMA LARA, SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA, VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

Introdução: 

Denomina-se a ação educativa como uma atividade que propicia a melhoria da qualidade de vida da 

população, a redução dos problemas e de danos decorrentes de doenças não transmissíveis como hipertensão 

e diabetes, favorecendo a interação social e participação ativa da população (Freire, 2016). A hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) é um problema de saúde pública apresentando alta mobimortalidade, como perda 

da qualidade de vida, se não tratada corretamente acomete os vasos sanguíneos, coração, cérebro e pode 

causar paralisação do funcionamento dos rins (Brasil,2013). Este trabalho tem como objetivo divulgar a 

vivência de estagiárias em uma ação educativa sobre HAS em uma ESF visando promoção de saúde, 

prevenção de doenças e os cuidados com a saúde da comunidade. 

Metodologia: 

A ação educativa foi realizada na sala de espera com os pacientes que aguardavam por consulta ou coleta de 

exames, pelas acadêmicas de enfermagem em estágio curricular em uma unidade ESF em um município do 

Vale do Paraíba, visando a orientação quanto à importância da prevenção e os cuidados relativos aos 

portadores de HAS. Foram utilizados pelas acadêmicas e equipe da unidade instrumentos de informação, 

como cartazes e álbum seriado. 

Resultado: 

Observamos nesta ação educativa pouca participação das pessoas presentes, pois não questionaram ou não 

dialogaram com os responsáveis pela mesma. Onde pontuamos que a nossa população ainda não entende a 

unidade como uma local de educação e saúde e sim um serviço voltado apenas a consulta de profissionais; 

principalmente médico e odontólogo. 

Conclusão: 

Nesta ação podemos concluir que existe certa dificuldade em participação da comunidade nas ações de 

educação em saúde, que visa a melhoria da sua qualidade de vida, o que consequentemente muitas vezes 

dificulta a conscientização quanto o riscos de morbimortalidade de algumas doenças, assim como a 

hipertensão arterial que foi abordada nesta ação. Vivenciamos a importância da atuação do enfermeiro 

quanto à motivação de sua equipe de trabalho e a mobilização da comunidade envolvida a participar de 

eventos que propicie a troca de informação e reflexão necessária a resolução dos problemas de saúde. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA LÚDICA  

ENIC201647789 

 

ANA CAROLINA VERONESE BENTES, INDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 

Orientador(a): SUELENE REGINA DONOLA MENDONÇA 

 

Introdução: 

O presente trabalho teve como proposta desenvolver uma sequência didática voltada à aprendizagem da 

matemática, trabalhando com as turmas do Berçário, Maternal I, Maternal II e Jardim, de uma escola de 

Educação Infantil na cidade de Taubaté-SP. A partir de observações realizadas em sala, suscitaram a 

necessidade de abordar os conteúdos básicos da matemática, tais como: Operações básicas, Classificação e 

Sequência Numérica. 

Metodologia: 

Para que os alunos internalizassem tais conteúdos propomos atividades lúdicas, estas foram: Teatro de 

fantoches e Contação de história, que tiveram o intuito de mostrar o uso real dos números;. Boliche e jogo 

de argolas, brincadeiras utilizadas como estratégia para abordar os conceitos de números, contagem e 

operações de soma e subtração;. A brincadeira de roda, permitiu que fosse trabalhado a Sequência 

Numérica, e por fim, foi montado um mercadinho onde os alunos separavam os alimentos de acordo com as 

características solicitadas, trabalhando desta maneira a classificação. 

Resultado: 

Avaliando o desenvolvimento da Sequência Didática, foi possível perceber o envolvimento, e 

enriquecimento teórico e prático de todos envolvidos, alunos, professores e bolsistas. 

Conclusão: 

Permitiu também a compreensão da dinâmica de uma sala de aula e todos os fatores que a envolvem: a 

relação entre professor e aluno, preparação das aulas, os imprevistos cotidianos, especialmente a 

importância de trabalhar ludicamente para a assimilação dos conteúdos matemáticos, tornando a atividade 

mais prazerosa e significativa. 
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A ESCOLHA DE UM PERFIL AERODINÂMICO NO AERODESIGN  

ENIC201642588 

 

LUCAS RIBEIRO, LUCAS EDUARDO DOS SANTOS PRIOR 

Orientador(a): PEDRO AUGUSTO DA SILVA ALVES 

 

Introdução: 

O estudo de um perfil aerodinâmico para o aerodesign é de extrema importância, onde é uma superfície 

projetada com a finalidade de se obter uma reação aerodinâmica a partir do escoamento do fluido ao seu 

redor. Os termos aerofólio ou perfil aerodinâmico são empregados como nomenclatura dessa superfície. A 

competição de aerodesign, tem como o objetivo levar maior quantidade de carga, e isso influencia na 

escolha de um perfil aerodinâmico, pois um perfil aerodinâmico afeta no peso levado pela aeronave. 

Metodologia: 

Assim um bom projeto aerodinâmico no aerodesgin, deverá ter a criação de um perfil aerodinâmico ou 

então, uma seleção de perfis, que tenha uma elevada eficiência em baixo número de Reynolds. A partir 

dessa requisição, foram estudados perfis com alta sustentação, que tenha uma eficiência alta em baixo 

número de Reynolds, foram eles: Selig 1223, Eppler 423, Wortmann fx 74cl5140, a partir dessa escolha, 

foram feitos ensaios no software Xflr5, para comparar e ver qual apresentaria melhor desempenho para 

projeto. Através desse ensaio, foram gerados gráficos, segundo Snorri Gudmundsson o gráfico polar de 

arrasto, que relaciona coeficiente de sustentação e coeficiente de arrasto, é de extrema importância para um 

perfil, através da polar de arrasto e desempenho elevado de sustentação, foi escolhido o perfil a ser 

utilizado. 

Resultado: 

Através das análises foram obtidos os coeficientes de sustentação, arrasto e momento, e com os dados 

conseguimos gerar os gráficos. Através deles obtém o melhor perfil com isso atendendo os requisitos de 

projetos, o que obteve melhor apresentou desempenho na relação Cl e Cd, foi o Selig 1223. 

Conclusão: 

Diante do estudo mostrado, tem-se uma relação de um estudo em um perfil aerodinâmico, no aerodesign, 

quanto melhor a otimização em um perfil aerodinâmico na relação de coeficiente de sustentação e 

coeficiente de arrasto, torna-se o desempenho elevado. A criação e otimização nos padrões de projetos, faz 

com que tenha a eficiência no decorrer do projeto de uma aeronave. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: O GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM FRENTE ÀS ADEQUAÇÕES DE 

UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

ENIC201603955 

 

LUCIANE HELENA DOS SANTOS, SELMA MARIA APARECIDA DE ALCANTARA, ANA CLAUDIA DE LIMA 

LARA, SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA, TERESA CÉLIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

Introdução: 

Atenção Básica (AB) é porta de acesso da população ao Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de 

serviços como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), os Ambulatórios Médicos de Especialidades 

(AME) e as Unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF). No início da década de 90 ocorreram 

transformações nos municípios brasileiros a fim de implantar a ESF no sistema de saúde municipal. 

Definida como estratégia de reorganização do modelo assistencial, reunindo uma equipe multiprofissional, 

responsáveis por números de habitantes definidos, localizados em uma área geográfica delimitada, as ações 

da equipe são: promoção, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos frequentes, assim como 

manutenção da saúde com objetivo de promover, bem estar físico e psicoespiritual. (BRASIL, 2015). 

Objetivo deste relato é divulgar as dificuldades vivenciadas por acadêmicas de Enfermagem em uma 

unidade de saúde durante as transformações em sua estrutura física e no modelo de atendimento em saúde. 

Metodologia: 

A fim de preparar o futuro enfermeiro para atuar no gerenciamento de unidades de saúde, as acadêmicas 

desenvolveram suas atividades, na disciplina Estágio Curricular em Atenção Básica I nos meses de maio e 

junho de 2016, em uma unidade de atendimento médico e odontológico que teve que se adequar tanto em 

sua estrutura física como em seu modelo de assistência para atuar como uma unidade de ESF, que tem como 

principal foco o atendimento das famílias em sua integralidade; com o objetivo de desenvolver ações de 

educação em saúde para o autocuidado do cliente. 

Resultado: 

Constatou-se que varias foram as dificuldades enfrentadas pelos profissionais na prestação da assistência, e 

entre as mais significativas encontramos o relacionamento interpessoal, tanto na clientela como nas equipes 

multiprofissionais de trabalho, pois com a junção de duas equipes em uma única unidade fez-se necessário 

que os enfermeiros aprimorassem habilidades como a liderança e a flexibilidade para atuarem como 

mediadores de conflitos . 

Conclusão: 

Com essa experiência pudemos constatar a aplicabilidade da teoria na prática; pois na disciplina 

Gerenciamento em Enfermagem, foi evidenciada a necessidade do enfermeiro em possuir ou desenvolver 

competências; principalmente a liderança e a flexibilidade, para realizar o gerenciamento do serviço de 

saúde frente às mudanças estruturais e a nova filosofia de trabalho da equipe de saúde. 
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OBSERVAÇÕES DAS CONSULTAS DE APLICAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA.  

ENIC201605783 

 

BRENDA HELENA CRUZ DE OLIVEIRA, VERÔNICA MOREIRA CARA, ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO, 

SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Introdução: 

A Toxina Botulínica A (TBA) é uma potente neurotoxina produzida pela bactéria anaeróbica Clostridium 

botulinum, que por meio de aplicações em músculos individualizados acarreta o bloqueio neuromuscular 

seletivo por inibição da acetilcolina no terminal nervoso periférico, o que alivia espasmos musculares 

proveniente de atividade neural excessiva¹. A TBA é uma droga que foi desenvolvida nos últimos anos para 

o controle da espasticidade e é eficaz no tratamento de doenças neurológicas. A espasticidade dificulta o 

processo de recuperação neuromotora de pacientes neurológicos e causa hipertonia e dificuldade nas 

atividades funcionais². O tratamento é comumente realizado em crianças portadores de paralisia cerebral e 

de adultos pós acidente vascular cerebral ou que sofreram trauma e tiveram seus músculos acometidos. 

Objetivamos relatar nossa vivencia durante a observação e participação nas consultas de aplicação da TBA 

ao tratamento da espasticidade. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido a respeito da observação e acompanhamento das 

consultas de aplicações da Toxina Botulínica realizadas em um estabelecimento de saúde na região do Vale 

do Paraíba entre o mês de maio e junho de 2016, durante o estagio Curricular da graduação em 

Enfermagem. As consultas ocorriam semanalmente e eram realizadas por um médico fisiatra com o auxilio 

da enfermeira. 

Resultado: 

Observamos e acompanhamos a enfermeira no preparo para o procedimento, bem como do cliente com as 

devidas orientações e cuidados e as aplicações realizadas pelo médico. Situação em que nos envolvemos 

emocionalmente oferecendo apoio durante o momento da aplicação. 

Conclusão: 

Esta experiência foi importante para nossa formação profissional, pois pudemos conhecer um tratamento 

especifico e entender um pouco mais sobre as dificuldades enfrentadas pelos pacientes que sofrem de 

sequelas das doenças neurológicas. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS PRESENTES NA ENERGIA NUCLEAR  

ENIC201600912 

 

TATIANE THAÍS DE PIERRI 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

A busca por novas matrizes alternativas para geração de energia vem aumentando cada vez mais, pois as 

fontes mais comuns têm gerado grandes preocupações com seus impactos ambientais. Com isso, a energia 

nuclear surge como uma fonte viável e eficiente de energia, pois durante todo o seu processo não emite 

gases poluentes á atmosfera, além de possuir uma alta capacidade de geração de energia em menor tempo 

comparada ás demais, resultando em menos custo. Porém também apresenta suas desvantagens levando em 

conta as consequências catastróficas que um acidente nuclear causa. Outro aspecto ligado ao processo de 

obtenção de energia nuclear é a geração de resíduos radioativos que também podem causar grandes 

impactos ambientais se forem destinados de maneira incorreta. Os danos são sérios e muitos deles até o 

momento são considerados irreversíveis. 

Metodologia: 

A elaboração deste artigo foi realizada através de pesquisas virtuais, documentários, material fornecido por 

empresa deste seguimento e orientação de professores. O conteúdo é direcionado a toda população e 

principalmente á profissionais da área de engenharia ambiental que buscam obter um conhecimento mais 

aprofundado sobre o funcionamento de uma usina nuclear, e seus aspectos e impactos ambientais existentes, 

a fim de esclarecer quais os cuidados devem ser tomados para evitar, bem como as providências a serem 

tomadas caso ocorram contaminações ao meio ambiente. 

Resultado: 

Ainda que os métodos de segurança em usinas nucleares sejam eficientes, sempre há mais a ser feito para 

garantir a preservação do meio ambiente e a segurança de todos os envolvidos, desde os trabalhadores de 

uma usina nuclear até a população próxima dessas usinas. 

Conclusão: 

Então podemos concluir, que é necessário que esses recursos de segurança sejam sempre atualizados e 

revisados, com toda a redundância possível, incluindo a avaliação de todos os aspectos ambientais, a fim de 

garantir que qualquer falha possa ser reparada antes de atingir consequências mais graves bem como 

grandes impactos ambientais. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2007 

A 2014  

ENIC201637834 

 

MILENA FERNANDES DE LIMA, ODAIRTON GOMES, ROBERTA FABIANA MOURA DE MORAES, SILVIA 

MAIRA PEREIRA CINTRA, MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

Introdução: 

A vigilância em saúde analisa situações de saúde da população, a fim de controlar riscos e danos à saúde, 

garantindo a integralidade da atenção, com uma abordagem coletiva e individual. Na lei nº8080/90, consta 

que a vigilância epidemiológica (VE) promove ações de detecção ou prevenção que afetem a saúde 

individual ou coletiva. A notificação compulsória é uma comunicação obrigatória aos profissionais de saúde, 

de acordo com a Lei nº 6259/75, que descreve sobre dados de casos e surtos de doenças e agravos a saúde. A 

sífilis é uma doença infecciosa que acomete praticamente todos os órgãos e que apesar de ser um tratamento 

de baixo custo e eficaz ainda se mantém como problema de saúde pública. Tem como objetivo identificar o 

perfil epidemiológico da Sífilis Congênita (SC) no período de 2007 a 2014, no Estado de São Paulo e nos 

Grupos de Vigilância Epidemiológica do Vale do Paraíba. 

Metodologia: 

O presente estudo é descritivo de abordagem quantitativa. Gil (2002) defende que a pesquisa descritiva tem 

como objetivo descrever as características de uma determinada população, de um fenômeno ou de uma 

experiência; enquanto que a abordagem quantitativa traduz em números, opiniões e informações para 

análise e interpretação dos resultados a fim de chegar a uma conclusão.Os dados serão obtidos por meio de 

um formulário semiestruturado com questões fechadas e composto por duas partes, cuja composição teve 

como base as informações que constam na FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DO SISTEMA 

DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN). Os dados foram colhidos, no período 

de 2007 a 2014 no SINAN, devido ano de inicio da operação do sistema de informação e último ano 

divulgado na base DATASUS, referentes ao Estado de São Paulo e aos Grupos de Vigilância 

Epidemiológica do Vale do Paraíba paulista, e a população do estudo será composta por mães e crianças 

portadoras de sífilis congênita. 

Resultado: 

Foram notificados 21.739 casos de gestantes com sífilis no estado de São Paulo, no período de 2007 até 

junho de 2014, com a taxa de incidência de sífilis congênita por 1000 nascidos vivos em 2007 foi de 1,4 e 

de 2013 foi de 3,9. Entre 2007 e 2014, ocorreram 126 óbitos por sífilis e 886 natimortos e abortos por sífilis, 

com um total de 1.012 perdas. Aproximadamente, 20% (482) das mães dos casos de SC eram adolescentes e 

71% (1.704) tinham realizado o pré-natal. Entre as mães que realizaram o pré-natal, 74% (1.256) foram 

diagnosticados durante o pré-natal. De acordo com o Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de 

Taubaté, o número de casos notificados de sífilis na gestação quase duplicou, pois, 2007 foram 16 casos e 

2014 foram 30 casos. 

Conclusão: 

Os dados demonstram que apesar da sífilis congênita ser um agravo evitável, ainda permanece como um 

problema de saúde pública; pois em 8 anos triplicou o aparecimento da doença no Estado de São Paulo; 

também cabe ressaltar o grande número de crianças natimortas mesmo com 71% de mães adolescentes 

realizando o PN no momento em que se consta a maioria dos casos. Ainda existem aspectos de 

vulnerabilidade vivenciadas pelas mulheres como usos de drogas e praticas sexual desprotegida. Os 

profissionais de saúde devem estar atentos para detecção precoce que determinará a cura da doença e o 

controle de sua disseminação. 
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ANÁLISE DA ARBORIZAÇÃO URBANA NA AV. CÔNEGO JOSÉ LUÍS PEREIRA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE 

TAUBATÉ-SP  

ENIC201612704 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, FÁBIO LUIZ DE CARVALHO, JULIANA NOGUEIRA SANTANA 

Orientador(a): JOÃO CARLOS NORDI 

 

Introdução: 

A arborização de passeios públicos é uma prática saudável ao ambiente urbano, uma vez que proporciona 

principalmente benefícios sociais, como sombra aos pedestres e aos carros estacionados na rua, conforto de 

modo geral, tanto pelo aspecto visual do verde como pelas fragrâncias de floradas, entre outros. Entretanto, 

se a implantação das árvores não respeitar certos parâmetros técnicos ou a manutenção dessas for 

negligenciada, essa prática pode tornar-se não só um incômodo, mas também um risco à segurança das 

pessoas que fizerem uso dos passeios. O objetivo desse trabalho foi de avaliar as condições de arborização 

na Av. Cônego José Luís Pereira Ribeiro, em Taubaté-SP, identificando as falhas e os acertos em sua 

implantação, bem como as consequências para a funcionalidade do passeio. 

Metodologia: 

Foi realizado um levantamento de campo em uma das quadras da Av. Cônego José Luís Pereira Ribeiro, 

com anotações em planilha-questionário. Inicialmente procedeu-se a uma análise visual, com elaboração de 

croqui e observação de aspectos como a espécie da árvore, seu porte, a presença e o tipo de canteiro 

(simples ou com revestimento), a ocorrência de soerguimento da calçada, o contato da copa com a fiação 

elétrica, indícios de poda realizada e presença de buracos de cupim. Em seguida foram realizadas as 

medições para averiguar aspectos técnicos como a largura do passeio, a largura da faixa de serviço e a altura 

das pernadas básicas das árvores. 

Resultado: 

As espécies identificadas na área avaliada consistiram em árvores de médio porte (4-5 m). A maioria estava 

alocada em canteiros sem revestimento de contenção radicular, resultando no soerguimento do piso da 

calçada adjacente, enquanto em outras não havia sequer um canteiro. Algumas das árvores apresentaram 

copa em contato com a fiação elétrica do tipo convencional. Foram identificadas podas mal conduzidas, 

tanto pela técnica de poda como pelo resultado estético, com deformação da arquitetura da copa e rebrota 

intensa sem controle. Uma árvore já se encontrava morta e outra com buracos profundos de cupim. Na 

maioria das árvores o número de pernadas básicas superou o ideal de três, além de que a altura dessas era 

inferior ao recomendado de 1,8 m. A largura mínima de 1,2 m do passeio foi respeitada, chegando mesmo a 

2 m em alguns trechos. A largura de 0,7 m da faixa de serviço também foi respeitada. 

Conclusão: 

Os dados coletados permitiram concluir que a implantação das árvores nos passeios públicos da Av. Cônego 

José Luís Pereira Ribeiro respeitou apenas alguns parâmetros técnicos, não tendo sido adotados 

procedimentos visando à condução das árvores, como a contenção radicular e controle da altura das 

pernadas básicas. Embora a funcionalidade do passeio não tenha sido muito prejudicada, a não observação 

de alguns procedimentos resultou em degeneração tanto estética quanto estrutural das árvores e 

comprometimento do passeio. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: IMPLANTAÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO ALOJAMENTO 

CONJUNTO  

ENIC201611463 

 

STEPCIANE CARLA COSTA BARBOSA, NAYANE CAROLINE BATISTA, BRENDA HELENA CRUZ DE 

OLIVEIRA, SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA, ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Introdução: 

Puerpério é o período em que as modificações locais e sistêmicas provocadas pela gravidez e parto no 

organismo da mulher, retornam a situação do estado pré -gravídico 1 (Neme, 2000). Pode ser classificado 

em imediato, mediato, tardio e remoto e os cuidados devem ser realizados de acordo com cada desses 

períodos. 2(Carvalho) Por constituir um marco efetivo do vinculo mãe e filho, a atenção após o parto deve 

enfatizar aspectos educativos que abordem orientações como: cuidados com recém nascido, auto cuidado e 

amamentação.³ Objetivo: Narrar à experiência vivenciada durante a elaboração de materiais educativos e 

implantação da educação permanente no alojamento conjunto. 

Metodologia: 

Trata- se de um relato de experiência realizado em um alojamento conjunto durante o período de estágio 

curricular da graduação em enfermagem, em um hospital do interior de São Paulo no primeiro semestre 

letivo de 2016. Desenvolvemos um material ilustrativo contendo orientação sobre: o puerpério, 

amamentação, cuidados com o recém- nascido e auto cuidado, com a orientação das professoras 

responsáveis pelo estágio. Posteriormente foi aprovado pela coordenadora das unidades de saúde da mulher 

que imprimiu e plastificou o mesmo. Em seqüência iniciamos a Educação Permanente que ocorria 

diariamente no período da manhã com a exposição do material e conversa aberta abordando os assuntos 

citados. Ao final registrávamos em um livro ata a assinatura das puérperas e assinávamos como 

responsáveis pela dinâmica. Após o término do nosso período estágio a ação foi implantada como rotina na 

instituição e permanece sendo realizada pela equipe de enfermagem. 

Resultado: 

Assim, essa experiência foi única não só pela expansão de conteúdo, mas também pela nossa formação 

acadêmica, a implantação dessa educação permanente foi uma experiência muito rica que nos acrescentou 

confiança e troca de experiências com as puérperas, todas demonstraram grande interesse e participação 

sanando suas duvidas e medos. 

Conclusão: 

A educação permanente no alojamento conjunto é de extrema importância pois estimula o aleitamento 

materno, fortalece o vinculo mãe e filho, favorece o auto cuidado e cuidados com o recém nascido, além de 

sanar dúvidas. Faz-se necessário a continuidade desta ação às puérperas pela equipe de enfermagem do setor 

e pelos estagiários de enfermagem, pois também contribui para a formação profissional. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

174 

 

GALERIA SUL-AMERICANA HERCULANO ALVARENGA: CIÊNCIAS E HISTÓRIA NATURAL  

ENIC201659890 

 

YASMIN FERNANDES BELLO 

Orientador(a): CARLOS EUGENIO MONTECLARO CESAR JUNIOR 

 

Introdução: 

O projeto apresentado nesse trabalho salienta o estado de novo museu, o próprio museu como peça do 

acervo, o museu como ele deve ser, relacionado a modernidade, cultura e educação, e não a antiguidades e 

lazer. Desde de sua estrutura até seu acabamento final ele possui fragmentos da tecnologia corrente. O 

amplo espaço para exposições é perfeito para a forma que o arquiteto Paulo Mendes da Rocha interpreta um 

museu no IPTV USP de 2011, Arquitetura de Museus, “Lugar de contemplação e reflexão.” 

Metodologia: 

Para elaboração do projeto foi desenvolvido um plano composto por três etapas: Escolha da forma 

volumétrica, a escolha da volumetria foi desenvolvida primeiro pois o museu, nos conceitos do autor e a 

partir de seus estudos, a forma deve ser a primeira obra do próprio museu a ser vista pelo público, ela seria a 

atratividade inicial; Escolha do local: o local deve ser amplo e sem nenhum tipo de poluição, seja ela visual 

ou sonora. Para que a obra tenha o destaque pretendido, ela deve se localizar em um terreno grande, de 

forma ampla e completamente vazio de vegetação arbórea; Desenvolvimento do entorno: o projeto 

paisagístico do local deve conter espelhos d’agua e diferentes acessos, detalhes que proporcionam diversas 

visões e efeitos sobre o edifício. 

Resultado: 

O projeto da Galeria Sul-Americana Herculano Alvarenga vem com o propósito de oferecer á região do Vale 

do Paraíba, no interior do estado de São Paulo, uma oportunidade de inclusão cultural do público que ali 

rodeia, sendo também, mais uma opção de acervo dentre os museus do mundo. É uma proposta de novo 

plano para o museu já existente na cidade de Taubaté-SP, o Museu de História Natural de Taubaté e 

Fundação de Apoio à Ciência e Natureza, uma instituição de caráter particular, conduzida pelo Dr. 

Herculano Alvarenga, Médico, Cientista Paleontólogo Brasileiro e também proprietário do museu. Em seu 

critério atual há a intenção de um duplo ambiente, que ofereça uma ala especial contida de um acervo 

puramente sobre o corpo humano, e o outro de um acervo de história natural. 

Conclusão: 

Até o momento os requisitos necessários para o desenvolvimento do projeto em questão tem sido cumpridos 

com clareza, sem nenhum tipo de dificuldade ou interferência, apenas algumas dúvidas. O terreno escolhido 

supre todas as necessidades que a localização atual não oferece e a modulação da volumetria não se alterou, 

a não ser pelas medidas ainda não definidas, estão em escala monumental. A forma de locação desejada está 

confortavelmente distribuída pelo “pátio”, e o paisagismo ainda poderá ser mais específico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

175 

 

O LEAN DESIGN APLICADO AO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS: ANÁLISE DO FLUXO DE 

PROCESSO PARA REDUÇÃO DE CARGA MÁQUINA  

ENIC201682849 

 

ALAN MONTEIRO, THALES FERNANDES BRAGA LOUZADA, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Com o mercado globalizado, os produtos desenvolvidos exigem maior precisão e maior velocidade, com 

mais qualidade e menos desperdício. Desta forma, se tem buscado novas metodologias para fabricar um 

produto de forma mais eficaz e eficiente, sendo a principal metodologia conhecida por Lean Design 

(Engenharia Enxuta). Na fabricação de longarinas de caminhões há um desperdício no processo de 

usinagem de furos, onde não é possível realizar todas as furações no centro de usinagem. Dessa forma, após 

estampagem e usinagem no centro CNC, a longarina passava por uma bancada em que eram feitos os furos. 

O Lean Design ou Desenvolvimento Enxuto tem como principal finalidade a redução dos desperdícios nos 

processos e produtos para otimizar lucros. A introdução da mentalidade Lean no Desenvolvimento de 

Produto é um meio para que ocorram inovações com o foco de antecipar as alterações nas situações do 

mercado que irão gerar complicações bem como oportunidades. 

Metodologia: 

As fases do desenvolvimento desse trabalho consistiram primeiramente na definição do tema de estudo e 

dos objetivos a serem alcançados. A partir dessa definição, construiu-se um referencial teórico por meio de 

pesquisa em fontes academicamente reconhecidas, como literaturas nacionais e estrangeiras, artigos, e 

publicações eletrônicas, encontradas na Internet, o que permitiu a construção de uma fundamentação teórica 

de forma metódica e abrangente, fundamentando o projeto em estudo. Para complementar a teoria, 

desenvolvendo uma base para um “estudo de caso único”, buscou-se acompanhar e verificar o processo 

produtivo de longarinas de caminhões na empresa Alfa, aproveitando-se da vivência de um dos autores 

neste ambiente de manufatura. Na sequência do trabalho, planeja-se, com a análise dos fatos e dados 

apurados, realizar uma comparação com os princípios do Lean Design, obtendo-se bases para uma possível 

sugestão de implementação nas tarefas de engenharia com relação ao processo abordado. Finalmente 

apresenta-se a conclusão e discussão final sobre os fatos relevantes encontrados na literatura, nas análises 

dos processos descritos pelos autores e no caso único estudado. Um estudo de caso foi feito sobre um 

procedimento de confecção de longarinas de caminhão em uma empresa multinacional, em que se analisou 

os desperdícios durante o processo de produção. As etapas de fabricação consistem em preparação da peça 

para entrar na puncionadeira, furo de arraste (utilizado para fixação na máquina), puncionar CNC 

(realização de todos os furos na longarina), estampar (dobra da peça), recorte a quente, acabamento 

(lixamento e quebra de cantos vivos) e bend (conformação para atender o modelo). Após a análise, detectou-

se uma oportunidade de melhoria por meio da substituição das etapas de puncionar CNC e recortar a quente 

por uma única ferramenta de recortar e furar a frio. Dessa forma, espera-se uma economia de recursos 

(homens e máquinas), tempo e a redução do custo de fabricação. 

Resultado: 

Foram analisados os tempos de processo das etapas puncionar CNC e recorte a quente de dois modelos (dois 

pares) antes da melhoria e os resultados são apresentados nas Tabelas 01 e 02. Os resultados do estudo das 

alterações são apresentados na Tabela 03. O Gráfico 01 mostra uma comparação entre as horas máquina 

empregadas no processo antigo (puncionar CNC que está representado em vermelho e recorte a quente que 

está em azul) com o processo novo (recorte a frio e furar a frio que está representado em verde). A soma da 

carga horaria apresentada em vermelho e azul representa a quantidade de horas maquina dedicada no 

processo antigo para atender a demanda dos meses de agosto a dezembro. Por sua vez, a carga horaria 

apresentada em verde representa a quantidade de horas máquina que seriam necessárias para atender a 

mesma demanda, com o novo processo. 
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Conclusão: 

Com este estudo verificou-se que é viável a aplicação de Lean Design no processo produtivo das longarinas 

de caminhões da empresa. Foram sugeridas melhorias no processo de fabricação, fundamentadas nas 

pesquisas sobre Engenharia Enxuta e comprovada a eficiência do método por meio dos resultados. Tendo o 

ferramental completo, as horas das máquinas CNC e recorte a quente seriam liberadas para serem utilizadas 

em novos projetos. Se o Lean Design tivesse sido aplicado desde a fase de desenvolvimento do produto, os 

ganhos seriam ainda mais significativos, pois não haveria tais desperdícios desde o início do ciclo de 

produção destas peças. 
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GESTÃO DE PESSOAS: CONTRIBUIÇÃO DO MODELO DE LIDERANÇA SITUACIONAL  

ENIC201684478 

 

MARCELO KAZUO NODA, SAMANTHA DE ALMEIDA 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

O tema foi escolhido e pesquisado pela relevância que o assunto tem nos dias atuais, em função da 

competitividade entre as empresas e a busca incessante do ser humano em encontrar meios para satisfazer-

se, e obter a auto realização no ambiente de trabalho. Observa-se que os trabalhadores estão cada vez mais 

exigentes em relação à empresa em que vão trabalhar, sendo que em um processo de seleção de pessoal, 

tanto a empresa quanto o candidato ao emprego, analisam-se mutuamente. Neste cenário competitivo, cada 

vez mais os trabalhadores são o diferencial de uma empresa para outra; o capital humano, as pessoas que 

nelas trabalham, têm se apresentado expressivamente como um ponto forte das empresas em relação às suas 

concorrentes. Vale ressaltar que, para as empresas tenham um alto índice de satisfação, os líderes que nelas 

atuam têm de ser eficazes, sempre focando o lado pessoal e motivacional de seus subordinados. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para abordar o tema basea-se na pesquisa bibliografica e análise de caso aplicado 

em uma empresa de pequeno porte no ramo de parafusos automobilisticos. O trabalho consiste na escassez 

de liderança e a dificuldade de motivação dos funcionários na área fabril, pois a mesma ocasiona a 

qualidade do produto final e o prazo de entrega para o cliente. A solução para estes problemas estará focada 

em treinamentos sobre liderança e motivação para todos os líderes da área fabril, consequentemente após 

estes treinamentos, todos os funcionários receberão um treinamento mais enxuto de liderança e como 

receber um feedback dos líderes. 

Resultado: 

O propósito deste trabalho foi demonstrar uma perspectiva de minimizar as dificuldades através de uma 

adoção de um modelo de liderança que desenvolva um processo de alinhamento cultural dentro da empresa, 

estruturando metas e desempenho individuais e coletivos através da motivação. O pressuposto adotado foca 

a relação entre orientação motivacional e competências de liderança no ambiente empresarial, pois se 

acredita que esses esclarecimentos objetivam uma otimização de esforços para a produção de resultados 

esperados. O resultado demonstrado foi que independente das teorias de motivação e liderança que os 

líderes utilizem como referência, há em comum em todas elas a importância essencial de tratar o ser 

humano com dignidade e respeito, além da necessidade de estar mais próximo possível do seu quadro 

funcional e dispor de tempo para ouvi-lo. 

Conclusão: 

As situações observadas na análise prática permitiram validar a ideia básica da Liderança Situacional 

segundo a qual uma liderança incompatível com o nível de maturidade do trabalhador de nível operacional 

resulta em baixa motivação e problemas de desempenho. Da mesma forma que transferir autoridade e 

responsabilidade demais para quem não está preparado resulta em insegurança, o controle e 

acompanhamento excessivos geram frustação em que tem maior nível de maturidade. Em suma é possível 

concluir que as motivações dos quadros operacionais acontecem através da delegação gradual e situacional 

da satisfação das necessidades básicas, o que permite validar a metodologia proposta. 
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PROJETO PARA CRECHE INCLUSIVA EM TAUBATÉ  

ENIC201618014 

 

RIANNE ALMEIDA DO CARMO 

Orientador(a): FLAVIO JOSE NERY CONDE MALTA 

 

Introdução: 

O tema abordado, Creche Inclusiva, foi escolhido devido à falta de creches em número adequado no 

município de Taubaté. A população vem crescendo e a creche é um meio que muitos pais encontram para 

cuidar de seus filhos enquanto trabalham. Além do mais, considerando a população infantil que necessita 

cuidados especiais, deve-se optar pela visão da inclusão que procura incluir aquela criança entre os outros 

para que se sinta igual a todos, visando assim um futuro mais sociável e menos preconceituoso. Tendo como 

objetivo elaborar um projeto que procure abordar, a preocupação com o inicio da vida pré-escolar, que leve 

aceitação coletiva e individual desde os primeiros anos, para uma possível evolução da sociedade quanto as 

indiferenças e preconceito. Trabalhar espaços que sejam julgados otimistas para essa fase da vida de uma 

criança, algo que seja funcional, aconchegante e acima de tudo trabalhado com amor. 

Metodologia: 

Para realização de tal trabalho, foram dados vários passos para sua pesquisa, fundamentação e finalização. 

Desde pesquisas e embasamento sobre o tema abordado, conversa com especialista do assunto, visitas 

técnicas, levantamento de uma área adequada quanto a sua legislação, zoneamento e ocupação de solo, até 

seu entorno levando em conta sua acessibilidade e mobilidade urbana, além de estudos de caso para se obter 

um bom partido arquitetônico e conceito, para o projeto em questão. Sendo assim foram feitas alguns 

estudos sobre conceito de deficiência, inclusão, e algumas analises sobre creches, compreender suas 

necessidades e entender o que seria um lugar que adequado para sua execução. 

Resultado: 

Possibilidades de exploração do município para local de implantação do projeto. Estudos e pesquisas 

aprofundados sobre o tema abordado. Entendimento sobre necessidades especiais e acessibilidade. 

Conclusão: 

Pensando no termo sociabilizar, e do quão importante é colocar o termo em prática desde cedo, pensa-se em 

creches inclusivas, para integrar crianças, possibilitar uma maior autonomia e colaborar para a reabilitação 

de meninos e meninas com e sem necessidades especiais. 
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PLANO DE NEGÓCIO: ESTUDO DO MERCADO PARA LOJA E ARTIGOS ANIME NO VALE DO PARAÍBA  

ENIC201622028 

 

LISANDRA CRISTINA MONTEIRO 

Orientador(a): AUGUSTINHO RIBEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Para abrir um negócio o empreendedor deve ter conhecimento do mínimo exigido dele em sua área de 

atuação, como concorrência, potenciais fornecedores, publico alvo e despesas básicas para abertura do 

empreendimento. Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de averiguar a viabilidade da oportunidade 

de abertura de um pequeno negócio na área de Animes, com foco principal na fabricação e venda de 

acessórios para Cosplay (atividade relacionada com games, animes e mangás). O desenvolvimento desta 

pesquisa ocorreu como desígnio para a formação de profissionais na área de administração de empresa e 

gestão de negócios, o estudo é importante para os novos administradores de empresas, pois revela os 

conceitos em destaque de um bom empreendedor, é indicado também, para as pessoas que desejam ter o 

conhecimento de como elaborar um modelo de negócio e um plano de negócio, tendo em vista que esse 

estudo apresenta exemplos dessas duas ferramentas. 

Metodologia: 

O procedimento metodológico foi o estudo exploratório, utilizando-se o município de Taubaté como 

amostra, tendo em vista a escassez de profissionais que atendem esse público na cidade observada. Os dados 

para fundamentar o estudo foram alcançados por base de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, 

realizando-se após esses levantamentos uma avaliação do material observado, com o objetivo de classificar 

as informações e fazer uso daquelas que fossem compatíveis com os objetivos buscados. 

Resultado: 

Como em qualquer outro campo, o empreendedorismo também tem seus pontos negativos, porém o mais 

evidente, neste caso, é a dificuldade na realização de pesquisa e levantamento de informações desse 

segmento em Taubaté devido à ausência de histórico comprovado ou especulações de dados, causando 

assim um obstáculo na formação de uma base para a tomada de decisão. 

Conclusão: 

A partir desta pesquisa, o aluno adquiriu capacidade de construção e elaboração de um modelo de negócio e 

consciência dos conceitos de empreendedor e empreendedorismo. Também se percebeu a necessidade de 

estudo continuo, para a constante inovação com o intuito de atender melhor o cliente e manter a empresa em 

evidencia no mercado. Findada a pesquisa, observa-se a capacidade do aluno em analisar os dados 

encontrados e tomar uma decisão a respeito da abertura da empresa estudada, com o conhecimento de todos 

os riscos e dificuldades a serem encontrados durante a inserção e para mantê-la ativa no mercado. 
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A GESTÃO FINANCEIRA EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: UMA FERRAMENTA DE 

SOBREVIVÊNCIA E DE VANTAGEM COMPETITIVA  

ENIC201667884 

 

LUCIMARIA FERREIRA DE MELO 

Orientador(a): JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA 

 

Introdução: 

A gestão financeira nas micro e pequenas empresas estão se tornando uma ferramenta de sobrevivência e de 

competitividade na atualidade. Essa abordagem embora venha sendo tratada exaustivamente, quer seja por 

meio de publicações ou mesmo por debates, é um assunto de alta relevância, que cabe aqui mais uma 

discussão. Um planejamento financeiro é, portanto, uma afirmação do que deve ser realizado em curto, 

médio e longo 

Metodologia: 

O método utilizado tem como base para alcançar o objetivo proposto nesse estudo as pesquisas 

bibliográficas em livros técnicos, buscando explicar o problema a partir de suas referencias, assim como em 

artigos científicos postados na Internet direcionado para área de Administração Financeira, bem como em 

sites do SEBRAE e IBGE. 

Resultado: 

Pesquisas recentes realizadas pelo SEBRAE, comprovaram que de cada dez empresas brasileiras instaladas, 

sete encerram suas atividades antes dos cinco anos de vida. O principal motivo a levá-las a isto é a falta 

pelos microempresários dos conhecimentos e informações do que seja um planejamento financeiro e ou do 

planejamento estratégico, o que leva as dificuldades no processo decisório empresarial. Como resultado da 

falta de conhecimento e informação os microempresários sofrem com graves problemas de gestão, 

principalmente aos problemas de falta de capital de giro. 

Conclusão: 

No estudo realizado foi possível compreender que a gestão financeira integrada com a gestão estratégica 

pode interferir na sobrevivência e na competitividade da micro e pequena empresa. É necessário que os 

microempresários devem se adequar as novas metodologias de gestão, assim como a contabilidade gerencial 

está mais presente do que nunca nas decisões e no cotidiano das empresas 
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ESTUDO TÉCNICO DE PRÁTICAS PARA PAINÉIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO  

ENIC201634302 

 

LARISSA PAZZINI SILVA SANTOS 

Orientador(a): GEISYLENE DINIZ RICARDO 

 

Introdução: 

Na montagem de painéis elétricos busca-se adotar as melhores soluções técnicas com o objetivo de garantir 

a operabilidade e a segurança dos equipamentos e dos envolvidos pela realização do trabalho. No entanto, a 

erronia interpretação das normas pode levar as falhas na execução da montagem e ensaios de painéis, pois 

os procedimentos de eletricidade passam por uma constante evolução de técnicas fazendo com que os 

processos se tornem mais segura. O principal desafio dos fabricantes de painéis elétricos de baixa tensão 

deve ser o desempenho integrado entre os procedimentos de montagem, com a execução da área projetada. 

Ao se iniciar um estudo técnico para painéis elétricos de baixa tensão é importante conhecer como o 

trabalho será realizado. 

Metodologia: 

Esse trabalho está fundamentado na aplicação do estudo de caso, revisão bibliográfica e análise exploratória 

e qualitativa. Para Bruyne et al. (1977) o estudo de caso justifica sua importância por reunir informações 

numerosas e detalhadas que possibilitem apreender a totalidade de uma situação. A riqueza das informações 

detalhadas auxilia o pesquisador num maior conhecimento e numa possível resolução de problemas 

relacionados ao assunto estudado. Segundo Gil (1991, apud SILVA 2005) pesquisa exploratória visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torna-lo explícito ou a construir hipóteses 

envolve levantamento bibliográfico; análise de exemplos que estimulem a compreensão; análise de melhoria 

na montagem e procedimentos de execução. 

Resultado: 

CASES- NÃO CONFORMIDADES EM FIOS CONDUTORES NAS INSTALAÇÕES. 

IRREGULARIDADES COM BARRAMENTOS. Durante a elaboração de um projeto, as especificações 

técnicas emitidas para a execução se sobrepõem aos tramites legais fazendo com que a proposta atenda 

essencialmente as exigências do produto, caso, algum requisito normativo pode ser omitido. É exatamente 

nessa falha de execução que pode ocorrer o aumento justificativo das inadequações da montagem de painéis 

elétricos. Através de alguns métodos para a visualização de falhas para esse case pode empregar a lista de 

verificação, o plano de inspeção de pré-teste e os testes de aceitação em fabrica. Ambos demonstraram e 

identificam os requisitos estabelecidos pelas normas, evidenciando pontos de fragilidade da documentação 

técnica, que resultaram em características construtivas do painel e seus componentes favoráveis à ocorrência 

de não conformidades. 

Conclusão: 

O trabalho atingiu o objetivo geral de realizar um estudo técnico para possíveis soluções no decorrer de 

processos de painéis elétricos de baixa tensão e procedimentos de execução tendo como embasamento em 

normas técnicas. Nos cases apresentados foram observados a não utilização das normas regulamentadoras 

que causam falhas de realização do projeto; Em alguns casos, pode-se evidenciar que o custo para a 

fabricação de um painel/quadro subiu de 70% a 100% do valor programado, assim acarretando na carência 

de conhecimentos técnicos em painéis de baixa tensão. 
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ANÁLISE DO NÍVEL DE RESILIÊNCIA DE ESPOSAS DE MILITARES EM PROCESSO DE MIGRAÇÃO  

ENIC201674449 

 

JULIANA DE SOUZA SILVA SANTOS 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Observa-se que o militar pode ser movimentado em qualquer época do ano para qualquer parte do território 

nacional. As exigências da profissão militar não estão restritas somente ao profissional, tornando assim a 

condição familiar totalmente ligada à profissão militar. É comum o núcleo familiar não conseguir 

estabelecer relações duradouras e permanentes nas cidades nas quais residem, uma vez que a família reside 

nas mesmas um período de três anos aproximadamente (BRASIL, 2015). A resiliência é o resultado do 

processo de adaptação bem-sucedida às situações desafiadoras ou ameaçadoras (WOLFF, 1995 apud 

SOUZA; CERVENY, 2006). Revela a capacidade do indivíduo de transpor obstáculos e seguir seu 

desenvolvimento saudável, apesar das adversidades. Na presente pesquisa busca-se analisar o nível de 

resiliência de esposas de militares. Acredita-se que a resiliência pode auxiliar na diminuição dos impactos 

negativos decorrentes dessas várias migrações que as esposas de militares vivenciam. 

Metodologia: 

Foi realizada uma pesquisa de campo e exploratória. Foi utilizado como instrumento a Escala de Resiliência 

de Wagnild e Young (1993). Tal escala é usada para medir os níveis de adaptação psicossocial relativos a 

significantes eventos ocorridos da vida. Possui 25 itens de forma positiva com resposta tipo Likert variando 

de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). Os escores da escala variam de 25 a 175 pontos, com 

valores altos indicando elevada resiliência (PESCE et al., 2004). A amostra foi composta por 75 esposas de 

militares. Nessa amostra de mulheres, ressalta-se que seus maridos possuem, aproximadamente, 20 anos de 

serviço militar, com uma média de 7 transferências ao longo desse período. 

Resultado: 

Pode-se constatar que dentre as participantes deste estudo há um predomínio de resiliência média alta 

(48%), seguida de resiliência alta (29%) e resiliência média baixa (19%). Apenas 4% da amostra apresentou 

nível baixo de resiliência. 

Conclusão: 

Constatou-se que as esposas de militares investigadas apresentam bons níveis de resiliência, o que revela 

boa capacidade de adaptação psicossocial aos eventos desafiadores vividos, dentre eles e de forma muito 

intensa, o fenômeno da migração. Pretende-se dar continuidade ao estudo, numa perspectiva qualitativa, a 

fim de se compreender quais os principais fatores de proteção presentes e quais as principais estratégias 

estas têm utilizado para enfrentar os eventos estressores que se fazem presentes em suas vidas. 

 

 
 



  

183 

 

FAZENDA VERTICAL: SISTEMA INTEGRADO DE AGRICULTURA COM O ESPAÇO URBANO  

ENIC201614502 

 

AMANDA MORAES GOMES 

Orientador(a): ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO 

 

Introdução: 

Um dos maiores desafios do período atual tem sido enfrentar o crescimento populacional, o aumento da 

urbanização e as alterações climáticas. O produto agrícola é um dos que tem sofrido maior impacto no seu 

processo de produção até o consumo. Além da questão climática que tem afetado não só a área urbana como 

a área rural. Além disso, os padrões de consumo da população extrapolaram os limites da capacidade 

ecológica do planeta. A partir dessa problemática é que começaram a ser discutidas alternativas que 

solucionassem de forma eficaz a escassez do alimento à parcela da população considerando as questões de 

degradação ambiental pertinentes nos sistemas tradicionais de agricultura. Projetadas para serem 

implantadas nos centros urbanos, as fazendas verticais tem por principal função, a produção em ambiente 

controlado, com a menor interferência química nociva possível, aproveitando-se do escasso espaço urbano, 

através da verticalização. 

Metodologia: 

Quanto a metodologia de pesquisa, tratando-se de um Trabalho de Graduação, para o curso de Arquitetura e 

Urbanismo, a pesquisa é classificada como mista por envolver diferentes esferas da produção cientifica. Os 

métodos utilizados abrangem estudos teóricos para embasamento dos temas relacionados ao assunto 

desenvolvido, que englobam estudos qualitativos, exploratórios, documentais e bibliográficos; visitas 

técnicas, que permitiram a compreensão prática do funcionamento de sistemas relacionados às teorias; além 

de projetos desenvolvidos com a finalidade de se aplicar uma solução ao tema proposto por meio da criação 

de edifícios em um espaço previamente selecionado por meio de levantamentos cartográficos e estudos de 

ocupação e situação da área. A conclusão desse processo se dá com a viabilização econômica por meio de 

estudos de demanda e capacidade de produção através de cálculos desenvolvidos com base nos 

dimensionamentos mínimos necessários para a funcionalidade dos espaços propostos no projeto e na 

pesquisa. 

Resultado: 

Com base em toda a conceituação teórica de pesquisa e desenvolvimento, o intuito é de se criar um projeto 

arquitetônico de uma fazenda vertical atrelado a proposta de requalificação urbana na comunidade de 

Heliópolis, zona Sul de São Paulo, a partir da integração entre arquitetura, urbanismo e comunidade. Como 

forma de proporcionar um sistema econômico integrado de produção, distribuição e consumo, o projeto 

arquitetônico visa a elaboração de espaços de gastronomia, feira, centro de capacitação e o foco principal, o 

edifício para o cultivo de alimentos, todos interagindo em um mesmo terreno. O meio utilizado para o 

cultivo dos alimentos, a hidroponia, apega-se aos conceitos de sustentabilidade e reaproveitamento de forma 

a multiplicar os benefícios da agricultura urbana vertical estudada. O resultado desse pesquisa e projeto é a 

qualificação do espaço levantado para implantação, agregando valor à comunidade ao oferecer cultura, 

lazer, acesso à alimentação, desenvolvimento e capacitação. 

Conclusão: 

De forma global, tem-se desse projeto uma hierarquia interdisciplinar no ramo da arquitetura, passando da 

esfera pública de planejamento municipal para o projeto de requalificação urbana focada na região onde sua 

implantação é proposta, até a qualificação do terreno como um complexo integrado à comunidade 

favorecendo a criação de uma identidade regional juntamente com a população. Chega-se então ao projeto 

arquitetônico de menor escala, do edifício denominado Fazenda Vertical. 
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OS CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A ENTRADA DAS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS NO COMÉRCIO EXTERIOR  

ENIC201616893 

 

JÚLIA DE ALMEIDA FARIA DE CASTRO, VANESSA ANTUNES DA SILVA SOARES 

Orientador(a): MARCO ANTÔNIO MOREIRA ORTIZ 

 

Introdução: 

Expandir negócios trata-se de um dos objetivos que mais exige planejamento às Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte denominadas por Micro e Pequenas Empresas (doravante MPE’s), visto que as mesmas 

buscam manter-se ativas no mercado - não só no interno, mas também no externo. Entre suas vantagens, 

destaca-se a do reconhecimento de clientes internacionais em seu produto/serviço e a vasta oportunidade de 

firmar contratos mundo afora. Durante um período de crise, empresas com um departamento de Comércio 

Exterior bem estabelecido sobrevivem de forma mais do que satisfatória do que empresas que apostam todas 

suas fichas no mercado interno. Tudo depende da porcentagem que suas exportações representam junto à 

totalidade de suas vendas (MANGOLIN 2015). Recomenda-se fortalecer a estrutura de exportação, atentar-

se a todas as oportunidades de vendas internacionais e aos Consórcios de Exportação, que se tornaram uma 

ótima opção de inicio das atividades de Comércio Exterior. 

Metodologia: 

A realização do trabalho se baseia no recolhimento de informações que irão auxiliar a entender a extrema 

importância de se iniciar as atividades internacionais, e/ou aumentar a porcentagem de exportação de uma 

empresa de pequeno porte através de livros conceituados de autores especializados em comércio exterior, 

economia nacional e internacional, gráficos e tabelas de estudos comprovados do SEBRAE (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). 

Resultado: 

As micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo faturaram R$ 597,2 bilhões em 2015, queda de R$ 

100 bilhões no acumulado do ano passado, em comparação com 2014. Os dados são da pesquisa 

Indicadores Sebrae-SP. Inseridas na cadeia produtiva, as (MPEs) sofrem, de um lado, os reflexos da 

dificuldade das grandes firmas, do outro, a alta do dólar, inflação e impostos. Ameaçados, os empresários 

procuram reduzir custos e encontrar soluções criativas para fazer mais com menos e não contribuir para o 

aumento das estatísticas de fechamento de empresas. Para superar o quadro de redução das vendas, as MPEs 

devem buscar atingir o mercado externo com a ajuda de Consórcios de Exportação que têm por finalidade a 

redução dos custos de exportação através de despesas compartilhadas, aumento da competitividade perante 

os concorrentes internos, acúmulo de conhecimento em marketing internacional e o aprimoramento do 

processo de gestão e produção. 

Conclusão: 

Os custos que uma empresa sozinha precisa incorrer para participar do mercado externo, inviabiliza a sua 

inserção no mercado internacional e o Consórcio de Exportação se torna uma alternativa válida, de muita 

credibilidade e de grande chance de sucesso quando bem executada para MPEs que buscam manter-se 

estáveis diante de uma economia desestruturada, através dos benefícios promovidos pelo consórcio, como a 

participação conjunta em feiras internacionais, rateio de despesas de exportação (despachante aduaneiro, 

pesquisa de mercado, custos de promoção), e criação de uma logomarca forte, além de maior poder político 

em negociações com entidades de apoio ao comércio exterior 
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO DE RECURSOS TERAPÊUTICOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

ENIC201678367 

 

SAMANTHA DE LIMA REZENDE, GLEICE TALITA COSTA, ANA CLAUDIA DE LIMA LARA, SILVIA MAIRA 

PEREIRA CINTRA, MARIA ANGELA PETRINI, TERESA CÉLIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

Introdução: 

A atenção básica de saúde é o conjunto de iniciativas que visa cuidar da população, tais como: promoção, 

proteção, agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação, e redução de danos a manutenção a saúde da 

coletividade. Sendo uma de suas funções, a administração e a dispensação de medicamentos à população. 

Metodologia: 

Este trabalho objetiva-se de um relato de experiência, de estudantes do curso de graduação de Enfermagem, 

durante a disciplina de estágio curricular em uma Unidade Básica de Saúde do Vale do Paraíba Paulista, 

usando o conhecimento teórico adquirido nas disciplinas de gerenciamento de serviço de saúde, políticas 

públicas de saúde, microbiologia, farmacologia, e sua aplicação da prática por meio da vivência em campo 

de estágio, no período de maio e junho de 2016. 

Resultado: 

Durante o período de estágio, participamos da dispensação dos medicamentos protocolados pelo município 

que são distribuídos à população. Observamos a responsabilidade do profissional de enfermagem quanto ao 

planejamento de solicitação dos medicamentos utilizados na unidade de acordo com a demanda da 

população, o controle de estoque e a data de validade, para não ocorrer descartes desnecessários, e se houver 

deve ser feito em local apropriado para não causar danos ao meio ambiente. 

Conclusão: 

Conclui-se o quanto é importante a participação do profissional enfermeiro, na gestão de recursos materiais 

para otimização e qualidade da assistência prestada a população.Possibilitando assim, o redirecionamento de 

verbas Públicas para outros serviços da rede, trazendo assim benefícios aos munícipes. 
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AÇÃO DE SAÚDE PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA HIPERTENSÃO : RELATO DE EXPERIÊNCIA  

ENIC201653589 

 

LARISSA GABRIELA FERREIRA DA COSTA, KEILA FLÁVIA DE JESUS SOUZA DA SILVA, JOÃO VITOR F. DE 

SALES, JOICE PAVANETTI DE AQUINO, LETICIA CABRAL DE VASCONCELLOS VINHAS, MARIANA DE 

PAULA MORAIS 

Orientador(a): VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA 

 

Introdução: 

Basicamente a hipertensão ou pressão alta é uma doença caracterizada pela força que o coração exerce para 

bombear sangue para todo o corpo através das artérias. Tal doença atinge cerca de 20% de toda a população 

brasileira sendo que apresenta maior possibilidade de desenvolver-se em pessoas da raça negra, de vida 

sedentária, quem não possui uma alimentação saudável, consome muita bebida alcoólica, pessoas acima do 

peso, diabéticas, quem está com um alto nível de estresse e idosos. Esta é uma doença silenciosa, podendo 

apresentar como sinais e sintomas a dor de cabeça, enjoos, dor no peito, sangramentos pelo nariz, zumbido 

nos ouvidos, visão embaçada, entre outros. Quando uma pessoa é diagnosticada precisa iniciar o tratamento, 

o qual pode ser uma mudança no cotidiano ou tratamento medicamentoso, tal decisão fica sobre decisão 

médica. A hipertensão não tratada pode gerar complicações como AVC, arritmia cardíaca, infarto do 

miocárdio e doença renal crônica. 

Metodologia: 

Utilizou-se para este trabalho o relato de experiência de acadêmicos do primeiro semestre de Enfermagem 

durante o Estágio de Políticas Públicas de Saúde I. Estes acadêmicos buscaram aprimoramento científico a 

respeito da hipertensão em materiais do Ministério da Saúde e manuais de hipertensão. Para a realização da 

ação educativa os acadêmicos planejaram a estratégia entre os membros da equipe e a professora da 

disciplina. O método escolhido dividiu-se em duas estratégias. A primeira foi cartazes informativos com 

desenhos esquemáticos, conceitos e estatística da hipertensão na população; para a segunda fase utilizou-se 

a verificação da pressão dos discentes que fossem buscar as informações, tudo disposto em um circuito no 

corredor de acesso à cantina. 

Resultado: 

A ação desenvolvida em Maio de 2016, nos evidenciou que os jovens,ao contrário da 

hipótese,demonstraram interesse e motivação para adquirir um conhecimento sobre hipertensão,pois, logo 

que o local foi organizado com os cartazes escritos e com as imagens chamativas, começou a chegar um 

número significativo de acadêmicos de diversos cursos para obter informações sobre o tema proposto e para 

aferir sua pressão. Muitos discentes não possuíam conhecimento sobre Hipertensão fato demonstrado ao 

fazerem perguntas expressivas a respeito do tema, visando esclarecerem suas dúvidas. Esta ação evidenciou 

ao grupo a importância e o sentimento de ser um enfermeiro.Vale ressaltar que se obteve um resultado 

expressivo de hipertensos dentre os discentes, fato preocupante pela idade jovem destes participantes da 

ação. Portanto, este grupo de trabalho pretende elaborar uma pesquisa para buscar dentre os discentes da 

Universidade os hipertensos e orienta-los quanto aos perigos e as formas de prevenção da hipertensão 

arterial. 

Conclusão: 

A hipertensão atinge todas as idades e sexos e as pessoas manifestam-se mostrando um enorme interesse e 

um certo nível de preocupação tendo em vista que se trata de uma doença silenciosa e que tem a 

possibilidade de levar uma pessoa a óbito. 
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ESTUDO SOBRE MERCADO CULTURAL  

ENIC201689844 

 

FÁBIO CLARO DOS SANTOS 

Orientador(a): QUESIA POSTIGO KAMIMURA 

 

Introdução: 

Tendo disponíveis patrimônios privados e com alguns recebendo subsídios da prefeitura, Taubaté fornece 

para a população em geral, diversos locais e museus, tornando possível aos indivíduos usufruir desses locais 

para momentos de lazer, conhecimento científicos e culturais. Os museus são de grande importância para a 

sociedade. No campo dos estudos da museologia social é importante pensar o museu como algo geral, 

considerando o desenvolvimento da consciência cultural, resultado do alargamento dos tempos de lazer, 

tomada de consciência cultural, reação às ameaças devido à aceleração das transformações sociais ( 

PINHEIRO, 2015). Objetivo: apresentar um estudo sobre oferta e demanda das ações realizadas por seis 

equipamentos culturais, localizados no município de Taubaté. 

Metodologia: 

Para realizar a pesquisa foi feito um levantamento dos equipamentos culturais, localizados na cidade de 

Taubaté. Durante o mês de julho/ 2016, foram realizadas seis visitas técnicas aos estabelecimentos: museu 

Monteiro Lobato, museu da Imigração Italiana de Quiririm, museu da Agricultura de Quiririm, Sesc, museu 

Mazzaropi e museu de História Natural de Taubaté. Nas visitas, foram observados os itens: localização, 

serviços ofertados à população, principais demandas, financiamentos das ações realizadas e foram 

fornecidos folders dos estabelecimentos. Os dados coletados (visitas técnicas, consultas aos sites dos 

estabelecimentos e documentos fornecidos), foram tabulados no Excel seguindo o roteiro de visitação. 

Resultado: 

Com opções gratuitas o museu Monteiro Lobato oferta atividades educativas e alguns objetos pessoais de 

Lobato, com demanda maior de outras cidades. O museu da Imigração Italiana de Quiririm e o da 

Agricultura de Quiririm, ambos no mesmo prédio, contam com objetos deixados pelos imigrantes Italianos e 

o ciclo de agricultura no Vale do Paraíba, O Sesc tem opções gratuitas e pagas, é mantido pelos empresários 

do comércio de bens, turismo e serviços, sendo uma entidade privada.Entretanto, oferece serviços para o 

trabalhador do comerciário, e a população através de credenciais de atividades. Dentre as opções pagas se 

encontra o museu Mazzaropi, seu principal mantenedor é o Hotel, porém, tendo também arrecadação com 

bilheteria e direitos de imagem de oito Filmes. O museu de História Natural de Taubaté é administrado pela 

FUNAT, recebe toda faixa etária e a renda obtida com bilheteria é para manutenção e crescimento do museu. 

Conclusão: 

Taubaté oferece oportunidades para conhecer e obter conhecimento científico e cultural. Para o 

financiamento dos serviços prestados, cada museu de Taubaté tem sua própria política de administração, 

sendo assim, com serviços gratuitos e pagos. Contudo, a maioria dos museus tem entradas gratuitas e 

mantido pela prefeitura. Suas principais demanda são de visitantes de outras cidades. Embora o Sesc não 

seja um museu, oferece serviços de grande importância no quesito lazer e educação através de oficinas, 

ajudando no desenvolvimento pessoal de seus freqüentadores. Foi perceptível que os locais com taxa de 

entrada conta com maior estrutura para atender ao público. 
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ECONOMIA COMPORTAMENTAL E O PROCESSO DECISÓRIO SOB A ÓTICA DE DANIEL KAHNEMAN  

ENIC201625259 

 

FÁBIO CLARO DOS SANTOS, LUCA BARBOSA BENTO 

Orientador(a): MARCELA BARBOSA DE MORAES 

 

Introdução: 

Ao longo de seus trabalhos os autores Kahneman e Tversky estudaram os fatores que afetam o processo de 

tomada de decisão por meio de experimentos que envolvem situações cotidianas da vida econômica dos 

indivíduos. Deste modo, decisões como descontos em compras, seleção de apostas, programas de vacinação 

e entre outros foram os cenários que viabilizaram o desenvolvimento de suas pesquisas e revelaram que o 

comportamento decisório das pessoas nem sempre está associado a critérios que promovam a maior 

utilidade de suas escolhas individuais; isso frontalmente contraria a Teoria da Utilidade Esperada e desafia 

vários pressupostos da teoria econômica clássica (CAPPELLOZZA; SANCHEZ, 2011). Diante do exposto, 

o objetivo geral deste trabalho é analisar a economia comportamental e o processo decisório sob a luz da 

obra de Daniel Kahneman (2012). 

Metodologia: 

Para atingir o objetivo proposto, a metodologia de pesquisa baseia-se em uma abordagem qualitativa e 

bibliográfica. Para tanto se realizou a leitura do livro “Rápido e Devagar – duas formas de pensar” 

elaborado por Daniel Kahneman e de artigos científicos. O procedimento de análise de dados é por meio da 

análise de conteúdo seguindo os preceitos de Bardin (2004). No livro “Rápido e Devagar – duas formas de 

pensar”, Kahneman (2012), trata do pensamento e do comportamento humano, ele analisa o processo de 

pensar, decidir e julgar e aponta vários erros e desvios comuns nesses processos. A partir de suas pesquisas 

nas quais obteve uma perspectiva científica baseada nos processos de tomada de decisões, escolhas e 

julgamentos antecipados. E além de apontar os diversos erros e desvios comuns nesses processos o autor 

explica os diversos tipos de heurística e de viés que condicionam nossa prática cotidiana. 

Resultado: 

O autor descreve em sua obra duas maneiras de pensar; primeiro o pensamento rápido, intuitivo, que estão 

ligadas as memórias e as tarefas do cotidiano que nos deixam propícios a agir sem pensar muito ou quase 

nada para solucionarmos problemas derradeiros, no qual ele nomeia de sistema 1. Já, o sistema 2 é descrito 

como o pensamento devagar, que está relacionado a análise, concentração e raciocínio lógico e que nos 

obrigam a gastar mais tempo para resolver determinados problemas. Além de várias outras teses que 

desenvolve durante o livro como: Ancoragem como efeito de priming, que seriam as sugestões que nos 

guiam a predestinar valores intuitivamente; a teoria dos Dois “Eus” em que ele coloca em diferença o eu 

experiencial (que seria o eu que vive o presente) com o eu recordativo (que se lembra do passado e por 

muitas vezes de maneira errada guardando somente o final das informações). 

Conclusão: 

Com base nos resultados, observou-se que Kahneman (2012) trouxe inúmeras contribuições nas áreas da 

economia e psicologia. Na obra analisada, notou-se que, na área de economia, é possível ter uma melhor 

noção de como os indivíduos tomam decisões em suas vidas. É fato que muitas pessoas pensam em ter o 

pleno controle de suas decisões, todavia, o autor mostrou uma nova maneira pela qual constitui o processo 

decisório. Assim, pode-se concluir que o estudo da economia comportamental se torna de grande valia para 

aqueles que queriam ampliar os conhecimentos sobre o processo decisório na área da ciência econômica. 
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COBERTURA DO DOSSEL EM FLORESTA ATLÂNTICA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL AUGUSTO 

RUSCHI, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP  

ENIC201665703 

 

VICTOR LOPES DAS CHAGAS MONTEIRO, FLÁVIO HENRIQUE ALVES, LETÍCIA RIBEIRO LEMES 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

O dossel ou copa é parte mais alta de uma floresta e é um importante habitat para diferentes grupos de 

animais, assegurando recursos alimentares e proteção contra predadores que só utilizam estratos inferiores 

da vegetação. O dossel recebe a maior proporção de raios solares, deixando passar uma quantidade reduzida 

de energia luminosa para o interior da floresta, que é determinante para os processos ecológicos, fisiológicos 

e reprodutivos dos organismos. Sendo assim, se a copa sofrer distúrbios pela retirada de árvores o regime de 

luz da floresta pode ser alterado. Medidas da cobertura do dossel podem servir para indicar o grau de 

conservação de uma floresta, pois em ambientes com desmatamento intenso ocorrem muitas clareiras 

tornando o dossel descontínuo e, portanto com grande variabilidade. O objetivo do estudo foi testar esta 

hipótese em floresta atlântica na Serra da Mantiqueira. 

Metodologia: 

O Estudo foi realizado no do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi (São José dos Campos) na trilha do 

sagüi que é coberta por floresta atlântica secundária tardia e floresta madura. Nós estimamos a cobertura do 

dossel com um aplicativo Android associado a câmera fotográfica em 31 pontos distantes 50m entre si ao 

longo de 1500m dentro da floresta. O início e final da trilha fazem parte da borda da floresta. 

Resultado: 

Como resultado, a média da cobertura da vegetação na copa das árvores foi alta com 79% e com variação de 

apenas 6% (Coeficiente de Variação). 

Conclusão: 

Concluindo, a área estudada possui uma floresta preservada quanto ao dossel e com poucas clareiras e 

futuros estudos poderiam comparar vários ambientes do parque incluindo vegetação secundária em 

regeneração. 
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MORTALIDADE DE MUDAS DE REFLORESTAMENTO EM SÃO LUIS DO PARAITINGA E NATIVIDADE 

DA SERRA, SP.  

ENIC201645258 

 

JOÃO PEDRO BADO VILLANI 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

Com a maior procura de solos férteis para o ciclo da cana, depois o do café e por último para a agropecuária 

com o intuito de produção de pastagem para o gado, o desmatamento da Mata Atlântica foi avassalador. O 

desmatamento gera problemas como a erosão hídrica por falta de cobertura do solo, a compactação do solo 

pelo pisoteio, a diminuição da infiltração da água no solo gera a lixiviação e a sedimentação de rios e 

riachos. Como medida compensatória pode-se iniciar a recuperação de áreas degradadas com o plantio de 

nativas, mas muitos dos projetos não monitoram a sobrevivência e crescimento das mudas depois do plantio. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a mortalidade de mudas em plantios realizados em áreas de pasto. 

Metodologia: 

O projeto foi realizado em nove propriedades localizadas nos municípios de São Luiz do Paraitinga e 

Natividade da Serra (Bairro da Vargem Grande). O plantio foi realizado em 2013 e depois de um ano 

estimamos a mortalidade. Para isso utilizamos o uso de parcelas retangulares de 4x25 m que foram 

instaladas aleatoriamente e as mudas que estavam dentro da parcela foram marcadas e numeradas. Os dados 

foram cedidos pela ONG Akarui que desenvolveu o projeto “Semeando Sustentabilidade – Recuperação 

Florestal”. 

Resultado: 

A mortalidade total foi de 27% sendo que de 899 mudas que estavam em parcelas 189 morreram, a 

propriedade da Sra. Margarida foi a que obteve o maior índice de mortalidade chegando a 50% das 117 

mudas que se encontravam em sua propriedade 39 morreram. Com o melhor desempenho obtivemos 2 

propriedades com baixos índices, sendo que elas obtiveram 15% e 16% de mortalidade. Na propriedade do 

Sr. Marco Guedes 15% das mudas morreram sendo que de 71 mudas plantadas apenas 9 morreram. A 

propriedade do Sr. Eduardo Zuppi obteve uma taxa de 16% de mortalidade sendo que das 169 mudas 

plantadas em sua propriedade apenas 23 morreram. No total, as espécies com maior mortalidade foram o 

monjoleiro (Acacia polyphylla; 50% N= 4), a grumixama (Eugenia brasiliensis 43% n= 3), a jacaratiá 

(Jacaratia spinosa 100% n= 3) e o branquilho (Sebastiana commersoniana 33% n= 2). 

Conclusão: 

A mortalidade ocorreu depois de seis meses de plantio quando ocorreu um período de seca e além disso as 

áreas apresentavam alta densidade do capim braquiária que causou um efeito de abafamento das mudas. 

Posteriormente, para diminuir este efeito efetuamos o plantio de feijão de porco e feijão guandu que 

impediu o avanço da braquiária. 
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ANÁLISE DOS MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO NO VALE DO PARAÍBA/SP  

ENIC201685943 

 

CAROLINE SILVEIRA DE SOUZA 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

O presente trabalho tem como objetivo estudar os principais métodos de irrigação utilizados na agricultura 

verificando suas vantagens e desvantagens, visando a sua melhor adaptação em diferentes tipos de culturas. 

Tal estudo será realizado no Vale do Paraíba/SP e surge da necessidade de propor uma boa escolha no 

momento de optar por um dos modelos existentes, tendo em vista que, atualmente a agricultura é o setor 

onde temos os maiores gastos de água no mundo, ultrapassando os setores da indústria e o doméstico. E 

ainda nos deparamos com a importância mundial desse seguimento, afinal a agricultura sustenta vários 

pilares do nosso sistema. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada terá como base pesquisas relativas aos diversos métodos de irrigação, baseadas em 

referências bibliográficas de artigos e manuais disponibilizados na internet e livros. Posteriormente, 

pesquisa de campo em propriedades no Vale do Paraíba/SP com o intuito de levantar com os proprietários 

suas experiências diante dos modelos por eles adotados. Para isso, será formulado um questionário para 

coleta de informações que permitam definir-se um parecer quanto ao método no qual encontra-se os 

melhores resultados, dentre os abordados pela literatura. 

Resultado: 

Espera-se que, após a realização dos estudos baseados nas pesquisas bibliográfica e de campo, seja possível 

estabelecer um parecer quanto ao melhor método de irrigação utilizado, dentre os padrões considerados de 

eficiência. 

Conclusão: 

Com base nos resultados obtidos espera-se que, seja possível determinar o modelo de irrigação com maior 

eficência, dentro dos padrões estabelecidos como padrões de eficiência. 
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PAVILHÃO DAS ARTES NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO  

ENIC201662367 

 

NATHALIA DE OLIVEIRA VILARTA GALVAO 

Orientador(a): EDIANE NADIA NOGUEIRA PARANHOS GOMES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O tema, Pavilhão das Artes, foi escolhido pela necessidade em que a cidade de Campos do Jordão -SP tem 

com a população local, pois a cidade e uma município turístico na temporada de inverno, então tudo que é 

feito lá e pensado no turismo da cidade e não para a população que na baixa temporada fica sem exercer 

atividades pela falta da tal. O Pavilhão das Artes seria um lugar de convivo social, tendo nele um edifício 

para a sede administrativa do Pavilhão e no mesmo um para as oficinas de Artes Visuais que serão 

oferecidas para à população, o outro edifício seria para as exposições dos produtos criados pelos alunos das 

oficinas e também podendo acolher exposições itinerantes, e o último edifico seria para eventos, tendo uma 

sala de palestras e de projeção de cinema, no local de eventos pode ser feito feiras, manifestações culturais, 

apresentações, ateliês, etc. 

Metodologia: 

Tratando-se do Trabalho de Graduação, para o curso de Arquitetura e Urbanismo, a pesquisa é classificada 

como mista, visto que o projeto arquitetônico será pensado tanto para a arquitetura como para o paisagismo 

do local, mas também em um ambiente social para o convívio e o lazer dos moradores quanto visitantes, 

será uma Pesquisa Básica, pois envolve os conceitos de como a atividade de Artes Visuais ajuda no 

desenvolvimento visual como na criatividade e na forma de pensar o indivíduo ao mundo e local de 

trabalho, e uma Pesquisa Aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática no 

desenvolvimento arquitetônico embasando em seu partido e conceito; pensando em um lugar para convívio 

e oficinas fazendo com que se integre com a vegetação do local, também pensando nos problemas do clima 

e assim propor soluções arquitetônicas, tanto a insolação do local com materiais como vidro em algumas 

partes da construção, será uma Pesquisa Qualitativa sendo que o ambiente urbano ou natural é a fonte direta 

para coleta de dados tendo assim as visitas ao terreno de Campos do Jordão, o qual foi escolhido, e o 

levantamento de dados, descrevendo-os, o processo e seu significado são os focos principais de abordagem; 

com isso pode se ter uma visão melhor do que pode ser feito no terreno e do que e necessário para a área e 

também o que e permitido pela legislação, sobre intervenções no terreno. 

Resultado: 

Tendo como resultado demonstrar e aplicar a importância da arte para a cidade e para a criatividade e a 

visão geral das pessoas que ali iram visitar ou estudar, com áreas de oficinas artísticas para inspirar e 

desenvolver a criatividade dos alunos e também salões de exposições e eventos assim podendo expor os 

trabalhos dos alunos, sendo assim um modo para conceituar a importância das atividades desenvolvidas nas 

oficinas de Artes visuais, mostrando o desenvolvimento e a importância da tal para a cidade, tendo os salões 

serão abertos ao público para todos que se interessarem, possam ter acesso e assim aprender se envolver 

com o que os trabalhos transmitem. 

Conclusão: 

Podemos concluir que esse projeto terá um grande impacto na cidade de Campos do Jordão, não apenas para 

o turismo e economia da cidade, mas também para a população que é precária de atividades na cidade, 

exceto na temporada de inverno, que terá oficinas de artes, e com isso ampliando seu campo de visão sobre 

coisas entorno e também melhorando a criatividade. 
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CUIDADOS PALIATIVOS: REVISÃO EMERGENTE E URGENTE DO CONCEITO  

ENIC201673267 

 

ALICE ROSANE DE SALES 

Orientador(a): CRISTIANE GIFFONI BRAGA 

 

Introdução: 

Os cuidados paliativos são ações ativas e integrais prestadas a pacientes com doença progressiva e 

irreversível, em que o mais importante são os aspectos psicossociais e espirituais e o alívio da dor e do 

sofrimento do paciente e de seus familiares (FALCO et al., 2012). A Organização Mundial da Saúde (OMS), 

em 2002, definiu cuidados paliativos como: Uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos 

pacientes e da família que enfrentam problemas associados, com doenças ameaçadoras de vida, através da 

prevenção e alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação correta e tratamento de dor e 

outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual (MORAES, 2008). Frente ao exposto, este estudo 

buscou: Revisar o conceito – cuidados paliativos - preconizado pela OMS 2002 e ressignificar esse conceito 

pelos profissionais de saúde (médico e enfermeiro) no contexto de ensino e da prática em cuidados 

paliativos. 

Metodologia: 

No intuito de revisar o conceito de cuidados paliativos preconizado pela OMS 2002 e tentar ressignificar 

esse conceito pelos profissionais de saúde (médico e enfermeiros), utilizamos a abordagem qualitativa no 

desenvolvimento desta pesquisa do tipo descritiva, exploratória e transversal. A coleta de dados foi realizada 

atraves da tecnica do grupo focal e os dados foram categorizados e interpretados conforme a análise de 

cotéudo de Bardin. Amostragem utilizada foi proposital (ou intencional ou racional). Os dados foram 

coletados após a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Foram respeitados os princípios 

éticos conforme resolução 446/2012 e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética com parecer 

consubstanciado de número 491.222/2013. O estudo foi realizado em uma instituição de ensino na cidade de 

Itajubá, de caráter privado. Os participantes da pesquisa foram dois enfermeiros e um médico, que 

prestaram cuidados paliativos a pacientes com doenças crônico-degenerativas e terminais e que 

comprovaram suas experiências teórico-práticas por meio de registros de cursos, palestras, congressos e 

eventos científicos e de prática clínica/formação acadêmica evidenciada no currículo Lattes, com o 

fenômeno que estava sendo pesquisado. Os dados foram coletados em duas sessões, em outubro de 2014. Os 

participantes foram identificados por nome de flores, Jasmim, Tulipa e Margarida. A coleta de dados 

constitui-se de um relatório das sessões que incluiu: Dados sócio demográfico, culturais e profissionais dos 

participantes. Foi utilizado material de estímulo como desenho e fotografias, pois, é possível lançar mão de 

materiais de estímulos para induzir um tema, incentivar uma discussão ou fornecer pontos de comparação e 

para que os participantes exponham pontos de vista e suas experiências, de forma detalhada, sobre o 

fenômeno. Com a finalidade de construir categorias, a análise dos depoimentos teve por enfoque a 

apreensão das estruturas comuns nas falas dos participantes do estudo. 

Resultado: 

Para a equipe que compôs o grupo focal a ressignificar o conceito de cuidados paliativos no contexto atual, 

emergiram-se as categorias: Cuidados paliativos: Simbiose entre arte, espiritualidade e ciência; 

Ressignificando o olhar para o cuidador profissional; Conexão paciente/cuidador e família, desde do início 

do diagnóstico; Cuidados paliativos: Ferramenta para atender e assistir a multidimensionalidade da pessoa 

no cuidado operacional. Enfim, entendemos que pensar sobre a possibilidade de integrar conteúdos e 

significados remete à ideia de que a construção de determinado conceito ocorre na medida em que se amplia 

a compreensão de seus significados. Essa ampliação se verifica quando são construídas relações desse 

conceito com outros, cujos significados, de alguma maneira, aproximam-se. Quanto maior for a quantidade 

e a qualidade das relações construídas, mais efetiva será a compreensão para a formação do conceito 

(SPINELLI, 2005). 
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Conclusão: 

As categorias emergiram em resposta aos objetivos propostos. Por meio delas, foi possível observar a 

necessidade de uma revisão conceitual e a importância da criação e/ou implementação da disciplina 

Cuidados Paliativos nos cursos de graduação nas áreas de saúde. A tentativa de ressignificar o conceito de 

cuidados paliativos é um processo árduo e cuidadoso nesse momento em que identificamos um contexto já 

construído. Porém, entende-se que, para construir, é preciso desconstruir paradigmas e compreender que 

cuidados paliativos vão além do controle dos sintomas físicos, psicológicos e espirituais, conforme a 

filosofia paliativista. 
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EMPREENDEDORISMO X CRISE ECONÔMICA: O DESEMPREGO E A ALTERNATIVA COM A CRIAÇÃO 

DE UM EMPREENDIMENTO  

ENIC201600235 

 

GESIELE MARIA RODRIGUES SOARES, BRUNO GONÇALVES DOS SANTOS 

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS 

 

Introdução: 

Considerando o cenário de aumento da taxa de desemprego no país, devido à crise econômica, os Estados 

brasileiros têm sofrido grandes perdas, gerando o que ficouconhecido como“Crise no Mercado de 

Trabalho”. A crise gerou um grande número de desempregados, provocado pelo desaquecimento da 

atividade econômica. Assim, ocidadão brasileiro perdeu o emprego e precisou se reinventar. Muitos se 

encorajaram a abrir seus próprios negócios. O trabalho objetivou demonstrar que a estagnação econômica e 

o aumento do desemprego estão transformando o trabalhador brasileiro em empreendedor. 

Metodologia: 

Foi realizada pesquisa bibliográfica,descritiva e quantitativa por meio de dados divulgados pelo 

SerasaExperian. Para o levantamento dos dados sobre o Nascimento de Empresas foi considerada a 

quantidade mensal de novas empresas registradas nas juntas comerciais de todas as Unidades Federativas do 

Brasil bem como a apuração mensal dos CNPJs consultados pela primeira vez à base de dados da Serasa 

Experian. 

Resultado: 

Em 2015 foram criadas 1.963.952 novas empresas no Brasil, de acordo com o Indicador Serasa Experian de 

Nascimentode Empresas. O número representa um aumento de 5,3% comparado com o montante de novos 

empreendimentos registrado durante todo o ano de 2014 (1.865.183), como demonstrado no Gráfico 1.De 

acordo com a Serasa Experian, o aumento de novas empresas em 2015 foi puxado pelo surgimento de novos 

microempreendedores individuais. Tal movimento foi estimulado tanto pelos incentivos fiscais e menor 

burocracia associadas a esta natureza jurídica, bem como pela perda de postos formais no mercado de 

trabalho por causa da recessão econômica, impulsionando trabalhadores desempregados a buscarem, de 

forma autônoma, muitos deles como MEI formalmente constituídos, formas alternativas de geração de 

renda. 

Conclusão: 

Verificou-se que o contingente de demitidos viu no trabalho autônomo a “tábua de salvação” para obter 

renda, já que a recolocação no mercado de trabalho deve apresentar resultados em longo prazo. O modelo 

MEI proporciona uma facilidade de se recolocar no mercado de maneira formal, legal e com tributação 

simples, em relação a uma microempresa (ME). Em janeiro de 2016, eles representaram 82% do total. Para 

efeito comparativo, a participação das MEIs em 2013 era de 62%. Com a crise econômica no país, um 

contingente de desempregados, constituiu um negócio, contribuindo para o crescimento no número de 

abertura de empresas. 
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PARQUE LINEAR CÓRREGO DO CONVENTO VELHO:REQUALIFICAÇÃO DA PAISAGEM URBANA  

ENIC201656114 

 

ALESSANDRA DA SILVA ROSA 

Orientador(a): PLÍNIO DE TOLEDO PIZA FILHO 

 

Introdução: 

As cidades têm enfrentado grandes problemas ambientais ocasionados pelo crescimento desordenado e 

acelerado da urbanização, por isso é necessário a implantação de áreas verdes e parques públicos que 

reduzam esse impacto e contribuam para o bom funcionamento de uma cidade oferecendo uma melhor 

qualidade de vida. Os problemas ocasionados por áreas densamente urbanizadas são bem conhecidos como 

rios e córregos sendo canalizados para darem lugar a ruas e edifícios; a transformação de áreas naturais em 

concreto e grandes verticalizações concentradas. Essa realidade está presente em diversas cidades 

brasileiras, como é o caso de Taubaté, interior de São Paulo em que boa parte de seus córregos foram 

canalizados como forma de atender a demanda da expansão urbana, além disso, a existência de áreas verdes 

no município é ineficiente, situação que diminui a qualidade ambiental da região e desfavorece a qualidade 

de vida. 

Metodologia: 

Os parques lineares são uma das soluções que têm sido relevante no planejamento urbano e ambiental de 

grandes cidades como forma de reduzir a degradação do meio ambiente, pois têm grande potencial de 

controlar os riscos de enchentes e melhorar a qualidade da água, problemas provocados pelo crescimento 

desenfreado na paisagem. Além disso, a existência de áreas verdes causa efeitos positivos na sociedade visto 

que utilizam como lugar para lazer, desenvolvimento de atividades, cidadania ou apenas como forma de 

contemplação da natureza. Portanto, o presente trabalho visa a implantação de uma parque linear com 2,7 

km,no município de Taubaté por toda extensão no qual o Córrego do Convento Velho encontra-se 

canalizado por onde atualmente passam as principais vias que cortam a área central,Rua Vereador Rafael 

Braga,Rua Juca Esteves e Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa. Para a elaboração da proposta 

foram realizados estudos na área de intervenção, desenvolvido através de mapas cadastrais, imagens do 

Google Earth e registro fotográfico; a leitura urbana do local como forma de diagnosticar seus problemas e 

potencialidades; estudos e propostas urbanísticas e referências projetuais.A partir dessas 

analises,desenvolveu-se o projeto,com definição do programa de necessidades,setorização da área e por fim 

a proposta final para o parque linear. 

Resultado: 

Esse projeto de intervenção no Córrego do Convento Velho visa sua revitalização como forma de diminuir o 

impacto ambiental causado pelo crescimento acelerado da expansão urbana, implantar uma extensa área 

verde em uma região do município em que a existência de arborização é ineficiente, garantir um grande 

espaço público voltado para lazer e recreação, valorizar o tecido urbano, requalificar o entorno e 

proporcionar aspectos positivos para a cidade aumentando a qualidade de vida da população, além de servir 

como modelo para vários outros trechos de cursos d’ água existente. 

Conclusão: 

O objetivo deste trabalho vai além da necessidade de uma intervenção no Córrego do Convento Velho e no 

meio urbano, mas de mostrar a importância da conscientização da população em preservar o sítio natural em 

que vivemos como forma de manter a nossa qualidade de vida e de nossas cidades. 
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INVESTIGAÇÃO DAS RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS DO MEDO NO TESTE AO SOM E AO 

CONTEXTO AVERSIVO  

ENIC201662292 

 

LYGIA FERNANDA FERREIRA, RODOLFO SOUZA DE FARIA 

Orientador(a): RENATO AUGUSTO PASSOS 

 

Introdução: 

A aprendizagem envolve mudanças nas sinapses. Este fenômeno denomina-se plasticidade sináptica. Essas 

alterações vão se propagando de neurônio em neurônio, ocasionando alterações sinápticas de longa duração 

(LOMBROSO, 2004). O modelo de Condicionamento Clássico Aversivo promove uma associação de um 

estímulo incondicionado (EI), como um choque elétrico, com um estímulo condicionado (EC), como um 

som. A partir dessa associação de estímulos, o segundo torna-se capaz de emitir respostas incondicionadas 

(CANOVA; FARIA, 2014). O objetivo deste estudo foi descrever os comportamentos apresentados pelo 

pombo da espécie Columba livia após o treino de condicionamento clássico aversivo (aquisição da 

memória), após o teste ao som e ao contexto que aconteceram 07 dias após o treino (persistência da 

memória). 

Metodologia: 

Neste trabalho foram utilizados os dados comportamentais coletados do projeto de doutorado intitulado: 

Investigação sobre as relações entre a persistência da memória do medo após condicionamento clássico 

aversivo e a expressão do BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro) no hipocampo e na amígdala. 

Esses dados foram armazenados e não utilizados pelo autor da referida tese de doutorado. O presente estudo 

seguiu os preceitos estabelecidos na Lei N° 11.794, de 08 de Outubro de 2008, e está de acordo com os 

Princípios Médicos utilizados na Experimentação Animal, adotados pela Sociedade Brasileira de Ciência em 

Animais de Laboratório. Trata-se de um estudo descritivo e transversal de abordagem quantitativa. Foram 

utilizados dados comportamentais não analisados de 25 animais, pombos machos, adultos, derivação não 

controlada da espécie Columba livia. Estes animais, primeiramente, passaram pelo Treino em 

condicionamento som-choque. Após 7 dias do treino, os animais passaram pelo Teste ao contexto e uma 

hora depois foram submetidos ao teste ao som. As gravações das sessões de treino e teste dos animais foram 

armazenadas em computador e transcritas para registros dos comportamentos, usando-se o programa 

EthoLog 2.2 (OTTONI, 2000). O registro dos comportamentos foi baseado na descrição contida no catálogo 

de comportamentos de pombos (REIS et al., 1999). A análise dos dados foi feita com uma ANOVA one-way. 

Foi utilizado o teste de Tukey-Kramer para comparações múltiplas post hoc, quando apropriado. As 

diferenças estatísticas foram consideradas quando p < 0,05. 

Resultado: 

De acordo com os dados obtidos, os comportamentos identificados nos 25 pombos após o treino de 

condicionamento clássico aversivo, teste ao contexto e teste ao som foram de congelamento, vigilância, 

exploração cautelosa e exploração. O comportamento de congelamento foi mais expresso pelos animais 

durante o treino (61,24%), quando comparado no teste ao contexto e teste ao som. A vigilância foi mais 

evidenciada no teste ao som, com predomínio de 58,10% dos animais, quando comparados ao treino e teste 

ao contexto. O comportamento de exploração cautelosa foi mais evidenciado no teste ao contexto (20,35%), 

quando comparado ao treino e ao teste ao som. O comportamento de exploração ficou em evidência no teste 

ao som, onde houve uma predominância de 33,04%, quando comparado ao treino e ao teste ao contexto. 

Conclusão: 

É possível concluir que o pombo apresenta comportamentos defensivos que se remetem ao treino 

principalmente em testes contextuais, que necessitam de uma habilidade visual aguçada, dependente do 

hipocampo. Já em testes sonoros, o pombo parece não sofrer as mesmas mudanças plásticas em circuitos 

que determinam a resposta comportamental sonora (amígdala). 
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COLEÇÃO DE MATRIZES DE HELICÔNIAS NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - UNITAU  

ENIC201612951 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, BENEDITA AP PEREIRA DA SILVA MONTEIRO 

Orientador(a): JOÃO CARLOS NORDI 

 

Introdução: 

As helicônias correspondem a um grupo de plantas pertencentes à família Heliconiaceae com cerca de 40 

espécies nativas do Brasil. São utilizadas como plantas ornamentais, cultivadas como flores de jardim ou de 

corte. Como flores de corte, sua aceitação tem sido crescente, tanto no mercado nacional como no 

internacional, devido à sua beleza, exuberância e exoticidade das brácteas, além de sua rusticidade e boa 

resistência ao transporte e longa durabilidade na pós-colheita. Com o aumento da área de produção nos 

países da America Central e da America do Sul, proporcionou-se uma maior oferta do produto e 

consequentemente sua divulgação. O objetivo desse trabalho foi de implantar uma coleção de matrizes de 

helicônias visando estudar o comportamento de algumas espécies nas condições locais bem como sua 

posterior utilização em diversos segmentos decorativos da Universidade. 

Metodologia: 

A coleção de matrizes de helicônias foi implantada no Departamento de Ciências Agrárias da UNITAU em 

Taubaté-SP, sendo selecionada uma faixa de terra localizada na área social do campus, de modo que as 

helicônias pudessem servir também a uma finalidade paisagística, contribuindo para sua divulgação como 

planta ornamental. Foram implantadas inicialmente três espécies: Heliconia rostrata Ruiz & Pav, Heliconia 

psittacorum L. e Heliconia velloziana L. Em. As partes vegetativas utilizadas foram os rizomas, em função 

do hábito musoide das 3 espécies. O plantio foi feito em linha utilizando-se 80 cm de espaçamento entre 

plantas, com os rizomas enterrados a 10 cm de profundidade. As mudas foram produzidas no viveiro do 

Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté-SP. A adubação de plantio foi realizada com 

60 g/m2 de formulado 0-20-20, complementados por 60 g/m2 de Sulfato de Amônio e 33 g/m2 de 

Superfosfato Simples. Além das mudas de helicônia, a área foi coberta com forração de amendoim 

forrageiro, com a finalidade de proporcionar a cobertura do solo, mantendo a umidade, e complementar 

paisagisticamente o local. Após o plantio foi empregada a irrigação, a qual é realizada regularmente. 

Resultado: 

Observou-se que as espécies H. rostrata e H. psittacorum adaptaram-se bem às condições edafoclimáticas 

locais, apresentando significativa taxa de reposição foliar, e observou-se a formação de ramos floríferos bem 

como presença de novas brotações desenvolvendo-se na base do pseudocaule. Para a H. psittacorum 

observou-se as inflorescências terminais após a emissão de quatro a cinco folhas, com período de floração 

extendendo-se durante o ano todo. A H. rostrata também apresentou florescimento durante o ano todo, com 

um decréscimo entre os meses de junho e julho. A H. velloziana não apresentou crescimento considerável, 

não emitindo hastes florais, bem como novas brotações. 

Conclusão: 

As condições locais de insolação e umidade foram iguais para a H. rostrata e H. velloziana (50% de 

sombra), razão pela qual estudos mais aprofundados deverão ser conduzidos para compreender a sua não 

adaptação. Estuda-se a possibilidade de se incluírem mais espécies, além de expandir a coleção para um 

local maior, com plantio em sistema de canteiros e fertirrigação por gotejamento. 
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PROJETO SEIS SIGMA PARA REDUÇÃO DE RISCOS E MARCAS NA FABRICAÇÃO DE DISCOS 

AGRÍCOLAS  

ENIC201606785 

 

VANESSA APARECIDA DE PAULA, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA, NATHALIA DE SOUZA BENELLI 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

O tema levantado neste trabalho referente à utilização do Seis Sigma (método DMAIC) para análise e 

solução de problemas, foi escolhido, pois é necessário encontrar a causa principal do porquê realizar a 

operação de retrabalho em cem por cento das rodas "Jabulane", item que se coloca num patamar de 

problema prioritário da empresa. O objetivo específico consiste em se aplicar a metodologia Seis Sigma 

(DMAIC) aos processos de uma empresa que produz rodas agrícolas, com a finalidade de definir as causas 

principais do porque se retrabalhar cem por cento das rodas Jabulane, e reduzir os custos relacionados, 

direta e indiretamente, para que se realize a operação de retrabalho e, por consequência, se deslocar a da 

mão de obra liberada para outro centro de custo da empresa. 

Metodologia: 

A estratégia da pesquisa-ação foi empregada neste trabalho devido ao seu caráter participativo, pois une as 

concepções de pesquisa e intervenção, preocupando-se com a realização de diagnósticos, identificação de 

problemas e suas soluções (MACKE, 2007). Para alcançar o objetivo proposto na pesquisa-ação no sentido 

de estabelecer uma relação entre o conhecimento e ação, entre pesquisadores e pessoas implicadas na 

situação investigada e destes com a realidade, Michel Thiollent(1985) diz ser necessário: uma ampla e 

explícita interação entre os pesquisadores e envolvidos na pesquisa e que esta não se limita a uma forma de 

ação (risco de ativismo), mas pretende aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou 

nível de consciência das pessoas e grupos que participarem do processo, bem como, contribuir para a 

discussão ou fazer avançar o debate acerca das questões abordadas. Para Chizzotti(2006), o estudo de caso 

como modalidade de pesquisa origina-se nos estudos antropológicos de Malinowski e na Escola de Chicago 

e, posteriormente, teve seu uso ampliado para o estudo de eventos, processos, organizações, grupos, 

comunidades etc. Sua difusão, entretanto, está ligada à prática psicoterapêutica caracterizada pela 

reconstrução da história do indivíduo, bem como ao trabalho dos assistentes sociais junto a indivíduos, 

grupos e comunidades. Assim, a escolha do caso para análise deve ser motivada por uma questão que 

pretendesse responder por meio do seu estudo e não o contrário, embora muitos imaginem erroneamente 

que a simples escolha de uma situação já se traduza na formulação do objeto. Um relatório deve apresentar 

sistematicamente a proposta do estudo, a metodologia ou delineamento empregado para sua elaboração, o 

referencial teórico que orientou a coleta e análise dos dados, bem como os resultados obtidos pela 

investigação. Como em todo tipo de delineamento de pesquisa, o estudo de caso necessita um bom 

planejamento das etapas de investigação. 

Resultado: 

Como o estudo possibilitou adquirir conhecimentos sobre todo o processo de fabricação das rodas, assim 

foram analisados mais detalhadamente os locais onde existem retrabalhos, constatando-se a necessidade de 

que houvesse maior coleta de dados em muitos desses locais. Após essa definição, já depois de alguns meses 

utilizando-se essas coletas, realizou-se o estudo de R&R, que envolveu obter 28 amostras, padrões com 

defeitos de sucata (reprovadas) e discos isento de defeitos (aprovados), realizando-se estudo com lixadores 

da linha, executando avaliação três vezes para cada lixador e, ao final, avaliando-se se existe a tendência, 

viciosa, de se lixar todas as rodas, entre os dois turnos de trabalho. Analisando-se os indicadores do gráfico, 

tem se que foi obtida uma redução de aproximadamente 60.000 para 25.600 em PPM do retrabalho (cerca 

de 43%), por conta das melhorias implantadas, atingindo-se um valor médio significativamente inferior à 

meta estipulada de 35.000 PPM. 

Conclusão: 
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O trabalho possibilitou a aplicação do método DMAIC a partir das etapas Define, Measure, Analyze, 

Improve e Control por meio da realização de um estudo de caso, para conhecimento e entendimento das 

principais causas da grande quantidade de retrabalhos que eram executados na fabricação das rodas 

“Jabulane”. Por meio desse estudo conseguiu-se chegar às causas raízes dos retrabalhos realizados nas 

rodas, com isso desenvolvendo-se melhorias que impactaram na redução desses retrabalhos em cerca de 

43%, trazendo-se a média para um valor significativamente inferior à meta estabelecida pela empresa, que 

era de 35.000 PPM e diminuindo-se grandemente a variabilidade nos resultados. 
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O CLIENTE NO CENTRO DO PALCO: QUALIDADE E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO  

ENIC201654991 

 

THAMIRES CARVALHO, MARIANNE DE CASTRO RODRIGUES RICO 

Orientador(a): ODIR CANTANHEDE GUARNIERI 

 

Introdução: 

Atualmente as empresas tem se preocupado mais vem vender do que conquistar aqueles que usufruem dos 

produtos ou serviços, os clientes externos. A insatisfação dos clientes pode ser observada quando se trata do 

atendimento oferecido pelas empresas desde o momento da pesquisa pelo produto até o ato da compra. 

Consequentemente, devido à insatisfação, a compra não chega a ser realizada e vão em busca de 

alternativas, os concorrentes. A empresa em questão perde a venda e o cliente. O objetivo dessa pesquisa é 

apresentar fatores que determinam qualidade ao atendimento para empresas de qualquer segmento, para 

alcançarem excelência. A importância desse estudo reside em demonstrar que se cada colaborador da 

empresa tiver o mesmo foco, esta tende a crescer e aumentar seu lucro, afinal clientes satisfeitos repetem a 

compra ou a solicitação de um serviço. 

Metodologia: 

Através de levantamentos bibliográficos, percebe-se a ênfase dada nesse assunto, qualidade no atendimento 

ao cliente. Assim, os dados apresentados nesse estudo foram obtidos através de pesquisas bibliográficas em 

literaturas, artigos online e trabalhos já realizados com o tema semelhante, como por exemplo, 

administração de marketing, vantagem competitiva, concorrência, satisfação e retenção de clientes. 

Resultado: 

Não há pretensão de estabelecer um modelo ideal para qualidade no atendimento, mas apresentar tão 

somente algumas ferramentas que viabilizam tal excelência ao atendimento. 

Conclusão: 

Por fim, espera-se que gestores e colaboradores possam compreender a importância e a necessidade do 

atendimento com qualidade, alcançando a satisfação do cliente. 
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COIL COATING: INFLUÊNCIA DA RUGOSIDADE DOS ROLOS NO PROCESSO E QUALIDADE DO 

PRODUTO FINAL DE UMA EMPRESA DE ALUMÍNIO.  

ENIC201671332 

 

WILSON LEANDRO DOS SANTOS CARVALHO 

Orientador(a): ANDERSON ELIAS FURTADO 

 

Introdução: 

Desde os primórdios da história humana se fazia comparações visuais e táteis do acabamento das superfícies 

das ferramentas. A revolução industrial e a produção em massa exigiram a melhoria do controle das 

tolerâncias dimensionais e do acabamento das superfícies das peças para assegurar ajustes dos conjuntos e 

sua funcionalidade. Chama-se rugosidade essa medida da qualidade do acabamento das superfícies. Na 

indústria atual, em alguns casos, é interessante aplicar um revestimento superficial em metais antes do seu 

processo de fabricação final. Essa aplicação é conhecida por Coil Coating ou “pintura de bobina”. Nesse 

processo são utilizados diversos rolos revestidos, cuja estabilidade de dimensões e superfícies afeta 

diretamente o processo e o produto final. Esse trabalho buscará a correlação entre a rugosidade dos rolos 

revestidos, o funcionamento adequado da linha e a conformidade do produto acabado numa indústria do 

setor de alumínio instalada em Pindamonhangaba. 

Metodologia: 

A fim de compreender a correlação entre a rugosidade dos rolos revestidos, as condições do processo de 

pintura e a qualidade do produto acabado (chapas pintadas), realizaram-se medições de rugosidade dos rolos 

de uma indústria de pintura em bobinas de alumínio. Para cada valor de rugosidade foram verificados os 

impactos no processo de pintura e na qualidade do produto final. Para permitir a realização dos ensaios em 

rolos com diferentes rugosidades sem impactar significativamente a produção, os testes foram feitos em 

etapas de manutenção dos rolos, isto é, antes e após a retífica e/ou polimento dos mesmos. 

Resultado: 

A análise das chapas de alumínio pintadas e verificação dos defeitos advindos do processo de fabricação 

como casos em que a pintura não atinge toda a área do rolo deixando assim o produto fora da especificação 

permitiu separar as chapas em conformes e não conformes. Comparando-se os resultados de conformidade 

acima com os valores de rugosidade medida dos rolos utilizados no processo de fabricação de cada chapa, 

foi possível definir qual o limite de rugosidade capaz de manter o processo sem perdas por não 

conformidades, para cada tipo de produto fabricado. 

Conclusão: 

Confirmou-se por meio desse estudo a influência direta da rugosidade na qualidade do produto final. 

Demonstra-se assim ser fundamental para a eficiência do processo de pintura coil coating definir e controlar 

rigorosamente a rugosidade dos rolos utilizados em suas linhas de fabricação. Esse trabalho permitiu ainda 

definir os limites de rugosidade máxima a assegurar, sem alteração de outros parâmetros, a redução de 

perdas na produção dessa indústria em Pindamonhangaba. 
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TEOR DE FLUORETO EM FONTES DE ÁGUAS NATURAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO – SP  

ENIC201626498 

 

LUCIANE DE FÁTIMA SILVA DA COSTA 

Orientador(a): KÁTIA REGINA MARTON DE FREITAS MARTINS 

 

Introdução: 

A água, que é essencial à vida, pode ter sua nascente oriunda de águas subterrâneas ou de superfície dando 

origem às fontes de águas naturais (CADERNO MATA CILIAR, 2009). As águas superficiais são 

consideradas de fácil captação, dessa maneira, ocorre uma tendência que sejam mais utilizadas no consumo 

humano. Entretanto, temos que menos de 5% da água doce existente no globo terrestre encontram-se 

disponíveis superficialmente, ficando o restante armazenado em reservas subterrâneas (GUIMARÃES, 

2007). Em águas naturais normalmente são encontrados traços de fluoreto (CETESB, 2009), um elemento 

químico que está presente naturalmente em toda água (CURY, 2002), em concentrações que podem variar 

(ALMEIDA et al., 2007). Mas segundo CAZOTTI et al. (2012) em águas superficiais normalmente não são 

encontrados teores de fluoreto maior que 0,3 ppm. Baseado nesse contexto, o objetivo do estudo é avaliar o 

teor de fluoreto em fontes de águas naturais no município de Campos do Jordão-SP 

Metodologia: 

Local e coleta das amostras: As amostras de água do estudo foram coletadas em fontes de águas superficiais 

naturais, presentes na forma de bicas, localizadas no município de Campos do Jordão, no estado de São 

Paulo. Foram coletadas amostras de cinco fontes: 1- Água Santa; 2- Horto Florestal; 3- Simão; 4- Amizade; 

5- Dom Bosco, sendo duas localizadas distantes da área urbana da cidade (Água Santa e Horto Florestal) e 

outras três (Simão, Amizade e Dom Bosco), mais próximas de avenidas e da urbanização. As coletas 

aconteceram de Junho à Agosto de 2016, sendo realizada na primeira semana de cada mês, totalizando 15 

amostras ao final do estudo. As amostras foram armazenadas em frascos plásticos devidamente limpos e 

identificados, mantidos em refrigeração na temperatura entre 4° a 7° em caixa térmica com gelo reciclado, 

até a chegada ao laboratório para analise. Como procedimento e materiais para a coleta utilizou-se como 

referência o Manual de procedimentos e técnicas laboratoriais voltados para analises de água e esgotos 

sanitário e industrial – USP, 2004. Analise em laboratório: As analises do teor de fluoreto nas amostras de 

água foram realizadas no Laboratório de Físico-Química do Núcleo de Ciências Químicas e Bromatológicas 

do Centro de Laboratório Reginonal XII - Instituto Adolfo Lutz no município de Taubaté – SP. A análise da 

concentração de fluoreto nas amostras foi realizada através do método potenciométrico, utilizando um 

eletrodo seletivo para íon fluoreto acoplado a um potenciômetro da marca Mettler Toledo, modelo íon 

analyzer 355. O potenciômetro foi previamente calibrado com soluções padrões de fluoreto de sódio, nas 

faixas de concentração de 0,05 a 0,5 mg/L. Os padrões e as amostras foram tratados com solução tampão 

TISSAB II afim de eliminar algumas interferências, a destilação prévia e ajuste do pH. Os resultados 

representam a média de três analises da mesma amostra. 

Resultado: 

As concentrações de fluoreto encontradas nas amostras de água são bem pequenas, e as médias de todas as 

fontes não foram maiores que 0,1 mg/L. Desse modo, não ultrapassa os valores máximos permitidos pela 

Portaria 2.914/2011, que é aplicada a água destinada ao consumo humano proveniente de sistema e solução 

alternativa de abastecimento, que estabelece um teor de fluoreto de 1,5 mg/L. Os resultados demonstram 

que em águas provenientes de fontes naturais há traços do íon fluoreto, porém não significativos para o 

consumo humano quando relacionado ao beneficio à saúde bucal (na prevenção de cáries), onde o valor de 

referência seria entre 0,6 a 0,8 mg/L do íon fluoreto, segundo a Resolução SS-250/1995 em vigor no Estado 

de São Paulo. Segundo a mesma, a concentração ideal de íon fluoreto na água destinada ao consumo 

humano é de 0,7 mg/L, ressaltando seu beneficio à saúde. 

Conclusão: 
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O teor do íon fluoreto encontrado neste estudo está em acordo com outras pesquisas, mostrando que em 

águas naturais encontramos traços de fluoreto. Considerando o consumo humano para fluoreto onde haja um 

beneficio em relação á saúde bucal, essas concentrações estão abaixo do indicado, uma vez que o 

recomendado está entre 0,6 e 0,8 mg/L. Dessa maneira, quem utiliza águas naturais e busca manter a saúde 

bucal, é recomendada a ingestão de alimentos ricos em fluoreto e o uso de produtos fluoretados 
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS ESCOLAS: UM OBJETIVO A SER ATINGIDO.  

ENIC201652541 

 

KATIA DE ARAUJO PRADO FERREIRA LEITE, ALINE APARECIDA OLIVEIRA SILVA, ARMINDO BOLL, CARLA 

FERNANDA BRAGANÇA 

Orientador(a): FABÍOLA FIGUEIREDO NEJAR 

 

Introdução: 

A obesidade é considerada, pela OMS, uma doença crônica e epidêmica, desde o século XXI. Atualmente, 

representa um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. É importante reconhecer que diversos 

fatores contribuem para o aumento do número de pessoas obesas em todo o mundo. Os baixos índices de 

aleitamento materno e a introdução inoportuna de alimentos ultra processados refletem em hábitos 

alimentares inadequados que perduram por toda a vida. Além disso, tem-se a ausência de educação 

alimentar que propicie as escolhas alimentares mais adequadas somado às dificuldades de acesso aos 

alimentos minimamente processados. O objetivo desse estudo foi realizar um levantamento bibliográfico 

para entender qual é a importância da implantação da educação alimentar no ambiente escolar e a 

contribuição disso para a mudança dos hábitos alimentares no ambiente escolar e familiar. 

Metodologia: 

Foi realizado levantamento bibliográfico dos últimos 15 anos, nas bases de dados Scielo, MedLine, Lilacs e 

Pubmed. Foram utilizadas como palavras-chave “obesidade”, “hábitos alimentares”, “saúde escolar” e 

“prevalência” e as correspondentes em inglês, “obesity”, food habits” “school health” e “prevalence”. 

Foram selecionados 45 artigos e, após leitura dos resumos, foram excluídos os que se referiam apenas à 

prevalência em doenças. Os artigos selecionados foram agrupados em cinco categorias: a) prevalência da 

obesidade no mundo; b) prevalência da obesidade no Brasil; c) prevalência da obesidade em crianças e 

adolescentes; d) Hábitos alimentares nas escolas. 

Resultado: 

A literatura aponta que, considerando que uma boa educação e orientação nutricional podem estar 

intimamente ligadas com a melhoria da saúde, são de suma importância a inclusão de educação nutricional e 

mudanças de hábitos alimentares nas escolas e nas famílias. Pensando nisso, o Ministério da Educação em 

parceria com o Ministério da saúde reformulou o Programa Nacional de Alimentação Escola (PNAE), para 

que esse programa que viabiliza, através de subsídio, a alimentação escolar dos alunos, de toda a educação 

básica, tendo como objetivo formar hábitos alimentares saudáveis nos escolares, oferecendo cardápios com 

valores nutricionais mais adequados para cada faixa etária, além de enfatizar a importância dos alimentos 

relacionados com a nossa cultura e minimamente processado. Diversas escolas públicas e privadas se 

beneficiam com esse programa e demonstraram resultados promissores na adesão dos escolares e seus 

familiares, interferindo positivamente no rendimento escolar desses alunos, bem como na adequação 

ponderal dessa população. 

Conclusão: 

Conclui-se que a formação dos hábitos alimentares, que determinarão as preferências alimentares do 

indivíduo faz parte do processo de aprendizagem. Porém, são necessários mais estudos sobre a influência 

direta PNAE na saúde dos escolares, como por exemplo a alteração do peso, estatura, índice de massa 

corpórea entre outros indicadores antropométricos e o impacto dessas mudanças no ambiente familiar. 

 

 
 

 

 

 



  

206 

 

ESTRATÉGIAS PARA ELIMINAR CONFLITOS NAS ORGANIZAÇÕES  

ENIC201654319 

 

NATALY FISCHER DOS SANTOS, DARIANE SANTOS BORGES 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O trabalho apresenta a questão dos conflitos das organizações e procura esclarecer os tipos de conflitos, 

causas, áreas, atuações, pontos positivos e negativos.Os conflitos são uma realidade constante nas 

organizações. Há pouco tempo tentava-se ignorá-los ou encobri-los, como se não existissem. Por isso será 

possível identificar as várias situações de conflitos gerados dentro de uma organização, mostrando-os que 

neste mundo complexo e competitivo, as empresas passaram a se preocupar com os seus colaboradores, 

sendo benéficos ou maléficos. Compreendendo que os conflitos fazem parte da vida das pessoas e das 

organizações, os mesmos proporcionam a oportunidade de usar a criatividade e a inovação criando o espaço 

para o crescimento individual e coletivo das partes envolvidas. Assim é possível compreender o principal 

objetivo, analisar o modo em que as empresas estão lidando e administrando os conflitos dentro dos seus 

espaços. 

Metodologia: 

A pesquisa foi realizada em duas empresas da região em segmentos diferentes: a primeira atua no segmento 

de calçados femininos e a segunda é uma rede farmacêutica. A primeira empresa de calçados femininos, 

surgiu em 1989, na cidade de Taubaté-SP, Brasil, com ênfase na comercialização e venda. Hoje, ela tem se 

expandido para o segmento de bolsas e acessórios mas no momento busca a atualização constante na linha 

dos seus produtos. Já a segunda empresa trabalha no segmento farmacêutico começando as suas atividades 

em 1993, na cidade de Ubatuba-SP, Brasil. Hoje está presente em todo estado de São Paulo, se 

transformando de uma pequena farmácia para uma rede farmacêutica no Vale do Paraíba. O trabalho é 

caracterizado por uma pesquisa descritiva e documental, pois tem com o objetivo definir os conflitos 

encontrados dentro de uma empresa e proporcionar as possíveis soluções. Além destes, descrever o 

comportamento de fenômenos e definir os fatos e variáveis. Apresenta-se na modalidade de estudo de caso, 

pois esta voltado para o desenvolvimento de um caso específico como o de uma organização. Uma 

ferramenta utilizada para diagnosticar os problemas e indicar as medidas de reabilitação, é a abordagem 

qualitativa, que compreende técnicas interpretativas que visam descrever e de codificar os componentes de 

um sistema complexo de significados. O principal objetivo dessa abordagem é traduzir e expressar o sentido 

dos fenômenos do mundo social, reduzindo a distância entre teoria e ação. 

Resultado: 

A análise de resultados será apresentada em duas etapas. A primeira contempla dos dados coletados com o 

gestor da organização, e a segunda, com os empregados. Os principais conflitos identificados pelo gestor 

são: disputa dos empregados pelo atendimento ao cliente devido comissões e metas, conversas relacionadas 

aos assuntos pessoais e a não adaptação do empregado a cultura e valores da organização. As causas desses 

conflitos são: o desejo de êxito econômico, por parte dos funcionários de vendas, a busca por status dentro 

da organização, e a indicação de um empregado como vendedor do mês. Questionados sobre a atuação do 

gestor na identificação e resolução de conflitos, os empregados da empresa fizeram as seguintes 

considerações: espaço físico da loja e sua organização, em uma forma mais eficaz direta para solucionar 

conflitos entre eles e propor sugestões e diálogos para o gestor. 

Conclusão: 
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O trabalho apresentado é a realidade de muitas organizações como seus conflitos. A pesquisa fez com que a 

teoria se acoplasse a prática permitindo verificar as situações já previstas e analisá-las sob uma outra forma. 

Nas duas empresas encontramos a comunicação sendo considerada a fundamental ferramenta para as 

organizações. Portanto integrar as pessoas a organização é a solução para este problema visando buscar o 

desenvolvimento das partes e a satisfação de todos. Refletindo assim o entrosamento e a negociação em um 

ambiente harmônico capaz de gerar melhores resultados tanto para a empresa quanto para o colaborador. 
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A IMPORTÂNCIA DO 5S PARA AS EMPRESAS  

ENIC201626147 

 

MAYARA SUELEM OLIVEIRA, PRISCILA DE ARAUJO LIMA 

Orientador(a): JULIO GONCALVES 

 

Introdução: 

A Qualidade ganhou força nas Organizações entre as décadas de 50 e 60 com a Revolução Industrial, onde 

trabalhos manuais foram trocados por trabalhos mecânicos. Com esse grande impacto causado nas 

empresas, problemas foram gerados na produção, como por exemplo, produtos com defeitos mesmo sendo 

produzidos sob a supervisão de responsáveis. Como as empresas precisavam se reerguer, uma das atitudes 

foi melhorar a qualidade nos produtos e serviços, tanto ao ambiente interno quanto ao ambiente externo, 

com o objetivo de atender as necessidades dos seus clientes com qualidade total. Os principais Autores 

desse tema foram: William Edwards Deming, Joseph Moses Juran e Armand Feigenbaum, que 

desenvolveram uma gestão da qualidade a fim melhorar os setores das empresas criando produtos e serviços 

com o máximo de economia possível. 

Metodologia: 

O método utilizado para a execução do trabalho foi uma pesquisa bibliográfica descritiva com foco em um 

estudo de caso em uma empresa multinacional, participando do planejamento e execução das atividades de 

implantação da ferramenta num determinado setor da companhia, que proporcionou entender como é 

aplicada a ferramenta e quais os efetivos resultados da Gestão de Mudança cultural. 

Resultado: 

O objetivo do trabalho é desenvolver uma pesquisa bibliográfica descritiva com foco em apresentar uma das 

principais ferramentas aplicadas dentro de uma empresa, apresentando o grau de sua importância, tendo 

uma visão ampla tanto o empresário como os funcionários, com o principal objetivo o grande resultado 

obtido ao implantar o 5S como redução de custos, ambiente organizado e limpo. 

Conclusão: 

O trabalho apresenta de forma sucinta, a história da qualidade e suas ferramentas. Com ênfase no conceito e 

objetivos do programa 5S, exemplifica situações, ações e resultados. Espera-se identificar os ganhos da 

empresa, em questão de se tornar mais competitiva e ser dirigida, com os devidos controles, padrões e 

organização a direção se torna um ponto forte da empresa. Conforme o estudo de caso, realizado em uma 

empresa Química de Guaratinguetá foi implantado com o principal foco: eliminação de desperdícios, 

agilidade em processos e aumento da qualidade dos serviços prestados obtendo assim uma alta 

produtividade de maneira simples e assertiva. 
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PROPOSTA DE UM TRANSPORTE LEVE PARA O CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TAUBATÉ  

ENIC201608545 

 

JOSÉ ROBERTO ALVES JUNIOR 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

Andando por uma cidade de diversas formas: ônibus, carros, motos, bicicletas até por uma caminhada a pé, 

estamos lendo a história e a memória desse lugar de perspectivas diferentes, onde cada ponto revela detalhes 

importantes desse mosaico que é a cidade, citadas por Kevin Lynch no livro A Imagem da Cidade (2011). 

Os históricos prédios espalhados pelo tecido urbano são exemplos de memórias vivas nos contando por 

meio de sua linguagem arquitetônica a história do lugar. Algumas universidades conscientizadas da 

importância dos patrimônios arquitetônicos dão novas vidas às edificações criando uma dinâmica de usos. 

Os edifícios são ocupados pelas próprias instituições públicas, como por exemplo, a Universidade de 

Taubaté (UNITAU), na região metropolitana do vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Desta forma esta 

pesquisa teve como objetivo principal elaborar um projeto de transporte leve para uma integração dos 

espaços urbanos histórica na cidade de Taubaté. 

Metodologia: 

A área de estudo localiza-se na cidade de Taubaté, que está localizada na região metropolitana do vale do 

Paraíba/SP. O município possui uma área territorial de 625 Km², e está no eixo da cidade do Rio de Janeiro 

e a metrópole de São Paulo. É uma das mais antigas da região e com a maior quantidade de prédios 

históricos na área central da cidade. A pesquisa exploratória que subsidiou a proposta desse projeto urbano 

descreveu o levantamento de uso do solo da área de estudo, a identificação do patrimônio arquitetônico 

universitário do centro da cidade de Taubaté, tendo como delimitação a implantação dos edifícios da 

Universidade de Taubaté (UNITAU, 2016). A técnica de observação em campo foi á coleta de registro de 

dados. Como levantamento bibliográfico foi pesquisado e analisado três estudos de casos de projetos 

similares já realizados em outras cidades: Coimbra (Portugal), Perugia (Itália) e Curitiba (Brasil). Para a 

elaboração da base cartográfica e da morfologia urbana foram realizados mapas temáticos, baseados nos 

dados cadastrais dos órgãos municipais. A construção das imagens sobre a percepção ambiental do espaço 

vivenciado, foram desenhos individualmente, em 8 (oito) pontos considerados eixos estratégicos, pelo autor 

da pesquisa. Após a coleta de dados foi quantificado e identificado uma linha mestre de maior fluxo de 

transporte na cidade da Taubaté, referente ao deslocamento de estudantes juntos aos prédios da UNITAU. A 

construção da proposta seguiu as etapas das normas técnicas brasileiras para projeto: estudo preliminar, 

anteprojeto e por fim o projeto de implantação de um transporte leve para o campus da UNITAU. 

Resultado: 

O levantamento de campo resultou na identificação de um percurso único para cobrir todo o trajeto que 

interliga os prédios em atividade educativa da Universidade de Taubaté. Para a implantação de um 

transporte leve a melhor solução técnica e sustentável seria a construção de mini metrô nos moldes da 

cidade de Perugia (Itália). Esta linha de metro teria 8 (oito) paradas para atender o fluxo de usuários, 

facilitando o acesso das pessoas a universidade com a finalidade de desafogar o trânsito da cidade, diminuir 

o número de transportes de grande porte como: ônibus, pelas ruas desta cidade histórica que são de 

dimensões modestas, consequentemente diminuir o índice de acidentes e os poluentes principalmente 

facilitar o diálogo de acesso entre esses edifícios que se encontram em diversos bairros da cidade 

Conclusão: 

Com a proposta deste projeto estaremos colaborando para uma mobilidade urbana mais prática, sustentável 

e de maior percepção e valorização dos patrimônios da cidade de Taubaté, um verdadeiro encontro entre os 

edifícios históricos e o moderno sistema de transporte. 
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COMPARAÇÃO ENTRE OS RESÍDUOS PROVENIENTES DE DUAS ACIARIAS DO VALE DO PARAÍBA.  

ENIC201673210 

 

TARCYLLA CRISTINA PRIMO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): ANDERSON ELIAS FURTADO 

 

Introdução: 

Desde a revolução industrial a demanda do setor industrial sofreu aumento exponencial. Pela inexistência de 

enfoque ambiental na época, a utilização dos recursos naturais foi além do que a Natureza pode 

proporcionar. Outro impacto negativo foi que a geração de resíduos e dejetos cresceu proporcionalmente ao 

volume de produção. Atualmente, o enfoque ambiental fez mudar a visão sobre a produção. A temática dos 

resíduos sólidos tornou-se assim preocupação das indústrias modernas. No Brasil, a PNRS (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos) é marco nesse sentido. No caso das siderúrgicas é vital tratar adequadamente 

o Pó de Aciaria Elétrica e o tratamento adequado é definido em função do tipo de resíduo gerado por cada 

fábrica. Esse trabalho constitui-se da análise dos resíduos sólidos (pó de aciaria) de duas diferentes aciarias 

do Vale do Paraíba, comparando-os e propondo as tratativas de reaproveitamento adequadas para cada uma 

delas, considerando a legislação vigente no Brasil. 

Metodologia: 

Para assegurar o correto processo de reaproveitamento dos resíduos industriais é necessário conhecer as 

propriedades e composições do mesmo. Com esse objetivo, foram recuperados os resíduos de duas 

indústrias do Vale do Paraíba e fez-se a análise dos mesmos. Para cada amostra foi realizada a análise 

granulométrica, para definir o correto enquadramento como resíduo em estado sólido ou pó, e análise 

química por difração de raios-X, para a definição dos elementos e compostos presentes no resíduo. Todo o 

processo de amostragem seguiu rigorosamente a norma ABNT NBR10007. 

Resultado: 

As análises de granulometria levaram ao enquadramento dos dois resíduos na categoria de pó. Já as análises 

químicas mostraram diferentes composições. Sendo o Zinco (Zn) um elemento fundamental para seleção do 

processo de reaproveitamento e descarte, um dos focos da análise foi nesse constituinte: no resíduo da 

Aciaria A, por exemplo, aparece um percentual maior de Zinco que no resíduo da Aciaria B: 263,05 mg/KG 

e 120,07 mg/Kg, respectivamente. Outro elemento com bastante dispersão na composição dos resíduos foi o 

Chumbo. Ele aparece em maior quantidade no resíduo da aciaria B (676,99 mg/Kg) se comparado com a 

Aciaria A (230,09 mg/Kg). 

Conclusão: 

A análise granulométrica permitiu classificar ambos os resíduos como pós segundo a norma ABNT NBR 

10007. Apesar das origens e composições químicas diferentes, ambos os resíduos podem ser reaproveitados 

por processos disponíveis hoje no mercado. Essa diferença de composição exige, entretanto, uma adequação 

na forma de beneficiamento para cada um deles a fim de que possam ser reutilizados em outros processos 

como subprodutos. Por exemplo, no caso do resíduo da Aciaria A, em função do alto teor de Zinco, para ser 

reaproveitado, o mesmo precisa voltar ao processo para que seja feito o seu enriquecimento. 
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ABORTO X MICROCEFALIA: O DIREITO À VIDA DO NASCITURO  

ENIC201618660 

 

JULIANA DE OLIVEIRA GUIMARÃES, KYMBERLY VITÓRIA DOS REIS DE ALCÂNTARA 

Orientador(a): ERNANI ASSAGRA MARQUES LUIZ 

 

Introdução: 

O avanço do Zika vírus tem motivado uma série de discussões e debates quanto à proposição de legislação 

sobre o aborto de fetos diagnosticados com microcefalia. Isto porque o mosquito infectado testilha as 

células nervosas e desta maneira atinge o cérebro ainda em formação, podendo ocasionar danos insanáveis 

ao desenvolvimento do feto como dificuldades cognitivas, motoras, de aprendizado, em consequência da 

má-formação cerebral, e este é motivo pelo qual a criança nasce com a circunferência da cabeça menor que 

32 cm. Todavia, não se pode afirmar que não existe direito a vida, direito este assegurado 

constitucionalmente como fundamental. A sociedade assiste também à exacerbação de uma mentalidade 

eugênica, isto é, uma sociedade que rotula com base nos traços genéticos. Assim, adeptos se esforçam para 

justificar a eliminação de uma vida, exata e unicamente por haver apresentado o diagnóstico de determinada 

deficiência. 

Metodologia: 

Utilizou-se o método qualitativo de revisão bibliográfica, o qual teve como fonte documentos oficiais 

projetos e trabalhos de pesquisadores e estudiosos tanto da área jurídica quanto na medicina, e o auxílio de 

notícias resultantes dos mais conhecidos e principais meios de comunicação como jornais, revistas, artigos, 

documentários, noticiários televisionais e boletins informativos cibernéticos. Esta pesquisa visa expor os 

diferentes pontos de vista a respeito do assunto, auxiliando para formação de opiniões na qual irão defender 

seus respectivos pontos de vista de modo que as injustiças sofridas pelos fetos e as próprias gestantes sejam 

sanadas e ressaltar as dificuldades enfrentadas pelo Judiciário em discutir e tomar decisões diante da norma 

constitucional que protege o direito à vida digna, devendo, portanto, ser cumprida e priorizada. 

Resultado: 

Diante deste surto e a contaminação de gestantes, índices de diagnósticos microcefálicos no Brasil 

aumentaram drasticamente. Discussões surgiram a respeito do ato abortivo em casos de microcefalia ser 

considerado crime ou não. Há quem sustente que, por razões de dignidade, deveria ser concedido o direito à 

gestante de abortar, diante do fato da doença ser irreversível, das expectativas serem frustradas e causar um 

sofrimento desnecessário. Contudo, há quem defenda a impossibilidade de aborto, pois casos como estes 

não estão inclusos nas hipóteses legais, tampouco a situação regulada pela ADPF 54, julgada pelo STF a 

respeito da anencefalia. Para estes defensores embora a doença seja irreversível, não provoca inviabilidade 

ao desenvolvimento do ser humano e que apesar de provavelmente ter determinadas limitações, poderá 

viver dignamente como os diversos outros casos de pessoas com deficiência que possui seus direitos 

resguardados na Lei n° 13.146/2015? (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Conclusão: 

Isto posto, torna-se indispensável, além da prevenção, a inserção de tratamentos adequados para crianças 

diagnosticadas com microcefalia, com o propósito de potencializar o seu desenvolvimento e reduzir as 

consequências decorrentes da deficiência. O Ministério da Saúde implantou o programa “Plano Nacional de 

Enfrentamento à Microcefalia” para a precaução de novos surtos. Todavia, ainda incide a necessidade de 

novos programas. Por fim, vale ressaltar, a necessidade de afastamento de analogia entre os fetos 

anencéfalos e microcéfalos; pois tamanha é a disparidade entre os dois casos. Sendo assim a tese da 

interrupção da gravidez pela microcefalia, deve ser “ab initio” desaprovada. 
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ROTULAGEM DOS ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS E A ALERGIA ALIMENTAR  

ENIC201638758 

 

JÉSSICA APARECIDA DE JESUS FREIRE 

Orientador(a): MARIKO UENO 

 

Introdução: 

Nos últimos tempos, pode-se notar que houve um aumento de incidências de pessoas portadoras de alergia 

ou intolerância alimentar. Com isso, as empresas vêm sendo obrigadas a aplicar mudanças na descrição de 

seus rótulos de alimentos para que os consumidores possam garantir uma maior qualidade de vida, podendo 

assim ficar livres dos riscos. As principais mudanças que estão sendo feitas, descrita na Resolução RDC 

Nº26, 02 de julho de 2015, ANVISA, é a descrição das informações sobre os alimentos alergênicos devendo 

ser clara para o melhor entendimento. Valendo para embalagens de produtos que tenha em sua composição 

qualquer alérgeno alimentar. A alergia alimentar é causada, normalmente por: ovos, pescado, crustáceos, 

trigo e soja. Já a intolerância alimentar é muito causada pelo leite. 

Metodologia: 

O presente trabalho teve como objetivo verificar se a população costuma ler rótulos dos alimentos e 

compreensão neles contidas. Além de verificar se há consumidores portadores de alergia/intolerância 

alimentar. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário, com consumidores de diferentes faixas 

etárias e de ambos os sexos. O questionário contém 15 perguntas fechadas. Participaram da pesquisa 10 

indivíduos, realizada em um supermercado no município de Aparecida-SP, em diferentes horários e dias 

alternados, para que entrevistemos variados tipos de consumidores. 

Resultado: 

Para a questão do costume de leitura dos rótulos, 1 costuma ler todos os rótulos, 7 lê alguns e 2 não lê. As 

informações mais lidas são validade, seguida de quantidade de sódio, valor energético e porcentagem de 

gordura. Sobre a clareza das informações, 8 disseram que as informações não são claras. Com relação à 

compreensão dos ingredientes 7 compreendem alguns, 1 participante compreendia todos os ingredientes e 2 

participantes não compreendem nenhum. 9 disseram que as informações são importantes e apenas 1 disse 

que algumas. A metade dos participantes relataram conhecimento sobre a alergia/intolerância alimentar, e 1 

afirmou que possuía alergia/intolerância alimentar. Todos os participantes declaram que os supermercados 

deveriam oferecer produtos para consumidores alérgicos. Em suas famílias 7 disseram ter um membro com 

alergia ou intolerância. 3 participantes manifestaram desconforto em relação a ingestão de alimento a base 

de leite. 

Conclusão: 

Os participantes tem a consciência de que é muito importante que as informações nos rótulos sejam mais 

claras, para que as pessoas que possuam alergia ou intolerância alimentar possam comprar um determinado 

alimento sem qualquer duvida, ou ate mesmo medo. 

 

 
 



  

213 

 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CÍVIL: POSSÍVEIS REUTILIZAÇÕES  

ENIC201669825 

 

NATÁLIA CAROLINE RIBEIRO DE ANDRADE, EDSON VANDER PIMENTEL, VANESSA VILLALTA 

Orientador(a): KÁTIA CELINA DA SILVA RICHETTO 

 

Introdução: 

Resíduos são sobras de materiais, e na construção civil é um dos principais setores que geram lixo nas 

cidades brasileiras, pelo fato do mau gerenciamento na utilização dos produtos, ocasionando montanhas de 

entulhos espalhados pelos centros urbanos. O Brasil participa de uma certificação internacional para 

construções sustentáveis, o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), constituído por um 

checklist que atribui crédito para a empresa em função do atendimento dos critérios pré-estabelecidos. 

(SILVA; 2000). Há também um órgão nacional chamado CONAMA, que através da resolução 307/2002 

estabeleceu um plano de gerenciamento dos resíduos, com as seguintes classificações: Classes A e B podem 

ser reutilizadas dentro e fora da obra; Classes C e D não servem para serem reaproveitados, é necessário o 

descarte em aterros. (LIMA, 2012; LIMA, 2012). O objetivo é mostrar a preocupação com o lixo e as 

diversas formas de reutilização, de forma sustentável. 

Metodologia: 

Para a realização da pesquisa recorreu-se aos procedimentos conforme descritos a seguir: 1º) Levantamento 

bibliográfico – realizado a partir de fontes como internet, especialmente o Google Acadêmico, bem como 

bibliotecas de acesso na plataforma virtual da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas); 2º) Coleta 

de dados – a partir da leitura de artigos científicos e de acordo com os órgãos nacionais e internacionais de 

sustentabilidade na área da construção civil. A pesquisa pode ser considerada bibliográfica e exploratória, 

baseado em materiais publicados, artigos, dissertações, pesquisas e etc. Segundo Gil (1991), a pesquisa 

exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo 

mais explícito. (PIMENTEL, 2013). 

Resultado: 

Para o tratamento correto desses resíduos foram seguidas algumas medidas com o foco principal da redução 

ao mínimo de lixos, reutilização máxima dos rejeitos e reciclagem do que não foi possível reutilizar. Além 

disso, pode ser feito a compostagem, que é a transformação do material orgânico para tratamento do solo e 

como última opção o aterramento. (BARRA E VAZQUEZ, 1997; LEITE, 2001). No Brasil 90% dos 

resíduos gerados pelas obras são passíveis de reciclagem, é de fundamental importância ambiental e 

financeira no sentido de que os referidos resíduos retornem para a obra em substituição a novas matérias-

primas que seriam extraídas do meio ambiente. (LIMA, 2012; LIMA, 2012).Enfim, o ideal seria que todo 

trabalho de reutilização dos resíduos fosse realizado em todas as obras. Pois as empresas precisam enxergar 

a reciclagem como um programa de sustentabilidade e não como uma sobrecarga de trabalho. 

Conclusão: 

Enfim, nunca se falou tanto do meio ambiente como nos últimos anos, o século XXI fica marcado na 

história como um século ecológico, onde o governo e as empresas utilizam-se desse requisito para se 

promoverem e ganharem confiança dos consumidores. Principalmente na construção civil, certificado de 

construções sustentáveis ajuda no marketing, na economia e principalmente no impacto ambiental. Com 

isso, é necessário organizar os materiais, armazenar de forma adequada, ter cautela na transportação, separar 

os resíduos de acordo com a classificação, reutilizar o máximo de rejeitos possível, reciclar o que não foi 

possível reutilizar e destinar corretamente. 
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EDUCAÇÃO NO CAMPO: PERSPECTIVA PROFISSIONAL DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

DA ESCOLA ESTADUAL BAIRRO DA VARGEM GRANDE  

ENIC201674175 

 

CARLOS ALEXANDRE JUSTINO MIRANDA 

Orientador(a): SIMONE GUIMARÃES BRAZ 

 

Introdução: 

A Educação do Campo traz um histórico de segregação quanto às questões que envolvem a política 

educacional voltada para a população da zona rural o que influencia consideravelmente a continuidade dos 

estudos após a conclusão do Ensino Médio, principalmente referente às questões sócio- econômicas das 

famílias. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada nessa pesquisa terá abordagem qualitativa, pretendendo analisar a perspectiva 

profissional dos alunos do terceiro ano do Ensino médio da Escola Estadual do Bairro de Vargem Grande, 

zona rural do Município de Natividade da Serra/SP. Será uma pesquisa do tipo básica e exploratória. Essa 

metodologia tem por finalidade a investigação por meio de questionário com perguntas de múltipla escolha 

visando conhecer o que os alunos esperam referente à continuidade ou não de seus estudos no Ensino 

Superior. Mediante Termo de Anuência da direção da referida escola, os sujeitos da pesquisa serão 

comunicados do objetivo deste estudo pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual há o 

detalhamento dos objetivos e procedimentos da pesquisa, bem como, a garantia da participação ou não desta 

pesquisa, além do comprometimento de sigilo dos dados pessoais. Os sujeitos da pesquisa serão 16 alunos 

do 3º ano do Ensino Médio, que serão convidados a responder um questionário contendo vinte questões. 

Resultado: 

A pesquisa pretende analisar o posicionamento dos alunos quanto à sua perspectiva profissional após a 

conclusão do Ensino Médio, ressaltando que os aspectos éticos serão adotados quanto ao sigilo à identidade 

dos alunos no que se refere ao desenvolvimento do trabalho de pesquisa. Após aprovação da Comissão de 

Ética e Pesquisa, os dados serão coletados por meio de questionário e serão analisados por meio de 

diferentes recursos para melhor organização dos resultados. Caso encontrar dados quantitativos, estes serão 

analisados e socializados por meio de tabelas para apresentar os resultados obtidos e para verificação ou não 

da hipótese referente à problematização e aos objetivos dessa pesquisa. Dessa forma, pretende-se conhecer 

as perspectivas para a vida profissional dos alunos concluintes do ensino médio e poder analisar sobre o que 

planejam para seu futuro profissional. Com o estudo, visa-se fazer o levantamento sobre os motivos e 

fatores que impedem a continuidade nos estudos. 

Conclusão: 

A partir dos dados serão analisadas as questões sócio-econômicas da população da zona rural levando em 

consideração a localização do Bairro da Vargem Grande - Município de Natividade da Serra referente à 

cidade mais próxima onde se concentram as Universidades e que impede ou não a continuidade dos estudos 

dos alunos concluintes do Ensino Médio e que poderá influenciar ou não na melhoria da qualidade de vida e 

trabalho dos jovens da zona rural. 
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O CAPITAL HUMANO NA CONTABILIDADE  

ENIC201656461 

 

ANDERSON ANTONIO CORREA DA SILVA, MARCELA BARBOSA DE MORAES 

Orientador(a): PAULO DIAS RAPOSO FILHO 

 

Introdução: 

Evidenciam-se a importância dos indivíduos nas organizações. Dada esta importância, os colaboradores 

deveriam ser considerados como um ativo da empresa, e não como uma despesa, já que elas produzem 

pensamento e raciocínio, e em conjunto ao conhecimento adquirido e produzido, mais as habilidades e 

motivação dos colaboradores, que pode substituir altos investimentos com máquinas. As demonstrações 

contábeis podem ser uma ferramenta importante nas tomadas de decisões, porém, muitas vezes elas podem 

deixar lacunas, podendo deduzir equívocos capazes de prejudicar o resultado final da empresa. Dentro deste 

contexto, o objetivo geral desta pesquisa é mensurar o capital intelectual dentro das organizações, como 

fator agregador de valor, para proporcionar lucros futuros e gerar competitividade de mercado. 

Metodologia: 

Segundo a descrição o presente estudo pode ser classificado quanto ao aspecto descritivo, no qual aborda 

um tema atual e específico da profissão contábil. O presente estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa 

bibliográfica, apoiando-se em pesquisas de artigos científicos, em livros específicos, em legislações, em 

dissertações e teses, para uma reflexão a respeito do processo e suas fases. E tem por objetivo e finalidade 

ser apresentado para pessoas leigas, alunos e professores pesquisadores, seguindo uma linguagem simples, 

prática e objetiva, de maneira a atingir todos os públicos, sem deixar a qualidade de lado. 

Resultado: 

Com a chegada da Era da Informação, o trabalho tornou-se cada vez mais mental, exigindo do profissional 

maior dedicação em técnica e raciocínio, deixando de lado a atividade mecânica, repetitiva e muscular para 

segundo plano. O colaborador passa a realizar suas tarefas através de seus conhecimentos, competências 

adquiridas com técnicas, experiência de vida e por tempo de serviço. A inteligência do ser humano é algo 

intangível e imensurável, uma grande fonte de conhecimento que pode ser trabalhada e aprimorada sempre. 

No passado patrimônio e o capital da organização eram suas instalações, maquinário, equipamentos, e 

outros tipos de materiais diversos, sempre tangíveis, que com o passar do tempo se desgastavam. O 

intelectual, intangível, apenas as pessoas possuem, mas antes não eram valorizadas. Hoje o intelectual 

passou a ser o diferencial, a locomotiva que impulsiona e eleva e agrega valores em todos seus sentidos, seja 

ele no serviço, no produto, nas decisões. 

Conclusão: 

Atualmente as pessoas são consideradas importantes nas empresas, superando o período em que as 

máquinas exerciam essa importância. Sem o ser humano, as organizações encontram dificuldades para 

alcançar os seus objetivos estratégicos. O conhecimento aliado às habilidades, e juntamente com a 

motivação, leva a empresa obter ótimos resultados, diminuindo os investimos com máquinas que muitas 

vezes são desnecessários. A inteligência humana é algo intangível e imensurável. Se a empresa possui um 

capital humano bem qualificado e diversificado, ela terá grandes chances em se destacar no meio ao qual 

está inserida, e obtendo excelentes resultados que é o objetivo principal. 
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CULTURA DA PALMEIRA JUÇARA E SUAS RELAÇÕES COM AEDUCAÇÃO DO CAMPO: ALTERNATIVAS 

PARA A COMUNIDADE DO BAIRRO DA VARGEM GRANDE  

ENIC201642358 

 

SEBASTIANA ALVES DOS SANTOS 

Orientador(a): SIMONE GUIMARÃES BRAZ 

 

Introdução: 

O uso da polpa como subproduto do fruto da palmeira Juçara é algo promissor, com alto potencial no 

mercado alimentar, bem como na geração de trabalho e renda. Este trabalho tem o objetivo de fazer uma 

análise da relação do homem do campo com a cultura da Palmeira Juçara visando verificar se a comunidade 

do Bairro da Vargem Grande, município de Natividade da Serra-SP, tem o conhecimento sobre seus usos 

alternativos e saber se possui a consciência da preservação das espécies que estão sendo ameaçadas de 

extinção. A sustentabilidade da palmeira Juçara na comunidade do Bairro da Vargem Grande é uma 

alternativa utilizada para gerar renda para as famílias. 

Metodologia: 

Essa pesquisa será um estudo de caso com abordagem quantitativa e qualitativa, pretendendo analisar a 

utilização da Palmeira Juçara como alternativa de renda e sustentabilidade para a comunidade do Bairro da 

Vargem Grande, Município de Natividade da Serra. Essa metodologia tem por finalidade a investigação por 

meio de questionário com perguntas de múltipla escolha visando conhecer a perspectiva dos moradores da 

comunidade em relação à utilização sustentável da Palmeira Juçara e a conscientização dos moradores 

quanto sua preservação junto a Mata Atlântica. A identidade dos participantes será mantida em sigilo a que 

se refere ao desenvolvimento da pesquisa, conforme descrito no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Após aprovação no Comitê de Ética e Pesquisas, a pesquisa de campo será realizada no Bairro 

de Vargem Grande, tendo como sujeitos da pesquisa 10 moradores residentes nesse local e que utilizam a 

Palmeira Juçara como fonte de renda, que responderão a um questionário com perguntas e respostas de 

múltipla escolha. O instrumento de coleta conterá 20 questões referentes à palmeira Juçara e sobre seu uso 

alternativo. Após as entrevistas os resultados obtidos serão tabulados, analisados e gráficos serão 

construídos para melhor interpretação dos dados O Bairro fica localizado na Zona Rural do Município de 

Natividade da Serra a aproximadamente 50 Km de Natividade da Serra e 80 Km do Município de Taubaté. 

O Bairro de Vargem Grande abriga uma Base do Parque Estadual da Serra do Mar (Base Vargem Grande), 

sendo que uma das funções do Parque é proteger e preservar a Palmeira Juçara contra o extrativismo ilegal. 

Resultado: 

A sustentabilidade da palmeira Juçara na comunidade do Bairro da Vargem Grande é uma alternativa 

utilizada para gerar renda para as famílias. Dessa forma, pretendemos conscientizar sobre as vantagens de 

fazer um trabalho sustentável visando à preservação da palmeira Juçara. O trabalho sustentável com a 

Juçara é realizado com a colheita dos frutos e sua transformação em polpas que podem ser utilizadas na 

culinária para a confecção de uma variedade de receitas e com a venda dos produtos da polpa da Juçara as 

famílias conseguem uma fonte sustentável de renda familiar. O palmito da palmeira para ser retirado é 

necessário cortar a palmeira que não brota novamente. No entanto, como alternativa para evitar sua 

derrubada ilegal, os frutos podem ser colhidos uma vez por ano, não prejudicando a planta, sendo assim, os 

frutos podem se tornar uma fonte de renda tão boa quanto à extração e venda do palmito. 

Conclusão: 

Esta pesquisa é para conscientizar crianças, jovens e adultos que devemos preservar e conservar as espécies 

da fauna e da flora da Mata Atlântica, como a palmeira Juçara é necessário a conscientização sobre práticas 

sustentáveis e formas de gerar uma renda anual. 
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OS OBSTÁCULOS ENFRENTADOS PELOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES NA ABERTURA E 

FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS  

ENIC201603736 

 

MARCIA MAYARA XAVIER PINTO, AMANDA RAMOS DA SILVA 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Você já pensou em empreender? Está disposto a enfrentar inúmeros obstáculos para abrir e formalizar uma 

empresa? No Brasil, investimentos no empreendedorismo se dão, principalmente, por necessidade, porém os 

processos de abertura e de formalização de empresas no âmbito do território brasileiro é muito demorado e 

burocrático. 

Metodologia: 

O presente trabalho tem por objetivo geral identificar os principais obstáculos no processo de abertura e 

formalização de micro e pequenas empresas e disponibilizar sugestões para facilitar as etapas deste 

processo. Partindo da premissa central de somar com o público de graduandos e futuros empreendedores, 

este estudo utilizou como método a revisão bibliográfica de caráter exploratório, para construção e 

fundamentação centralizada em autores de diversas áreas. 

Resultado: 

Os Micros e Pequenos empreendedores enfrentam muitos obstáculos nos processos de abertura e 

formalização de empresas. Obstáculos como a falta de planejamento e administração, ausência de 

conhecimentos sobre a burocracia e impostos a serem recolhidos são os principais obstáculos enfrentados 

nos processos de abertura e de formalização. De acordo com dados do Banco Mundial, Doing Business, no 

Brasil é necessário 107 dias para abrir uma empresa, sendo o 4º pior índice entre os 189 países analisados. A 

falta de um planejamento prévio das atividades que a empresa irá desenvolver, definir o público alvo, 

realizar pesquisas para obter informações que agreguem valor à abertura de um negócio são ações não 

realizadas pelos empreendedores antes de iniciar o processo de abertura. Os obstáculos enfrentados na 

formalização: burocracia, sendo necessários diversos documentos e os impostos, que apesar de serem 

menores muitos não efetuam o pagamento do tributo, ocasionando na estagnação de ambos processos. 

Conclusão: 

Portanto, concluímos que micro e pequenos empreendedores, devem antes de iniciar os processo de abertura 

e formalização, ampara na busca de informações referente a tributação, burocracia, averiguar se o capital 

disponível é suficiente para manter a empresas em seus primeiros anos, fazer um plano de negócio, para 

verificar a viabilidade, de modo que a empresa possa gerar lucros e se manter e estabilizar no mercado. 
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PREVALÊNCIA DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA E SINTOMAS ASSOCIADOS EM MULHERES 

CLIMATÉRICAS  

ENIC201674673 

 

LAURA MONTE MÓR LEITE, URANIE CAROLINE XAGORARIS 

Orientador(a): MÁYRA CECILIA DELLÚ 

 

Introdução: 

A incontinência urinária vem se tornando um importante problema de saúde pública em função do impacto 

negativo sobre os aspectos físico e psicossocial na vida das mulheres. Desta forma, torna-se relevante 

estimar a prevalência desta disfunção urogenital em mulheres climatericas cadastradas em uma unidade de 

saúde da família com interesse adicional em identificar os possíveis fatores associados a incontinência 

urinária. 

Metodologia: 

Por meio de sorteio foram selecionadas 120 mulheres entre as idades de 35 a 65 anos, cadastradas em uma 

USF do Município de Taubaté, São Paulo. A variável dependente foi a incontinência urinária, pesquisada 

por meio do International Consultation on Incontinence Questionnare – Short Form. As variáveis 

independentes foram características sócio demográficas, história obstétrica e ginecológica, hábitos de vida, 

morbidades, uso de medicamentos e dados antropométricos. Foi realizada a análise descritiva dos dados, 

estimada a prevalência de incontinência urinária com intervalo de confiança de 95%, conduzidas análises 

bivariadas para identificar possíveis associações entre as variáveis e, posteriormente, construído um modelo 

de regressão múltiplo, utilizando o programa Stata, versão 11.0. 

Resultado: 

A média de idade da amostra foi de 47,6 anos (DP=8,6 anos). A faixa etária preponderante estava entre 35 a 

44 anos. As mulheres eram casadas (73,5%), católicas (82%), tinham até 6 anos de escolaridade (55%). 

Declararam-se pardas (50,5%) e com atividade remunerada (51%). A prevalência de incontinência urinária 

foi de 16% (IC95%: 8,7% – 23,3%). A média de idade de início das perdas foi de 52,1 anos (DP = 8 anos) e 

apenas 18,8% relatou buscar ajuda médica para o problema. A incontinência urinária durante a gestação e 

após o parto foi relatada por 5% e 1%, respectivamente. Os sintomas mais frequentes foram a noctúria 

(57%) seguida pela urgência ao urinar (21%). A incontinência urinária foi considerada impactante por 40% 

das mulheres estudadas e os fatores associados foram a menopausa (p=0,007) e a obesidade (p=0,051). 

Conclusão: 

A prevalência de incontinência urinária foi inferior a outros estudos similares e os fatores associados foram 

a obesidade e a menopausa. Tais achados podem contribuir para o rastreamento precoce dessa disfunção e 

abordagem preventiva na atenção primária à saúde. 
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O VÍDEO COMO RECURSO AUDIOVISUAL PARA PREVENÇÃO À LESÃO POR PRESSÃO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA  

ENIC201637243 

 

LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO, PAMELLA CRISTINA DE CARVALHO LUCAS, BRUNA COUTO NOVAES, 

ALINE LINO BALISTA, THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA 

 

Introdução: 

Lesão por Pressão (LP) é definida como área de necrose tissular, que tende a se desenvolver quando o tecido 

é comprimido. Suas causas são multifatoriais, incluindo fatores como idade, morbidade, estado nutricional, 

hidratação e cisalhamento. Representa acréscimo no sofrimento físico e emocional dos pacientes, 

prejudicando sua autoestima, distorcendo sua autoimagem e interferindo na qualidade de vida. É necessário 

investir em métodos de prevenção à LP, podendo para isso, utilizar recursos audiovisuais em eventos e 

ações sobre o tema. O vídeo é uma das tecnologias que vem se destacando nos últimos anos e embora de 

fácil acesso, os profissionais encontram dificuldades para incorporá-lo como recurso educacional de 

mediação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem. O objetivo foi relatar a experiência de um 

grupo de acadêmicas e professoras universitárias sobre a produção e apresentação de um vídeo de 

sensibilização preparado para um evento de prevenção à LP. 

Metodologia: 

Com o propósito de divulgar a importância da prevenção e cuidado com a LP, foi instituído em novembro o 

Dia Mundial de Prevenção á LP. No Brasil, a Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST), 

multidisciplinar, de caráter científico e cultural da prática da enfermagem, voltada para o cuidado de pessoas 

com estomias, feridas agudas e crônicas, fístulas, drenos, cateteres e incontinências anal e urinária incentiva 

a realização de ações dessa natureza. Trata-se de relato descritivo, realizado a partir da experiência de 

alunos e docentes dos cursos de enfermagem e medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU) ocorrido 

em novembro de 2015, durante o II Encontro de Prevenção à LP que contou com a participação de 

profissionais e estudantes da área da saúde da região, com o propósito de discutir a prevenção à LP em 

diferentes cenários - domicílio, hospital - e atualizar os participantes sobre os cuidados com a lesão. A fim 

de sensibilizar os participantes sobre a relevância do tema, foi exibido um vídeo produzido pelas 

acadêmicas de enfermagem e medicina com o objetivo de retratar o cotidiano de uma pessoa com LP. Trata-

se de um documentário que relata as dificuldades encontradas durante a realização de atividades básicas do 

cotidiano da participante devido à presença das úlceras. 

Resultado: 

O uso de recurso audiovisual como estratégia metodológica compondo o plano do evento, foi essencial na 

promoção da sensibilização dos participantes. Os debates sobre a temática foram abrangentes e 

enriquecedores, abordando aspectos físicos, psicossociais e emocionais da pessoa com LP, por vezes pouco 

percebidos durante a vivência acadêmica e profissional. Os programas educativos são importantes, pois 

auxiliam na prevenção das lesões, sendo que a instalação ou desenvolvimento da LP são menores em 

pacientes mais informados. Devem-se organizar programas educativos para todos os profissionais de saúde, 

familiares e cuidadores com o intuito de prever o aparecimento das lesões em indivíduos acamados. 

Conclusão: 

O depoimento obtido e a realidade retratada no vídeo possibilitou a reflexão sobre os significados atribuídos 

pela pessoa com LP acerca da lesão e a abordagem de cuidado que valoriza o humano e seus sentimentos. 

Desvelar o significado e a manifestação do fenômeno (LP), na visão da pessoa que o vivencia favorece o 

cuidado prestado, proporcionando o bem estar por meio do cuidado com qualidade. Visto que proporcionar 

cuidado, bem estar e melhora das condições dos pacientes é um dos objetivos dos profissionais de saúde, 

esta discussão se torna necessária. 
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OTIMIZAÇÃO DA VIDA ÚTIL DE MANCAIS DE ROLAMENTO POR MEIO DAS TÉCNICAS DE 

LUBRIFICAÇÃO E ANÁLISE DE VIBRAÇÕES  

ENIC201612558 

 

CÉSAR AUGUSTO DE GODOI, GUSTAVO DE SOUZA RAMOS, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Devido à incessante busca por redução de custo e aumento de produtividade, se faz necessária a melhoria 

contínua dos processos de manutenção com técnicas mais eficientes, como tipos diversos de lubrificação e 

análise de vibrações. Desse modo, este estudo busca evidenciar como estas duas ferramentas são eficientes 

quando utilizadas de maneira correta, aumentando a vida útil dos equipamentos e garantindo maior 

confiabilidade e, consequentemente, diminuindo custos com paradas e peças sobressalentes, auxiliando na 

economia das empresas. 

Metodologia: 

O método utilizado no trabalho consiste no desenvolvimento de um estudo de caso realizado em uma 

empresa líder na confecção de tubos de aço. Os dados foram coletados em um equipamento utilizado para o 

tratamento superficial de tubos. A limpeza dos tubos é feita por meio do jateamento de material abrasivo 

contra a superfície a ser tratada. O equipamento (turbina) responsável pelo jateamento é o objeto deste 

estudo, sendo nele executado o monitoramento dos níveis de vibração. Após feitas as leituras, tem-se os 

diagnósticos se os níveis de vibração são aceitáveis ou não. Então, tomam-se as medidas necessárias para as 

devidas melhorias. 

Resultado: 

Durante a análise dos dados coletados, percebeu-se que a lubrificação era um fator importante para a saúde 

do equipamento. Sendo assim, foram realizadas leituras das vibrações antes e depois da re-lubrificação, para 

melhor avaliação dos parâmetros. Notou-se que os níveis de vibração ficam menores e aceitáveis após a 

troca do óleo lubrificante, e que a lubrificação poderia ser otimizada com o melhor dimensionamento do 

lubrificante, ou ainda na diminuição no intervalo da troca do óleo. Sendo assim, depois de diminuído o 

intervalo entre re-lubrificações e troca do óleo lubrificante, observou-se um aumento na vida útil dos 

mancais de rolamento na faixa de 30 a 40%, e consequentemente diminuindo o consumo em eventuais 

manutenções, logo, gerando também uma redução de gastos com a aquisição de mancais de rolamentos 

sobressalentes, findando no aumento do lucro da empresa. 

Conclusão: 

Conclui-se, então, que a manutenção preditiva pode ser extremamente útil se usada de maneira eficiente e 

bem aplicada, assim como a lubrificação, que é uma ferramenta muito importante da manutenção, porém, 

nem sempre sendo aplicada com frequência necessária. Por isso torna-se importante análises constante dos 

sistemas existentes dentro dos ambientes industriais, visto que é sempre possível torna-los mais eficientes e 

confiáveis. 
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PLANEJAMENTO PAISAGÍSTICO-AMBIENTAL PARA REGIÃO DE QUIRIRIM ZONA INDUSTRIAL DO 

PIRACANGAGUÁ  

ENIC201608200 

 

MATEUS ASSIS DOS SANTOS, MARIANA VAZ DE CAMPOS BÉRTOLI, TATIANE DA SILVEIRA OLIVEIRA, 

KAREN DA SILVA LOMBARDI DE CARVALHO 

Orientador(a): ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO 

 

Introdução: 

A área de estudo escolhida como objeto de estudo está localizada no distrito de Quiririm, e é denominada 

como Área Industrial do Piracangaguá. A escolha da mesma partiu do conceito de um dos estudos de caso 

utilizado na primeira parte do trabalho, um projeto que consiste em reformular a área industrial degradada 

de uma cidade, gerando novos tipos de manufatura urbana para a área, reconectando-a aos bairros vizinhos 

por avenidas verdes que recuperam o antigo local. As barreiras históricas que isolavam a área da cidade, 

como as vias em más condições, a ferrovia e o Rio Paraíba do Sul, atuam como papel principal na criação 

de um novo complexo, o Complexo eco industrial do Piracangagua, incluindo em seu programa o Eco 

Parque do Piracangagua. Esta reconexão com grandes áreas verdes oferece locais convidativos inserindo ao 

ambiente não apenas a população em geral, mas também os trabalhadores da região. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto teve início com a análise da área de estudo 

proposta pelos professores da disciplina de projeto de paisagismo II - localizada no distrito de Quiririm - 

com base em dados obtidos através de pesquisas e levantamentos 

(LORENZI,2016.PAULO,2016.CBL,2016.CECILIA,2016.) e aplicando conhecimentos adquiridos das 

demais disciplinas. Em seguida, foram realizadas visitas de campo à área escolhida para estudo - zona 

industrial do bairro do Piracangaguá - as quais resultaram em registros fotográficos e informações essenciais 

para a elaboração do plano de massa e diretrizes projetuais, posteriormente mapeados. O desenvolvimento 

das diretrizes iniciou-se a partir de estudos por meio de croquis, plantas informativas e técnicas em 

diferentes escalas: abrangendo a área como um todo, e em seguida, para estudos mais específicos, 

ampliando as partes. O trabalho foi finalizado com uma maquete eletrônica, permitindo o entendimento com 

maior clareza da proposta feita. 

Resultado: 

Foram produzidos cerca de seis mapas, sendo eles sobre o Uso do Solo, Zoom da Área Industrial, Análise da 

Área Ampliada, baseando-se em informações retiradas do Mapa Cadastral de Taubaté cedido pela Prefeitura 

Municipal de Taubaté, e por fim, o de Plano de Massa. As visitas de campo, juntamente com o auxílio do 

software Google Earth, também foram de extrema importância para as análises, resultando em registros 

fotográficos inseridos no estudo. Todas estas etapas resultaram nas diretrizes e por fim na criação do “Eco 

Parque do Piracangaguá”. 

Conclusão: 

Por fim, pode-se concluir que esta região sofre altos danos em razão da intensa poluição provocada pelas 

fabricas, prejudicando a fauna, flora e a paisagem natural do local, que são aspectos esquecidos em meio às 

atividades industriais realizadas. Por isso o trabalho apresenta diretrizes voltadas a melhorias de todo o 

bairro do Piracangaguá. 
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BENEFÍCIOS DA APLICABILIDADE DA METODOLOGIA SEIS SIGMA NA REDUÇÃO DA VARIABILIDADE 

DE PROCESSOS EM HOSPITAIS  

ENIC201681911 

 

MONISE ROLIM TONINI, RODRIGO AUGUSTO BARROS 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

O cenário onde está inserida a administração hospitalar mudou muito com os anos. Os administradores não 

entendiam a complexidade dos diferentes setores do hospital fazendo com que os acionistas achassem de 

bem passar suas funções aos médicos. Estes, embora imprescindíveis para o funcionamento da organização, 

não possuíam conhecimentos de técnicas de administração estratégica. Dessa forma, a qualidade da gestão 

hospitalar foi durante anos negligenciada e diante da crescente competitividade do ramo é preciso resgatar 

sua importância e eficiência. O surgimento da metodologia Seis Sigma veio de encontro a essa necessidade. 

Criado para reerguer uma famosa companhia, mas utilizada por tantas outras que não se encontravam a 

beira da falência, porém desejavam otimizar seus resultados. Uma ferramenta estratégica com uma nova 

maneira de enxergar os negócios, provando pelos seus resultados que não veio como uma onda passageira, 

mas sim se estabelecer como uma das metodologias de maior sucesso da atualidade. 

Metodologia: 

Utilizou-se a análise qualitativa de estudos de caso, estruturada nas seguintes etapas para melhor estudo e 

comparação dos dados: revisão literária, relato dos casos selecionados e seus resultados, confronto dos 

resultados obtidos e conclusões alcançadas. Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert 

Einstein Embora seja referência internacionalmente, seu processo de gerenciamento de projetos de pesquisa 

possuía deficiências que impediam a confiabilidade em alguns de seus resultados. Identificado o problema, 

uma proposta de melhoria na gestão dos projetos foi feita, baseando-se na metodologia Seis Sigma, onde a 

ferramenta DMAIC foi a mais utilizada. Setores de Farmácia e Clínica Médico-Cirúrgica de um Hospital de 

grande porte da cidade de São Paulo Diante de uma crescente preocupação com o meio ambiente, utilização 

desenfreada de recursos naturais não renováveis e impactos ambientais causados por ações humanas, a 

instituição resolveu analisar, de um ponto de vista ambiental, os processos que permeiam as atividades dos 

setores de farmácia e clínica médico-cirúrgica. O foco principal foi à produção de resíduos gerados por tais 

setores. Foi então formada uma equipe interdisciplinar e utilizada a metodologia DMAIC. Divisão de 

Laboratórios Central do Hospital das Clínicas Por sua capacidade em atender um grande de número de 

pessoas diariamente, o Hospital das Clínicas demanda um igualmente grande número de pedidos de exames 

laboratoriais. Para manter a agilidade e qualidade nos atendimentos médicos prestados, foi criado a Divisão 

de Laboratório Central do Hospital das Clínicas. Como a procura pela excelência nos serviços 

desempenhados deve ser constante, decidiu-se por aplicar a metodologia Seis Sigma para melhoria dos seus 

processos. Através da ferramenta DMAIC, os projetos foram desenvolvidos. 

Resultado: 

No Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa s alterações feitas trouxeram resultados favoráveis na efetividade 

das pesquisas da instituição, um maior comprometimento pelas partes envolvidas e resultados mais rápidos 

por parte dos pareceristas. Essa rapidez somada ao melhor controle de custo-benefício também 

proporcionado pela nova gestão aumentaram a competitividade do programa de pesquisa. Na farmácia e 

clinica médico-cirúrgica do hospital São Paulo notou-se uma redução nos custos que a instituição tinha no 

descarte dos materiais que geravam risco de contaminação, redução de desperdícios oriundos dos processos 

e aumento dos resíduos que podem ser destinados à reciclagem. Na Divisão de Laboratórios do Hospital das 

Clínicas, os equipamentos ficaram mais disponíveis, diminuindo o número de calibrações, ajustes e 

manutenções corretivas. A capacidade de realização de exames aumentou em 800 unidades, com redução no 

número de exames repetidos. 

Conclusão: 
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Através do presente trabalho, pode-se concluir, em harmonia com a opinião de diversos autores, que a 

metodologia Seis Sigma pode ser aplicada não só no setor de produção, mas também no de prestação de 

serviços de maneira triunfante, incluindo a área da saúde. Nos casos analisados, a ferramenta DMAIC foi 

escolhida em todos para ser utilizada, por atender as necessidades dos responsáveis pela implementação dos 

projetos. Pode-se perceber que em poucos meses foi possível verificar resultados positivos. Percebeu-se 

também que tais resultados são das mais distintas esferas, sendo identificadas melhorias financeiras, 

qualitativas e ambientais. 
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DESMONTAGEM E ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR ALLISON V 1710  

ENIC201631276 

 

BRUNO SOARES PASSOS, LIVIO GOMES MOREIRA JUNIOR, LUCAS DAMIÃO DE CAMPOS 

Orientador(a): PEDRO AUGUSTO DA SILVA ALVES 

 

Introdução: 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise técnica do motor Allison V1710 em conjunto com 

sua desmontagem, comparando-o com motores de sua época. O motor em estudo é do tipo recíproco, a 

combustão interna, que opera no Ciclo Otto. Motores de combustão interna são máquinas térmicas 

amplamente utilizadas na indústria de meios de transporte. O motor Allison V1710 começou a ser projetado 

na década de 1930, tendo como principal projetista Harold Caminez, um dos projetistas mais capazes de 

motores da época. Foi projetado para trabalhar a altas temperatura com resfriamento com etilenoglicol, o 

que permitiu que tivesse uma área frontal e volume menores. Seu projeto inclui um compressor mecânico do 

tipo "Supercharger" integrado e caixa de redução para hélice. Foi utilizado em diversas e importantes 

aeronaves da Segunda Guerra Mundial, como a Lockheed P38, Boeing B17 e B29, e atingiu números de 

potência superiores a 1000 cv. 

Metodologia: 

Para efetuar a desmontagem utilizaram-se técnicas básicas de mecânica descritas no manual de manutenção 

do motor Allison V1710 Service School Handbook e ferramentas citadas com os passos de desmontagem 

utilizados, previstas no referido manual. Primeiramente foram retiradas as tampas de válvulas utilizando 

chave de fenda de grande porte. Em seguida retiraram-se os distribuidores juntamente com os cabos do 

centelhador, utilizando chave estriada. Tampa dianteira do eixo de potencia foi retirada utilizando chave 

estriada e chave de biela. Foram retirados em seguida tampa de acesso ao "supercharger", o 'fan", a carcaça 

do "supercharger" e o balanceador dinâmico. Para removê-los foram utilizados chave estriada, chave biela, 

soquetes e catraca. As bombas de água e óleo foram removidas utilizando-se chaves estriadas e de biela. 

Posteriormente removeram-se o cárter e o eixo de manivelas, utilizando-se chave de biela, soquetes, catraca 

e cabo de força. Finalmente foram removidos os cabeçotes e, em seguida, os pistões, utilizando-se chave de 

biela, soquetes, catraca, extensões, cabo de força. Os pistões estavam oxidados, o que dificultou a remoção 

desses componentes. Foram necessários meios alternativos para se exercer uma força adicional durante a 

remoção dos cabeçotes, bem como dos pistões, a qual foi obtida com auxilio de uma girafa hidráulica e um 

macaco hidráulico de garrafa de pequeno porte. Também compõe a metodologia desse trabalho a pesquisa 

bibliográfica detalhada dos detalhes de projeto dos componentes do motor Allison V1710. Após a remoção 

de cada componente, foi realizado estudo tendo-se como base importantes autores sobre o tema motores de 

combustão interna e os próprios manuais de manutenção e operação do próprio motor. Os livros de Stone, 

R., e Pulkrabrek, W., e o estudo de Whitney, Daniel P., foram essenciais para o desenvolvimento do 

trabalho. Obras de outros autores também foram consultadas conforme referência bibliográfica 

Resultado: 

Verificou-se no cabeçote o acionamento de cada par de válvulas realizado por um único came, o que 

permitiu a concepção de um eixo com menos cames e consequentemente com menor massa. A presença de 

rolamentos nos pontos de contato entre balancins e cames demonstrou intenção de redução de atrito e 

otimização da eficiência mecânica do motor. A câmara de combustão hemisférica aliada aos elevados 

valores de cruzamento de válvulas indica a preocupação no projeto em aprimorar a eficiência volumétrica. 

As bielas "Forked and Bladed" permitiram o uso de um eixo de manivelas mais compacto e 

consequentemente mais leve. Verificou-se amplo uso de liga de Alumínio no cabeçote, no bloco e mesmo 

nos pistões. Como de praxe em motores aeronáuticos, constatou-se a existência de sistema redundante de 

ignição. Observou-se a utilização do cárter tipo seco e sistema de refrigeração baseado em líquido, com uso 

predominante de etilenoglicol. 

Conclusão: 
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Embora robusto, a versão em estudo do motor Allison V-1710 , possuindo um "Supercharger" de apenas um 

estágio, demonstrou baixo desempenho em voos acima de 15.000 ft. A ausência de um segundo estágio no 

"Supercharger" ou de um turbocompressor foi decisiva para sua substituição em aeronaves de maior 

performance durante a Segunda Guerra Mundial, nas quais foi utilizado o motor de semelhante 

deslocamento volumétrico, também V12, Packpard Merlin V-1650-3, de. Tal motor, possuindo um 

"Supercharger" de dois estágios e "Intercooler", proporcionava na aeronave P51 um acréscimo de 272% na 

razão de subida e 178% na velocidade máxima a 20.000 ft. 
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ANÁLISE ESTRUTURAL DAS GUIAS DE UMA IMPRESSORA 3D  

ENIC201616483 

 

TARCIZIO ALAN DE LIMA CAMPOS, FREDERICO RIBEIRO PIRES 

Orientador(a): ANTÔNIO CARLOS TONINI 

 

Introdução: 

O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a estrutura de uma impressora 3D, utilizando o 

software de analise estrutural Ansys, para o bom funcionamento do equipamento, não podem ocorrer 

deflexões durante o deslocamento da máquina sobre as guias lineares em ambos os eixos X e Y. Deflexões 

excessivas não permitem o nivelamento do equipamento, impactando na uniformidade da deposição de 

material e como consequência prejudicando a qualidade das peças fabricadas em relação as tolerâncias 

dimensionais e geométricas. Com este estudo, buscamos avaliar as deflexões que estão ocorrendo na 

estrutura e assim, posteriormente otimizar o projeto com base nos resultados obtidos. 

Metodologia: 

Para se obter os resultados necessários das deflexões existentes no equipamento, utilizaremos o auxílio do 

software Ansys, também será realizado o cálculo teórico e por fim uma medição prática para validar todos 

os resultados obtidos. Inicialmente iremos modelar o equipamento em análise utilizando o Software 

Inventor, para que posteriormente as geometrias sejam carregadas no software ansys, sendo assim possíveis 

as análises estruturais desejadas. Após a Modelagem 3D do equipamento foram enviados para o Ansys as 

geometrias a serem analisadas, que são as Guias do Eixo X e as Guias do Eixo Y. No Ansys foram inseridas 

as constantes físicas dos materiais e também, condições de contorno, obtendo assim a deflexão das guias 

através da simulação estrutural estática. Após o resultado obtido com o auxílio do software Ansys, foi 

realizado o cálculo teórico e uma medição pratica para verificar a coerência entre os resultados obtidos no 

software.Após o cálculo teórico e simulação no Ansys, comprovamos a coerência entre os resultados 

obtidos através de medições práticas com auxílio de lamina de folga, evidenciando uma variação entre a 

distância do plano de trabalho e do bico injetor.Reduzimos as distâncias entre os apoios com o objetivo 

reduzir as deflexões. Realizamos uma nova simulação para dimensionar as novas deflexões. Por fim 

realizamos uma nova medição prática com o projeto redimensionado de acordo com os novos resultados 

obtidos através do cálculo teórico e Ansys, assim comprovando a coerência entre os resultados e a 

diminuição da deflexão das Guias. 

Resultado: 

cálculo para impressora inicial.Guia X – Bi engastada de 940mm.Ymáx=PxL^3/192x2100000xIF 

(cm)IF=?x(d^4)/64Ymáx=2,293x(94^3)/192x2100000x0,321IF=?x(1,6^4)/64Guia Y – Bi apoiada de 

560mm.Ymáx=PxL^3/48x2100000xIF (cm) IF=?x(d^4)/64 Ymáx=0,377x(56^3)/48x2100000x0,020 

IF=?x(0,8^4)/64 Ymáx=0,20mm IF=0,020cm^4 Cálculo para impressora redimensionada.Guia X – Bi 

engastada de 420mm. Ymáx=PxL^3/192x2100000xIF (cm) IF=?x(d^4)/64 

Ymáx=1,5x(42^3)/192x2100000x0,321 IF=?x(1,6^4)/64 Ymáx=0,0085mm IF=0,321cm^4 Guia Y – Bi 

engastada de 560mm.Ymáx=PxL^3/192x2100000xIF (cm) IF=?x(d^4)/64 

Ymáx=0,377x(32^3)/192x2100000x0,020 IF=?x(0,8^4)/64 Ymáx=0,0015mm IF=0,020cm^4 Cálculo com 

o auxilio do Ansys.Cálculo para impressora inicial.Deflexão máxima no eixo X = 0,075mm.Distância entre 

apoios 940mm.Força aplicada 2,293 Kg.Deflexão máxima no eixo Y = 0,20mm.Distância entre apoios 

560mm.Força aplicada 0,377 Kg.Distância entre apoios 420mm.Força aplicada 1,5 Kg.Deflexão máxima no 

eixo Y=0,04mm.Distância entre apoios 320mm.Força aplicada 0,377Kg.Cálculo para impressora 

redimensionada.Deflexão máxima no eixo X=0,004mm. 

Conclusão: 
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Concluímos que realmente existe deflexão nas guias do nosso equipamento, tendo em vista as proximidades 

entre os resultados encontrados em todos os métodos utilizados, teórico, Ansys e medição pratica. Os 

resultados iniciais eram de 0,3 mm. Portanto reduzimos a distância entre apoios e recalculamos, atingindo 

resultados satisfatório para o bom funcionamento do equipamento, deixando a deflexão máxima em 0,06 

centésimos de milímetro. 
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ENSINO DO MÉTODO CIENTÍFICO EM BIOLOGIA ATRAVÉS DE UM EXPERIMENTO DE CAMPO EM 

FLORESTA ATLÂNTICA  

ENIC201681032 

 

CAMILA ROSA DE ALMEIDA, BIANCA CAROLINA ROSSI 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

O ensino de Biologia tem sido muito explorado nos últimos anos, mas centralizado em atividades de sala de 

aula ou práticas de laboratório. Quando ocorrem atividades em campo, estas em geral enfatizam mais a 

observação do que experimentos. Em campo, além do aprendizado sobre biomas e espécies, a atividade 

pode ter como objetivo discutir e organizar um projeto de pesquisa simples e rápido que passe por todas as 

etapas do método científico. Nesta atividade exploramos com alunos de Biologia a seguinte pergunta: O 

número de árvores e a circunferência do tronco são iguais em florestas maduras (mais preservadas) e 

secundárias (menos preservadas)? A hipótese era de que em áreas mais preservadas o diâmetro do caule 

seria maior e o número de árvores menor. 

Metodologia: 

A atividade foi desenvolvida no Parque Estadual da Serra do Mar no Núcleo Santa Virgínia. Alunos (n=16) 

de primeiro semestre de graduação em Biologia da Universidade de Taubaté percorreram a trilha das 

Pirapitingas (5km) que é coberta de Floresta Atlântica em diferentes níveis de conservação e receberam 

instruções sobre a estrutura da floresta atlântica, espécies importantes, como ocorre a sucessão florestal, 

características de florestas bem preservadas, idéias de projetos de pesquisa no parque e a relação com as 

etapas do método científico. Após a instrução os alunos foram divididos em cinco grupos com quatro 

integrantes, incluindo monitores, e demarcaram cinco parcelas de 25m por 4m em uma área de floresta 

madura e outra secundária. Dentro de cada parcela os alunos contaram o número de árvores e mediram a 

circunferência do caule. Eles calcularam as médias das duas variáveis nos dois ambientes e após dois meses, 

responderam um questionário sobre quais assuntos recordavam terem sido abordados nas explicações e os 

pontos negativos e positivos das atividades. 

Resultado: 

Registramos 101 árvores na área secundária e 52,8 na madura e a circunferência do caule de 28,92cm na 

área secundária e 20,72cm na madura. Ou seja, a hipótese proposta foi confirmada apenas para a densidade 

de árvores e discutimos que o número baixo de parcelas poderia ser a causa. Quanto à percepção dos alunos 

sobre a atividade, os alunos citaram a caracterização da floresta (N=9; 39,13%), a contagem das árvores 

(N=6; 26,08%), estágios de sucessão da floresta (N=5; 21,73%), etapas do método científico (N=2; 8,69%) 

e dispersão de sementes (N=1; 4,34%). Sobre os pontos positivos citaram a relação entre teoria-prática 

(N=10; 45,45%), idéias para projetos de pesquisa (N=7; 31,81%), contato com a natureza (N=4; 18,18%) e 

educação ambiental (N=1; 4,54%). Sobre pontos negativos, a maioria considerou inexistente (N=11; 

73,33%), o cansaço físico (N=2; 13,33%), pouco tempo de aula (N=1; 6,66%) e o longo comprimento da 

trilha (N=1; 6,66%). 

Conclusão: 

Em conclusão, os alunos desenvolveram todas as etapas do método científico através de um experimento 

simples e rápido em campo e receberam informações sobre o bioma. Além destes aspectos teóricos eles 

perceberam e recordaram, mesmo depois de dois meses, a importância da prática e da pesquisa. Portanto, a 

atividade incluiu aspectos amplos e os alunos perceberam todos eles. 
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O ALTO CONSUMO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS E AS ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM 

CRIANÇAS E ADULTOS  

ENIC201643580 

 

THAIS SANTOS SILVA 

Orientador(a): MARIKO UENO 

 

Introdução: 

Devido à mudança de vida das pessoas, os produtos industrializados estão disponíveis com o intuito de 

auxiliar no dia-a-dia da população. Porém as pessoas consomem ingredientes que podem levar a alguma 

doença em algum período de tempo. Uma grande parte do açúcar que é consumido durante as refeições da 

população, está inserido nos alimentos ultra processados. A má alimentação é uma das causas mais 

freqüentes de doenças não transmissíveis, como a obesidade, diabetes e dislipidemia que podem levar ao 

óbito. O objetivo desse estudo foi definir se os consumidores de produtos alimentícios industrializados 

conhecem as diversas nomenclaturas do açúcar que estão inseridos nos rótulos dos alimentos, se são lidos 

com freqüência e delimitar quais doenças não transmissíveis essa população desenvolveu. 

Metodologia: 

A amostra foi composta por 20 questionários contendo perguntas abertas e fechadas, utilizado como forma 

de entrevista, respondidos por consumidores enquanto fazem suas compras em um supermercado localizado 

no município de Taubaté, São Paulo. Os entrevistados receberam devidos esclarecimentos sobre o presente 

estudo, e foram submetidos à assinatura do Termo de Livre Consentimento Livre e Esclarecido. 

Resultado: 

Dos entrevistados, 15 eram do gênero feminino. A idade variou, o maior grupo foi de 30 a 39 anos (10). A 

maior parte deles possuíam uma renda familiar de 2 a 5 salário mínimos (8) e a maior parte possuíam 

Ensino Superior Completo (9). Apenas 1 entrevistado não consumia alimentos industrializados. Refrigerante 

(13), Sucos (13) e Doces e Sorvetes (13) foram os produtos que possuem maior frequência de consumo. Foi 

observado que 10 entrevistados possuem a prática de ler os rótulos dos alimentos, porém, apenas 7 

entendem o que lêem. Apenas 4 entrevistado adquiriu alguma doença por consumir alimentos 

industrializados. Quanto à parcela que possuíam filhos (11), 10 desses dão alimentos industrializados para 

seus filhos sendo a grande parcela de refrigerante (6) e sucos (5), havendo apenas 1 relato de 

desenvolvimento de doenças. A maior parte (9) relatou que a população não possui um conhecimento básico 

para entender esses rótulos. 

Conclusão: 

Contudo, pode-se concluir que o consumo de alimentos industrializados está crescendo cada vez mais dentre 

a população, levando a falta de informação para as pessoas, que não sabem ler ou entender o que está escrito 

nos rótulos desses alimentos. Também concluímos que o consumo excessivo dos alimentos ultraprocessados 

leva ao desenvolvimento de doenças que podem levar ao óbito. É importante que haja uma maior campanha 

para que para que a população tenha o hábito de ler esses rótulos e tenha a consciência que é necessário 

saber o que está ingerindo e também oferecendo aos seus filhos. 
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ESTUDOS DOS EFEITOS DE EMBALAGENS COM PRESENÇA DE BISFENOL-A.  

ENIC201617747 

 

SABRINA SILVA DE SOUZA OLIVEIRA 

Orientador(a): MARIKO UENO 

 

Introdução: 

O nosso organismo é um grande depósito para milhares de poluentes tóxicos, que causam efeitos colaterais 

em longo prazo, desconhecidos pela sociedade. Um dos poluentes tóxicos chamado popularmente por 

bisfenol-a, está presente em diversos objetos do nosso cotidiano, como brinquedos, mamadeiras, também 

em embalagens retornáveis de água, refrigerantes, embalagens de alimentos para micro-ondas, dentre 

outras. Além de ser um composto útil para se obter embalagens plásticas mais leves, com alta resistência ao 

calor. O perigo desse composto contido na embalagem, é que pode ocorrer migração para o alimento de 

acordo com a conservação. O uso desses produtos que contém essa substância é extremamente constante, 

sem que os consumidores percebam o mal que estão adquirindo e os efeitos colaterais são inúmeros, o 

principal deles o desregulador endócrino, porém existe uma forte pressão econômica da indústria 

alimentícia, para persuadir as autoridades governamentais a permitirem a continuidade da exposição a 

substâncias tóxicas persistentes. 

Metodologia: 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento dos consumidores com relação aos produtos 

industrializados com potencial de presença de Bisfenol –A. O estudo foi realizado por meio de um 

questionário na forma de entrevistas em supermercados, na cidade de Taubaté, São Paulo. O questionário 

aborda questões sócio demográficas, consumo de produtos industrializados como bebidas, alimentos 

enlatados, alimentos embalados prontos direto ao micro-ondas, conhecimentos sobre presença de Bisfenol-A 

em embalagens de alimentos e em utensílios plásticos. O público alvo foi composto por adultos 

consumidores de produtos industrializados como lasanha, refrigerante, leite em pó, molho de tomate, 

enlatados dentre outros. 

Resultado: 

Dos 20 entrevistados 16 foram mulheres, a partir de 18 anos de idade. Dentre os 20, 9 pessoas possuem 

escolaridade ensino superior completo que é a grande maioria. E a maior parte dos entrevistados que são 10 

pessoas, têm renda familiar de 2 a 5 salários mínimos. Dos alimentos industrializados, 12 pessoas 

consomem leite em pó enlatado, 18 consomem molho de tomate enlatado, 13 consomem atum/sardinha 

enlatados, 8 consomem conservas em lata, 17 consomem bebidas em lata, 14 consomem alimentos prontos 

direto ao microondas e 19 consomem água mineral de garrafa. Dos entrevistados 16 não conhecem a 

substância bisfenol-a que está presente em embalagens de alimentos. E 14 não sabiam que utensílios 

plásticos para guardar alimentos também possuem bisfenol-a. Além de 18 pessoas utilizarem utensílios 

plásticos. Os 20 entrevistados concordam em as embalagens de alimentos virem com informações sobre o 

composto bisfenol-a, para terem um maior conhecimento sobre o mesmo. 

Conclusão: 

Contudo, pode-se concluir que as pessoas estão entrando em contato com alimentos industrializados mais 

facilmente a cada dia, por ser de fácil acesso, pela falta de tempo, ou por realmente gostarem desses 

alimentos, mesmo sem saber a procedência das embalagens dos alimentos, ou seja, a sua composição. É 

importante saber também sobre as embalagens, pois elas também influenciam na nossa saúde, pois algumas 

delas possuem compostos químicos tóxicos como o bisfenol-a e dependendo da maneira de utilização 

podemos desenvolver doenças como obesidade, outras doenças crônicas. Portanto as empresas deveriam 

expor mais sobre as embalagens, dar mais informações aos consumidores. 
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APLICAÇÃO DA QUALIDADE PARA OBTENÇÃO DE LUCRO  

ENIC201673885 

 

VICTOR RODRIGUES DA SILVA, LUCAS TADEU ALVES 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

No decorrer da história a qualidade apresentou alguns marcos que ocorreram em períodos importantes 

como: Revolução Industrial e Segunda Guerra Mundial. Ambos acontecimentos influenciaram diretamente 

nas transformações obtidas da utilização de novas tecnologias para que a evolução da qualidade chegasse ao 

ponto em que está nos dias atuais. Genericamente falando, qualidade baseia-se na satisfação dos 

consumidores através dos produtos ou serviços oferecidos, que é possibilitada através do uso da tecnologia 

em constante evolução que auxilia nessa busca em meio a um mercado competitivo cada vez mais exigente. 

Atualmente, a relação qualidade-lucro tem se mostrado intrinsecamente dependente, e além de gerar lucro, 

quando bem aplicado o investimento, a Qualidade garante uma confiabilidade maior em relação aos 

consumidores para com os fabricantes, o que acaba possibilitando que a empresa consiga uma posição de 

destaque no mercado. 

Metodologia: 

O principal avanço possibilitado pela Revolução Industrial foi à produção em massa (automatizada), onde a 

única preocupação consistia em maximizar volumes de confecção de produtos. A pluralidade de indústrias 

fez com que certa concorrência fosse estabelecida, portanto era indispensável à necessidade de uma 

inspeção mínima dos produtos, sendo efetuada após a conclusão da fabricação, porém não havia 

preocupações com a quantidade de descartes ou retrabalhos nos itens defeituosos. O advento da inspeção 

concedia à empresa um grau de competitividade. Antes mesmo do começo da Segunda Guerra Mundial as 

empresas já dedicavam uma importância maior para a qualidade do produto final. Mas foi com a ocorrência 

da guerra que a preocupação com a garantia funcional dos produtos ganhou maior importância. Para 

minimizar os eventuais problemas sem comprometer a segurança do produto, foi criada a categoria de 

inspetor de qualidade. Devido à grande produção e à falta de tempo para aferir cada unidade, instalou-se um 

sistema de inspeção baseado em amostragens, onde certa quantidade do produto era analisada e através 

delas se obtinha um resultado geral, instaurando assim “técnicas estatísticas de controle de qualidade” 

criadas por Walter Andrew Shewhart, que além de ser uma inspeção mais rápida era mais satisfatória que a 

individual e por amostragem. Com a necessidade de otimizar a eficiência de produção estabeleceu-se o 

“Zero Erro”, onde identifica-se defeitos antes que ocorra, alguns principais desenvolvedores dessa ideia são 

W. E. Deming, Walter Andrew Shewhart, Kaoru Ishikawa, Joseph M. Juran. Porém, mais importante do que 

a qualidade final é a qualidade total, segundo Gustavo Periard (2013), são os “10 mandamentos da 

Qualidade Total”. O mais atual e significativo marco da qualidade é o processo de “normatização” onde 

tudo segue um padrão, algo que certifica o “sistema de garantia da qualidade” a nível internacional, como 

por exemplo, ISO9000. 

Resultado: 

Na era da Revolução Industrial, a Qualidade era bem rudimentar, as inspeções (dos produtos prontos) 

chegavam a serem feitas pelos próprios consumidores, o que gerava um grande número de rejeitos e, 

consequentemente, um grande prejuízo. Já na Segunda Guerra Mundial, com especialização de inspeção e a 

implementação de novas técnicas de análise e localização de defeitos, a Qualidade torna-se uma ferramenta 

mais confiável para utilização e geração de resultados, porém as análises dependiam de um produto final. 

No período atual, com a agregação e aprimoramento de todo o conhecimento prévio sobre Qualidade, 

juntamente com a grande concorrência e exigência do mercado, as empresas utilizam técnicas avançadas 

para a obtenção de uma qualidade total, e não apenas sobre o produto final, procurando identificar defeitos e 

erros antes mesmo que aconteçam, evitando assim prejuízos decorrentes de refugo ou retrabalho. 

Conclusão: 
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Analisando as diferentes épocas e seus respectivos métodos para aplicação da Qualidade, nota-se uma 

preocupação gradativa em relação ao aperfeiçoamento de produção a fim de se obter um lucro cada vez 

maior. A era atual demonstra uma notável vantagem, visto que nas duas primeiras condições a qualidade era 

garantida por inspeções, ou seja, depois de o produto estar terminado. Então o foco passa de um “controle 

de qualidade” para a “gestão da Qualidade”, adotando uma nova filosofia de atuação, onde todos os 

aspectos envolvidos na produção possuem ótimos padrões de qualidade. 
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O PROFISSIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS COMO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL  

ENIC201672357 

 

DÉBORA FERNANDES DE ABREU, TAINÁ CRISTINA MIHO TAKAHASHI, STÉPHANIE MOTA DE BRITO 

COSTA 

Orientador(a): VIVIANE FUSHIMI VELLOSO 

 

Introdução: 

Por ser caracterizado como multitarefa, o profissional de Relações Públicas tem a possibilidade de atuar em 

diversas áreas e exercer várias funções dentro do mercado organizacional. Dentre essas funções, citamos as 

mais conhecidas, como a manutenção de mídias sociais, comunicação interna e integrada, planejamento 

estratégico, organização e execução de eventos, assessoria de imprensa, entre outras. Por isso, fez-se 

necessário realizar uma pesquisa quantitativa na tentativa de identificar quais as principais áreas de atuação 

de Relações Públicas. 

Metodologia: 

Para tanto foi realizada uma pesquisa quantitativa com técnica de questionário semi-estruturado com 

questões abertas e fechadas sobre as áreas de atuação dos profissionais e futuros profissionais de Relações 

Públicas no Brasil. Foi considerada uma amostra infinita e o cálculo amostral apontou a necessidade de 387 

respondentes, porém a aplicação online foi finalizada com 325 respostas o questionário, por saturação. 

Resultado: 

Verificou-se que dos respondentes 50,9% são profissionais formados e 49,1% estagiários. A principal área 

de atuação foi a empresarial, cerca de 60%pratica o voluntariado e mais de 85% considera a comunicação 

comunitária um potencial de atuação para os profissionais de relações Públicas. 

Conclusão: 

Assim a pesquisa pode demonstrar que há um olhar otimista dos profissionais e estudantes da área sobre a 

comunicação comunitária e o papel cidadão dos relações públicas como agente transformador. 
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APLICAÇÃO DE TURBOCOMPRESSORES EM MOTORES A DIESEL  

ENIC201643085 

 

GUILHERME AURÉLIO DESTEFANO RIBEIRO, VINICIUS MENDES DE LIMA 

Orientador(a): PATRÍCIA CERÁVOLO R P NUNES OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O desenvolvimento de novas tecnologias que melhorem a potência dos motores, que economizem 

combustível e que prejudiquem cada vez menos o meio ambiente tem se tornado essencial para a elaboração 

de novos veículos nos dias de hoje. Este trabalho tem o objetivo de demonstrar os benefícios do motor a 

diesel, através da junção do mesmo com um turbocompressor. Neste estudo, buscamos demonstrar as 

qualidades do motor a diesel em relação ao motor de ciclo otto muito utilizado nos dias de hoje, levando em 

consideração a potência e o torque entre os motores, seus consumos de combustível, além da diferença de 

poluição causada por cada um. 

Metodologia: 

Escolha do Tema: Primeiramente foram elaborados alguns temas de nossa escolha, logo após foi 

identificado os que eram de preferência mútua, só assim foi tomada a decisão levando em conta os assuntos 

atuais. Revisão da literatura: Foi feito o levantamento das publicações de reportagens, livros, artigos e 

dissertações relevantes para o estudo, desta forma buscando identificar na literatura fatores associados a 

motores a diesel e seus benefícios. Justificativa: A abordagem sobre este tema foi escolhido devido ao 

crescente aumento na indústrias pela utilização da tecnologia turbo nos automóveis de hoje em dia, desta 

forma também aplicar está tecnologia em motores a diesel já que o mesmo não é utilizado no Brasil em 

carros comuns, assim o estudo tentará provar os benefícios desta junção para que seja melhor aproveitada. 

Determinação dos objetivos: O objeto deste estudo é demonstrar a utilização de um turbocompressor em um 

motor a diesel, logo após o levantamento de diversos itens para estudo foi feito uma seleção dos materiais 

ligados a motores a diesel em relação a motores de ciclo otto, turbocompressores, intercoolers. Coleta de 

Dados: Foi feita a coleta dos dados em livros para se elaborar os cálculos, em artigos e reportagens para se 

obter os dados dos veículos a serem utilizados na pesquisa. Apresentação dos Resultados: Por último foi a 

vez de organizar as tabelas para demonstrar os veículos a serem utilizados na pesquisa, além de demonstrar 

os cálculos e algumas discussões sobre os assuntos tendo como base a potência, torque, consumo, e emissão 

de gases. 

Resultado: 

Foi escolhido o veículo Golf 1.6 para demonstrar os resultados, os veículos são do ano 2016 da linha 

confortline e manuais, diferenciando-se apenas nos motores um nacional flex e outro modelo europeu turbo 

diesel. Para a elaboração dos cálculos usamos a média anual de quilometragem que é de 15000 Km/ano, 

também utilizamos o preço do óleo diesel S-10 comum, da gasolina comum e do etanol. Temos que levar 

em conta o peso do veículo, como ele é utilizado e por isso para alguns os combustíveis mais baratos são 

mais vantajosos, porém eles estão bem distantes quando comparamos com o turbo diesel com um custo 

benefício exorbitante de 198,4% para a gasolina e 189% para o álcool devido a sua vantagem de 20 km/l. 

Também podemos notar que o motor a diesel devido ao seu turbocompressor que faz reaproveitamento dos 

gases de escape é aproximadamente 18,2% menos emissor de CO². 

Conclusão: 

De acordo com o objetivo deste trabalho, foi explicado sobre o motor a diesel e demonstrado a utilização de 

um turbocompressor no mesmo, para se poder visualizar os benefícios. Este trabalho tem uma pequena ideia 

de demonstrar uma alternativa para os motores utilizados no Brasil, já que somente veículos pesados podem 

usar este motor. Os veículos com o motor diesel logicamente seriam mais caros, porém mais robusto e com 

melhor eficiência. Concluímos que será de grande importância a junção destes componentes estudados para 

se obter a máxima eficiência possível, além de ser uma excelente alternativa para os veículos no Brasil. 
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SMED: REDUÇÃO DO TEMPO DE SETUP NOS COMPONENTES SUPER-PESADOS NÃO-SERIADOS  

ENIC201680992 

 

FABIO AUGUSTO DA SILVA GUARDIANO, PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN, OZEIAS DE CARVALHO 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Com a necessidade das indústrias produzirem mais, com menores custos e em menor tempo, tornou-se 

obrigatória a utilização de métodos e ferramentas eficazes nos processos de fabricação (NEUMANN, 

RIBEIRO, 2004). Esse estudo surgiu da análise da necessidade de se aumentar a produtividade dos 

componentes super pesados não-seriados na área de usinagem através do método SMED (Troca Rápida em 

um Dígito de Minuto), que reduz o tempo de preparação de máquinas e ferramentas. Esses componentes 

tem um ciclo de fabricação extenso, portanto exigem ações que reflitam efetivamente na redução do ciclo de 

fabricação. Implementaram-se soluções e métodos, analisando o aumento da produtividade e a oportunidade 

de estender essa metodologia para outras fases do processo. Um estudo de caso foi realizado para avaliar a 

fabricação de alguns componentes e as vantagens do SMED, visando reduzir o tempo entre a troca de dois 

componentes distintos e melhorar a utilização de seus recursos. 

Metodologia: 

Nosso estudo de caso foi realizado na Usinagem Super Pesada da empresa, onde se constatou um elevado 

percentual de parada de maquina, sendo o setup (preparação / troca de peça) um dos mais elevados. O ponto 

de partida foi no torno vertical super-pesado SCHIESS, sem o conceito de Troca Rápida, onde foi preparado 

um componente de grande porte. Por meio de uma câmera, foi realizado filmagens das atividades e 

movimentações do operador, e posteriormente analisadas de forma minuciosa pela equipe do sistema. 

Gráficos e planilhas foram desenvolvidos a fim de entender cada ação, e também foi aplicada uma análise 

de ECRS, conforme observou Oliveira, 2009, que seria: ELIMINAR - Esta atividade poderia ser eliminada? 

COMBINAR - Esta atividade pode ser combinada com outra? REDUZIR - Essa atividade pode ser 

reduzida, para ser mais eficiente? SIMPLIFICAR - Esta atividade pode ser simplificada? A partir dessa 

análise (Figura 1) foi possível classificar as operações de setup externo, ou seja, as atividades que podem ser 

executadas em paralelo com a maquina ainda usinando, planejar medidas corretivas para reduzir o numero 

de movimentos, viradas de chaves, apertos etc, além de transformar todos os setups internos em setups 

externos possíveis. 

Resultado: 

Analisando os gráficos, afirmou-se a necessidade de ações concretas para diminuir o trajeto percorrido pelo 

operador durante o setup. Ações como a instalação de uma sala (quarto do setup) num ponto estratégico do 

setor, com os acessórios e materiais necessários para o setup das peças não seriadas, reduziu bastante a 

movimentação do operador, que anteriormente procurava pela seção o que precisava. A utilização de um 

carrinho de acessórios básicos para cada posto/máquina para ajudar na preparação também foi 

implementada, assim como um plano de setup com instruções e ilustrações de todo o processo de 

preparação. Após julgado eficiente e satisfatório, o resultado do estudo de caso seguiu-se com a aplicação 

do método SMED em todo setor de produção, o que potencializou ainda mais os resultados obtidos durante 

o trabalho. 

Conclusão: 

A implementação da metodologia SMED resultou em explicita diminuição nos tempos gastos nas 

preparações de peças, reduzindo-se a percentagem de perda de disponibilidade de máquina, devido ao 

tempo de setup, de 13% em 2010 para 7,5% em 2013, e ainda para somente 3% em 2015 (Figura 2). Tais 

ganhos modificaram o cenário da empresa, tornando-a novamente competitiva em relação ao mercado 

global. Algumas das melhorias implementadas foram o estudo prévio do setup, antecipação de atividades, 

separação dos acessórios, organização de ferramentas e padronização das maquinas, que resultaram 

positivamente, diminuindo a lacuna que existia na troca entre diferentes componentes. 
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ABERTURA DE NOVOS NEGÓCIOS: A INFLUÊNCIA DA CRISE PARA OS NOVOS EMPREENDEDORES DE 

TAUBATÉ  

ENIC201618019 

 

PATRICIA APARECIDA GOMES, SERGIO RICARDO GONÇALVES JUNIOR 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

A abertura de novas empresas tem aumentado gradativamente na região de Taubaté, mas como esses 

empreendedores tem se estabilizado com a crise atual? O tema da obra reflete a abertura de novos negócios 

em Taubaté, e como a crise atual, o desemprego e a instabilidade podem influenciar o empreendedorismo na 

cidade. A missão do projeto é apresentar quais são os obstáculos para se tornar um novo empresário no 

município. Além do mais, será apresentado como conseguir gerenciar uma empresa em uma cidade 

monopolizada pelo setor automobilístico e as influências da instabilidade do país. 

Metodologia: 

O trabalho tem como objetivo principal apresentar sugestões, opções e propostas para a evolução e melhoria 

da atividade empresarial, identificando o perfil e definindo como se comportam os empreendedores de 

Taubaté, assim como as dificuldades em abrir e gerir uma empresa em tempos de crise, e as tendências do 

empreendedorismo na cidade. Este estudo utilizou como método a revisão bibliográfica de caráter 

exploratório, para construção e fundamentação centralizada em autores de diversas áreas. O projeto está 

estruturado em pesquisas feitas em sites governamentais, como entidades públicas e privadas, e por meio de 

outros órgãos pessoalmente. Com o intuito de melhorar o projeto, foram realizadas entrevistas e aplicados 

questionários com alguns novos empresários da cidade de Taubaté e cidadãos do município. 

Resultado: 

O trabalho tem como objetivo principal apresentar sugestões, opções e propostas para a evolução e melhoria 

da atividade empresarial, identificando o perfil e definindo como se comportam os empreendedores de 

Taubaté, assim como as dificuldades em abrir e gerir uma empresa em tempos de crise, e as tendências do 

empreendedorismo na cidade. Este estudo utilizou como método a revisão bibliográfica de caráter 

exploratório, para construção e fundamentação centralizada em autores de diversas áreas. O projeto está 

estruturado em pesquisas feitas em sites governamentais, como entidades públicas e privadas, e por meio de 

outros órgãos pessoalmente. Com o intuito de melhorar o projeto, foram realizadas entrevistas e aplicados 

questionários com alguns novos empresários da cidade de Taubaté e cidadãos do município. 

Conclusão: 

Portanto, mesmo a cidade sendo voltada ao monopólio do setor automobilístico, o país estar passando por 

dificuldades econômicas e o desemprego aumentando cada vez mais, os empreendedores não se intimidam, 

afirmam que a crise não os afetou precisamente, na verdade foi um dos motivos para dar inicio ao negócio, 

por isso continuam conquistando mercado. E para os que estão com dificuldades em coordenar sua empresa, 

existem iniciativas de entidades que se disponibilizam para auxiliá-los, desde o planejamento para se 

certificar se a atividade empreendedora a ser exercida é viável, a capacitação do empreendedor e a gestão 

financeira do negócio. 
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SCRUM-LEAN: DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE APLICAÇÕES COM MAXIMIZAÇÃO DO VALOR 

AGREGADO  

ENIC201654009 

 

LUCAS WENDELL DE ABREU, PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

Orientador(a): LUIS FERNANDO DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

Atualmente, o desenvolvimento de software vem exigindo, cada vez mais, dos profissionais da área a 

otimização no processo visando o imediatismo dos usuários sem o comprometimento da qualidade do 

produto final. Lean Manufacturing e Scrum são duas metodologias ágeis que pretendem diminuir custo e 

tempo do desenvolvimento de projetos. Neste trabalho é proposto uma metodologia de desenvolvimento de 

sistemas de software com base nos conceitos dessas duas metodologias. 

Metodologia: 

Na elaboração do presente trabalho, foram investigadas as características dos métodos Lean Manufacturing 

e Scrum, partindo dos princípios básicos teóricos e de trabalhos correlatos que exemplificam e desenvolvem 

a aplicação dessas metodologias em ambientes produtivos – chamados de fábricas de software. Além dos 

trabalhos correlatos, os princípios e técnicas de aplicação são embasados em livros e referências técnicas 

online disponibilizadas por institutos que mantém as metodologias em constante atualização e disseminação. 

Resultado: 

O trabalho propõe a metodologia de gestão de desenvolvimento de software Scrum-Lean, baseado nas 

melhores práticas extraídas de cada método e unido em um único processo de produção. 

Conclusão: 

O Scrum-Lean apresenta-se como uma metodologia de Engenharia de Software que pretende garantir 

melhores tempos e custo no desenvolvimento de aplicações. Para continuação deste trabalho é proposto 

método de análise e aplicação da metodologia, a fim de quantificar os ganhos da produção. 
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FATUCHE, RESTAURANTE E GASTRONOMIA ÁRABE  

ENIC201648573 

 

CHARBEL AUGUSTO FERRONI IBRAHIM 

Orientador(a): BENEDITO ASSAGRA RIBAS DE MELLO 

 

Introdução: 

A cidade de Resende e as cidades vizinhas fazem parte de uma região com poucas opções gastronomicas 

diferênciadas. Este projeto vem com o intúito de oferecer uma nova opção de gastronomia em meio a 

culinária brasileira, a proposta é de um restaurante que ofereça a maior variedade que a cozinha árabe pode 

conter, e não é apenas o único fator a ser desenvolvido, mas também a criação de um ambiente que traga a 

sensação de vivenciamento dessa cultura, como se o clientes viajassem sem sair do lugar! 

Metodologia: 

Criação de um espaço com temática ocidental voltada para a parte decorativa e focando na parte contrutiva 

de uma cozinha industrial com todas as normas possiveis. Localização, cidade de Resende- RJ devido a 

necessidade de algo diferenciado Distribuição ergonômica baseada em vários restaurantes pelo mundo todo 

juntando um pouco de cada para que possa chegar num melhor desenvolvimento. Desenvolvimento do 

paisagismo interno ao restaurante e na parte externa Preocupação com o deficiente físico, o que poucos 

lugares hoje em dia tem a percepção antes de qualquer construção, o acesso para o deficiente é importante 

para que nao tenha discriminação entre as pessoas. 

Resultado: 

Abranger um público alvo distinto; Proporcionar aos habitantes da região uma opção diferenciada de 

gastronomia ainda nao existente; Ambiente diferenciado a fim de causar a sensação de vivencia de outra 

cultura. 

Conclusão: 

O tema escolhido para o devido desenvolvimento vem da união entre duas paixões vindas por mim, a 

primeira é que sou apaixonado pela culinária como um todo e sou de origem árabe, e a segunda é o amor 

pela arquitetura, onde irei me formar. 
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EDUCAÇÃO RURAL: UMA DESIGUALDADE DE OPORTUNIDADES A ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO 

CAMPO  

ENIC201640854 

 

CLARISSA DIAS BITTENCOURT DE CASTRO 

Orientador(a): SIMONE GUIMARÃES BRAZ 

 

Introdução: 

O acesso aos estudos no ensino fundamental é universalizado no Brasil, porém as realidades educacionais 

das escolas urbanas e rurais distorcem este contexto. Na maioria das 73 mil escolas do campo (INEP, 2013), 

normalmente, crianças e jovens contam com inúmeras barreiras que dificultam o acesso à educação, 

remetendo-nos a lembranças de séculos passados. Agravando ainda mais, prioriza-se o ensino nas escolas do 

campo até o quinto ano, fazendo com que jovens procurem escolas em outras localidades, para concluírem o 

ensino médio. Embora existam políticas públicas específicas para educação do campo, a desigualdade de 

acesso, permanência e qualidade no ensino, prevalece. Observando essa realidade durante o estágio 

obrigatório, numa Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio localizada na zona rural, vinculada a 

uma escola localizada na zona urbana, ficou evidente que a infraestrutura, os métodos de ensino, os 

educadores, dentre outros fatores, demonstram a desigualdade no campo. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa básica, com abordagem qualitativa que permitirá a comparação entre as realidades 

de uma escola rural e uma escola da zona urbana. Após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, serão 

realizadas, para a coleta de dados, entrevistas, tendo como sujeitos de pesquisa 3 educadores e 2 

funcionários de ambas escolas. Os sujeitos serão informados dos objetivos da pesquisa mediante o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. O instrumento de coleta consta de cinco perguntas abertas, nas quais 

possibilitarão análise para estabelecermos comparativos entre as realidades quanto à salas, laboratórios, 

bibliotecas, espaço para esportes, passeios educativos e culturais, eventos, experiências realizadas pelos 

estudantes, infraestrutura de todos ambientes, merendas oferecidas pelas escolas, transportes entre outros. 

Fatores que evidenciam esta desigualdade que encontramos entre esses dois ambientes. As entrevistas serão 

gravadas em mídia digital e transcritas. Para análise dos dados, as informações obtidas serão organizadas em 

categorias. 

Resultado: 

Devemos analisar este contexto começando pela dificuldade do acesso encontrada pelo aluno, as condições 

desagradáveis que se encontram os prédios da maioria das escolas do campo do Brasil. É possível mudar 

esta realidade se olharmos o campo como um elo, fazendo com que a educação seja igualitária para todos. 

Apesar de parecer algo distante da realidade que buscamos, a educação do campo de qualidade é possível e 

necessária, pois se o sujeito do campo tiver acesso ao saber, ele produzirá mais conhecimentos e poderá 

trazer mais inovações e produtividades para o campo, gerando efeitos diretos a vida na cidade. 

Conclusão: 

Para todos os sujeitos, tanto do campo quanto da cidade, os estudos são uma forma de priorizar a dignidade 

humana, todos têm direito ao saber. Estes jovens que vivem no campo devem ter a oportunidade de 

concluírem seus estudos com qualidade de ensino, isto é possível e estudos demonstram claramente este 

fato. Os jovens do campo que tiverem um ensino de qualidade, com certeza serão adultos que geraram mais 

saberes, e isto refletirá diretamente na cidade, pois os jovens mais preparados produziram com mais 

propriedade, gerando mais renda para sua família entre outros fatores de oportunidades a todos os âmbitos. 
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EVOLUÇÃO DO ESTUDO DA MECÂNICA DA FRATURA ATRAVÉS DOS ENSAIOS DE CHARPY E CTOD  

ENIC201650161 

 

DINARA MENDES BASTOS, GERALDO RENAN MENDES BASTOS 

Orientador(a): ALUISIO PINTO DA SILVA 

 

Introdução: 

A falha de materiais é quase sempre um evento indesejado por diversos motivos, que incluem vidas 

humanas que são colocadas em risco, perdas econômicas e a interferência com a disponibilidade de 

produtos e serviços. Fraturas simples podem ocorrer em resposta à imposição de uma tensão, conciliada 

algumas vezes a concentradores de tensão e condições ambientes severas. Ao longo da história, diversas 

ocorrências de fratura frágil em grandes projetos foram observadas e, a necessidade de se minimizar a 

ocorrência de falhas e prevenir a ocorrência das mesmas passou a ser um dos pontos bases para o 

aprimoramento do estudo da mecânica da fratura. Na busca por antecipar possíveis falhas e prevenir a 

fratura, os ensaios mecânicos, tais como Charpy e CTOD, caminham em paralelo e como suporte para o 

desenvolvimento da mecânica da fratura, visando desta forma conhecer as propriedades dos materiais e sua 

resistência a fratura. 

Metodologia: 

Na metodologia deste presente trabalho serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios de Impacto- 

Charpy e CTOD em aço carbono. Os corpos de provas foram extraídos a partir de um tubo de aço carbono, 

conforme norma DNV OS F101 SFD450, soldado longitudinalmente pelo processo de arco submerso 

(SAW). Os corpos de prova de Impacto Charpy foram confeccionados com dimensionais, acabamento e 

tolerâncias conforme norma ASTM E23, sendo removidos transversalmente ao sentido do cordão da solda e 

usinados de tal forma que o entalhe encontrasse posicionado na região central da solda (chanfro tipo X). Os 

corpos de prova foram ensaiados conforme norma de ensaio ASTM E23. Os mesmos foram resfriados em 

temperaturas variadas (-20, -30, -40, -60, -80) por meio de cubas térmicas submersos em álcool etílico 

99,5%, permanecendo por no mínimo 5 minutos em banho após atingirem a temperatura requerida de teste. 

Os valores de energia absorvida foram registrados individualmente assim como a sua média, medidas da 

fratura e expansão lateral. Os corpos de prova de CTOD do tipo SE (B) para flexão 3 apoios foram 

confeccionados com dimensionais e acabamentos conforme norma BS 7448 e removidos na mesma posição 

em que foram extraídos os corpos de prova de Charpy. Os mesmos foram pré-trincados em regime elástico a 

temperatura ambiente por método de fadiga e posteriormente resfriados em temperaturas variadas (-10, -20, 

-40) por meio de cubas térmicas submersos em álcool etílico 99,5% para então serem flexionados. A partir 

do ensaio de CTOD foram obtidos os valores da abertura da ponta da trinca (?) em corpos de provas sujeitos 

a esforços mecânico, definindo desta forma a resistência à fratura do material na ponta de uma trinca. 

Resultado: 

Por meio do ensaio de Impacto- Charpy pode ser observado o comportamento do material à medida que a 

temperatura de ensaio fosse reduzida, gerando desta forma a curva de transição dúctil- frágil através do 

resultado de 15 corpos de prova (3 em cada temperatura). Ao passo que se reduzia a temperatura do ensaio 

pode ser observado a redução da porcentagem de fratura dúctil e os valores em mm da expansão lateral, 

indicando desta forma a redução da tenacidade do material. Em paralelo, para o mesmo material, foi 

efetuado o ensaio de CTOD em 9 corpos de provas (3 em cada temperatura), no qual pode ser observado 

que à medida que se reduzia a temperatura de ensaio se reduzia a valor em mm da abertura da ponta de 

trinca (?). 

Conclusão: 
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A mecânica da fratura é uma ferramenta importante para melhorar o desempenho de componentes 

mecânicos, surgindo devido à presença intrínseca de imperfeições nos materiais. A ideia da energia da 

fratura se desenvolveu com o estudo da tenacidade dos materiais, propriedade fornecida pelo ensaio de 

Charpy. Atualmente, para a maioria dos materiais metálicos os valores da tenacidade à fratura são analisados 

mediante o estudo do comportamento e crescimento de uma trinca durante aplicação de carga (CTOD). Com 

os resultados obtidos por intermédio dos ensaios realizados neste trabalho, pode ser observado a redução da 

tenacidade do material quando submetido à baixas temperaturas. 
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NOVA LEI FLORESTAL E O CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR  

ENIC201644174 

 

ADELAIDE BEATRIZ CAMARGO BARROS EMIDIO, GLENDA SILVA NASCIMENTO 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

De maneira histórica não somente há inúmeros registros de exploração da vegetação nativa no Brasil, mas 

também do uso inapropriado de seus recursos naturais. A evolução e as novas diretrizes na legislação federal 

observada nos últimos anos acerca da regularização ambiental em propriedades rurais trazem novos 

desafios, mas também novas perspectivas para a proteção e a conservação ambiental no meio rural, como é 

o caso do Novo Código Florestal Lei 12.651 de 2012. Para tanto, um dos instrumentos criados pelo Novo 

Código Florestal é o Cadastro Ambiental Rural – CAR, que visa constituir uma base de dados estratégica 

para o controle, o monitoramento e o combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação 

nativa do Brasil. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada neste trabalho teve como base pesquisas baseadas em referências bibliográficas de 

vários artigos oferecidos na internet e livros que falam sobre o passo a passo do CAR. Posteriormente, será 

realizada pesquisa de campo na propriedade estudada, que é localizada no município de Redenção da Serra 

São Paulo. 

Resultado: 

Para tanto, toda propriedade ou posse rural deverá ser cadastrada, com dados essenciais e específicos da 

propriedade. Dentro deste contexto, o objetivo principal deste trabalho é analisar a adequação das 

exigências propostas pelo novo Código Florestal em relação aos parâmetros estabelecidos para as Áreas de 

Preservação Permanente e Reserva Legal e das Áreas Rurais Consolidadas. 

Conclusão: 

Assim, preliminarmente pode-se concluir que considera-se primordial que o produtor rural faça uso dos 

novos instrumentos facilitadores e estimuladores da proteção ao meio ambiente, empregando desta forma 

uma dedicação singular para atentar-se às diretrizes da legislação ambiental vigente e garantindo a efetiva 

adequação ambiental de sua propriedade rural. 
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A REDUÇÃO NA EMISSÃO DOS GASES DEVIDO A VARIAÇÃO DE RUGOSIDADE EM CILINDROS DE 

COMBUSTÃO DO BLOCO DE MOTORES  

ENIC201610466 

 

MICHAEL MARQUES ROMANO, RANIERI MACAULE DE OLIVEIRA MOREIRA 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Devido a concorrência das empresas de usinagem, à necessidade de novos parâmetros de usinagem como 

rugosidade e vida útil da ferramenta para novos materiais ou processos tem se mostrado um forte diferencial 

na competição pela melhor qualidade dos produtos. A rugosidade é um fator predominante para os 

fabricantes de peças, já que tem interferência direta no custo e qualidade da mesma. Este estudo visou 

analisar a rugosidade no cilindro de combustão do bloco dos motores, através de levantamentos estatísticos 

de forma a comparar a evolução da qualidade na fabricação de motores. Outros fatores que contribuíram 

para a escolha deste estudo foram a fim de reduzir as chances de fugas não planejadas de óleo dentro do 

cilindro do bloco dos motores, o qual ocasiona a queima indesejada de lubrificantes trazendo gastos extras 

para clientes, além do aumento de gases expelidos na atmosfera, o que prejudica a camada de ozônio. 

Metodologia: 

Foi elaborado um estudo a fim de definir a melhor condição para o processo de rugosidade ao qual é usado 

o processo de brunimento do bloco do motor, o presente processo trabalha com especificação de 0,6 a 1,0 

Ra. Foi definido que o processo de brunimento significa corte com arestas geometricamente indefinidas. 

Foram estudados novos parâmetros de velocidade de corte e avanço para redução desta rugosidade de 

acordo com os valores estabelecidos pelo atual dono do processo, esta rugosidade foi reduzida em 30%. Os 

objetivos desta operação foi diminuir e controlar a rugosidade em superfícies internas como de furos 

cilíndricos. Controlando a rugosidade é possível controlar a quantidade de óleo que fica retido no cilindro 

do bloco, tendo como objetivo realizar a lubrificação desejada. Temos como definição dentro dos 

parâmetros de rugosidade que Ra busca a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas de 

afastamento (yi), dos pontos do perfil de rugosidade em relação à linha média, dentro do percurso de 

medição (lm). Essa grandeza corresponde à altura de um retângulo, na qual sua área é igual à soma absoluta 

das áreas delimitadas pelo perfil de rugosidade e pela linha média, tendo por comprimento o percurso de 

medição (lm). Inicialmente foram avaliadas as condições atuais do processo e posteriormente, depois de 

realizado essas análises acabaram sendo testados vários parâmetros em conjunto com o fornecedor do 

equipamento e das ferramentas buscando as melhores alternativas. Para definição da melhor condição do 

processo foi utilizado o software minitab. 

Resultado: 

Após a análise de 30 blocos de motores, a média de rugosidade encontrada nos motores eram de 0,976. 

Após estudos e aplicações dos conhecimentos absorvidos, a média de rugosidade dos blocos de motores foi 

reduzida para 0,665. Com os dados aqui apresentados mostram que os objetivos buscados nos estudos foram 

alcançados, buscávamos uma redução de 30% e chegamos a um resultado ainda melhor em torno de 31,1%. 

Com resultados tão positivos conseguimos atingir o objetivo de diminuir a rugosidade desta região que 

contribui para o aumento do descarte de poluentes na atmosfera. 

Conclusão: 

A aplicação de novos valores tanto de avanço como rotação contribuíram para a mudança da rugosidade 

requerida. Evidenciou mudanças quando interferimos nos parâmetros do equipamento, percebeu que nem 

sempre quando é diminuído os parâmetros de corte e avanço consegue-se redução na rugosidade, que com 

estes parâmetros é possível chegar em uma condição muito boa sem que seja necessários grandes 

investimentos. O objetivo do estudo conseguiu satisfazer as expectativas e contribuir com o aprendizado dos 

envolvidos como a importância da rugosidade em um cilindro do motor como também a influência da 

aplicação dos parâmetros ideias para cada aplicação. 
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SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO OU FUGA EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

RESIDENCIAIS  

ENIC201659008 

 

DEBORA VANESSA GOBBO, MIKAEL DIEGO S SOUZA, RODRIGO DOS SANTOS SILVA, PEDRO HENRIQUE 

ALVES DE CASTRO 

Orientador(a): JOSÉ CARLOS LOMBARDI 

 

Introdução: 

Nos dias de hoje o aproveitamento de água tratada é vital para os habitantes da Terra. Sabe-se que o volume 

de água doce do planeta corresponde a menos de 2,5% do total. As perdas naturais com desmatamentos, 

derrubada da mata ciliar e outras ocorrências causadas ou não pelo homem são agravadas pela perda na 

distribuição da água tratada ou por desperdício no seu uso residencial. Esse desperdício, segundo a Agência 

Reguladora de Saneamento e Energia do Estado (Arsesp), é próximo de 32% da água tratada. Pensando em 

minimizar estas perdas no processo de distribuição (Sabesp 1 e 2), os autores propõem um sistema de 

detecção automático de vazamentos ou fuga de água tratada, incorporado ao hidrômetro instalado nas 

residências e edifícios. 

Metodologia: 

É visado a monitoração constante das instalações, para isso, o protótipo do sistema de detecção de 

vazamento, será desenvolvido em Arduíno, utilizando sensores de pressão, transmissão de dados por rede 

celular (3G ou 4G) para uma central de monitoramento, sendo o sistema alimentado por placas de captação 

de energia solar convertida em eletricidade. 

Resultado: 

Com esse sistema, o controle de desperdício ou fuga de água tratada será muito mais eficiente e trará 

economia substancial. 

Conclusão: 

O presente trabalho propõe um protótipo que deverá ser testado em pequena escala para verificação da sua 

viabilidade e posterior implantação, caso vantajoso, em toda a rede de distribuição de água tratada. 
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INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E PROFISSIONAIS DO SEXO: A AÇÃO DE ACADÊMICOS 

DE MEDICINA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE  

ENIC201618379 

 

DESIRÉE LOMBARDI NOVAES, CAMILA DE ALMEIDA CASTRO, NICOLE BALDO MENDES, NEY ADSON 

LEAL II 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A terminologia Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) vem sendo substituída pela expressão Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), pois esta destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma 

infecção mesmo sem sinais e sintomas. As IST são consideradas um problema de saúde pública em todo o 

mundo, sendo que a prevenção e o tratamento são de extrema importância devido à relação dessas doenças 

com abortos espontâneos, natimortos, baixo peso ao nascer, infecção congênita e perinatal em gestantes não 

tratadas; infertilidade entre homens; surgimento de carcinoma de colo uterino, de pênis e de ânus; além de 

aumentar o risco de infecção pelo HIV. Ações de Educação em Saúde são relevantes na Atenção Primária à 

Saúde, pois capacitam pessoas a contribuírem na melhoria de suas condições de vida e saúde. Este trabalho 

objetiva relatar a experiência uma ação de educação em saúde a fim de informar profissionais do sexo sobre 

as IST. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência dos acadêmicos do sexto ano de Medicina da 

Universidade de Taubaté (UNITAU) em uma ação de educação em saúde dirigida às profissionais do sexo 

atendidas em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Pindamonhangaba-SP, em agosto de 

2016, com a utilização de folders e cartazes elaborados pelos próprios acadêmicos contendo informações 

sobre as infecções e orientações sobre a necessidade de buscarem serviço médico na unidade de ESF, se 

necessário. A ação teve como público alvo profissionais do sexo. O tema foi trabalhado de forma lúdica e 

interativa, com esclarecimento de dúvidas e escutando experiências pessoais das participantes. A revisão de 

literatura foi realizada online em documentos do Ministério da Saúde. A visita foi previamente agendada 

pela enfermeira da unidade que acompanhou os acadêmicos e também a docente responsável pela disciplina 

(Saúde Coletiva), uma agente comunitária de saúde e um residente de Saúde de Família e Comunidade. 

Resultado: 

Importante ressaltar que desde 2002, a atividade de profissionais do sexo está registrada na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO), no grande grupo de "prestadores de serviços". Dessa forma, é preciso 

oferecer serviços de saúde a essa população que devido às particularidades da profissão, exige um cuidado 

personalizado. A ação permitiu estabelecer uma comunicação eficaz com as mulheres e informa-las à 

respeito das IST, além da importância de adotarem práticas que evitem o contágio e a identificação de 

alguns sintomas das IST. Também foi possível alertá-las sobre os perigos da automedicação e da não 

procura ao sistema de saúde. Houve participação ativa das presentes com elucidação das dúvidas, 

conscientização quanto às formas de prevenção e sinais de alerta. 

Conclusão: 

Ações de Educação em Saúde contribuem positivamente no processo de formação do futuro médico, além 

de esclarecer e orientar a população sobre temas básicos e de grande importância na saúde pública, tendo 

este tipo de ação um alto teor educativo para os acadêmicos e para os atendidos pelo projeto. 
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PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE LEAN MANUFACTURING PARA ATENDER AO LEAD TIME DE 

DATA DE ENTREGA AO CLIENTE  

ENIC201668309 

 

HELBERT GOMES VIEIRA, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA, FELIPE DAVID DE CASTRO 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

As indústrias responsáveis pela fabricação de turbinas para Usinas Hidrelétricas, especificamente 

equipamentos de grandes dimensões e com grandes ciclos de produção, procuram a otimização de seus 

processos de fabricação, visando atender ao Lead time da data de entrega, qualidade, baixos custos. No ano 

de 2015 a direção da empresa Alfa realizou um trabalho em conjunto, com equipes de métodos e processos, 

manufatura e engenharia da qualidade, para atender ao Lead time de data de entrega do equipamento 

Carcaça do Estator, visando aumentar a lucratividade e atender às necessidades do cliente. A empresa Alfa 

tomou ações para que os prazos fossem cumpridos e os desperdícios fossem eliminados. Este trabalho tem 

como objetivo relatar a implementação dos conceitos e ferramentas de Lean Manufacturing, por meio da 

otimização de recursos. Basicamente foram utilizadas as ferramentas do Just-in-Time e a metodologia 

Kaizen, para se evitar os chamados Sete Desperdícios da Produção. 

Metodologia: 

Neste capítulo descrevem-se as metodologias abordadas para dar base ao estudo, com os elementos de uma 

teoria sendo utilizados na pratica. Ao conseguir operacionalizar este projeto, foi possível ilustrar a aplicação 

da filosofia Lean Manufacturing, assim, melhorando a organização da produção e redução da variabilidade 

do processo. Portanto, este trabalho alicerça-se na metodologia de pesquisa e estudo de caso único, obtendo 

assim os pontos que deveriam ser melhorados, com maiores informações e desenvolvimento. Pesquisa- A 

pesquisa visa aprimorar os conhecimentos, estes devem completar alguns requisitos como: o que se deseja 

responder, transcrever os objetivos da mesma, elaborar cronogramas para obter informações e respostas 

confiáveis. (MARTINS, 1995) Estudo de Caso Único- O estudo de caso único utiliza a pesquisa com a 

finalidade de explicar, explorar ou descrever dados de natureza empírica em seu próprio contexto. 

Caracteriza-se por uma analise aprofundada de um ou mais objetos, permitindo conhecimentos profundos e 

detalhados, com objetivo de esclarecer o real motivo no qual a decisão ou conjuntos de decisões foram 

tomadas e estabelecer resultados superiores. (YIN, 2009) Definição do Problema- A análise deste trabalho 

será baseada no processo de montagem da Carcaça do Estator (componente utilizado em Usinas 

Hidroelétricas), onde o processo utilizado favorecia a perda de muito tempo com movimentação de ponte 

rolante e também necessitava de plataformas (parecidas com andaimes) para realizar o trabalho em todos os 

patamares do componente, causando atrasos e não-atendimento aos prazos do cliente externo (consorcio 

contratante). 

Resultado: 

Uma vez identificado problema em não atender o Lead Time de data de e definido o objetivo do novo 

processo de montagem da Carcaça do Estator, estabeleceu-se o método para se executar o trabalho. Por 

meio das melhorias propostas com o kaizen, foi possível desenhar o mapa de estado futuro do equipamento 

e os resultados obtidos foram os seguintes: • Redução do ciclo de fabricação do equipamento em 33,33%. • 

Atendimento aos prazos do cliente. • Não pagamento das multas por atraso. Enquanto um equipamento 

estivesse no dispositivo em 360º em apresentação para o controle final e controle do cliente, paralelamente 

eram fabricados setores em 90º da próxima máquina, não havendo impactos no lead time dos outros 

equipamentos. Como resultado final, atendeu-se ao lead time de data de entrega, reduzindo-se o ciclo de 

fabricação e obtendo-se uma economia de R$ 4.250.000,00. 

Conclusão: 
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Devido as exigências dos clientes e ao crescimento das empresas concorrentes, é obrigatória a busca por 

melhores práticas dos processos de fabricação dos produtos, utilizando-se ferramentas para eliminação de 

perdas e obtendo-se, assim, melhores formas de atender às expectativas dos clientes. Neste trabalho conclui-

se que, utilizando-se corretamente as ferramentas da Filosofia Lean, torna-se possível visualizar com maior 

precisão e eficiência todo o processo de fabricação, de maneira que sejam detectados e analisados os reais 

pontos que devem ser melhorados, permitindo-se assim a obtenção de resultados mais efetivos e 

satisfatórios, com significativas economias para a empresa. 
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HEDGE NAS OPERAÇÕES CAMBIAIS EM EMPRESA NACIONAL DE GRANDE PORTE  

ENIC201605861 

 

LUCAS BARRETO DE JESUS, JOSE ALFREDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): ANGELA MARIA RIBEIRO 

 

Introdução: 

Tendo em vista a existência de pequeno número de pesquisas sobre este tema, e frente às constantes 

mudanças no mercado internacional, tornou-se uma preocupação constante por parte das empresas, em 

protegerem seus ativos e passivos frente a variação cambial.Diante disso pretende-se neste trabalho 

identificar e analisar as principais estratégicas disponíveis de proteção ao risco decorrente de variações 

cambiais.O foco será qual a melhor estratégia para realidade das empresas nacionais de grande porte no 

mercado exterior, onde o mercado principal tanto na compra como na venda está no exterior, e a moeda 

funcional do seu balanço é o Dólar Americano. 

Metodologia: 

Primeiramente realizou uma pesquisa bibliográfica, principalmente sobre as operações que podem ser 

qualificadas como de hedge. Em seguida a partir de uma operação real, foi exemplificado o tema, 

analisando as contabilizações de uma operação de Câmbio Futuro, a Gestão dos Investimentos em Reais, a 

Exposição Cambial Ativa e Passiva, e a Contratação de NDF. Vale ressaltar que se trata de um estudo de 

pesquisa exploratória, para delimitar como o tema maior exposição às variações cambiais é tratado no 

âmbito de uma empresa de grande porte.A pesquisa tem por finalidade a descrição, interpretação e 

compreensão dos fatos e não somente mensuração como a pesquisa quantitativa. Em um segundo momento 

realizou uma breve ilustração e interpretação de como uma empresa de grande porte se comporta no âmbito 

de utilização de derivativos como ferramenta na gestão do risco, através de realização de operações de 

hedge. 

Resultado: 

Assim sendo, chegou-se ao resultado que existem vários fatores que determinam a utilização de derivativos 

como uma ferramenta na gestão do risco, através da realização de operações de hedge. Observou-se que, a 

utilização destes instrumentos, deve ser pautada por cautela, já que o uso incorreto dos derivativos pode, em 

vez de agregar valor à companhia, causar desastres financeiros, resultando em destruição os seus ativos. 

Dado a importância das operações de hedge para a mitigação do risco financeiro, no atual cenário 

econômico, é fundamental que, tais operações sejam avaliadas, quanto à sua eficácia. Oscilações nos valores 

das moedas internacionais fazem com que as taxas de câmbio, possuam uma alta volatilidade, criando assim 

um risco. A partir disso, o risco cambial, pode ser determinado, então, como a variação nos fluxos de caixa 

esperados dado alterações imprevistas na taxa de câmbio. 

Conclusão: 

Conclui que existem várias operações no mercado financeiro, que podem ser usadas pelas empresas para 

proteger os seus Ativos, tais como Câmbio Futuro, Hedge, Swaps e que indicam não haver um consenso real 

em relação à melhor abordagem e que para tomar decisão sobre qual instrumento utilizar, é imprescindível 

amplo conhecimento de todas variáveis que alterem sua cotação, e ainda conhecer detalhadamente e de 

forma mais intensa qual a exposição de risco financeiro da organização. Não é uma tarefa nada fácil para os 

administradores, há uma verdadeira engenharia financeira para manter equilíbrio nas contas das empresas, 

sem gerar perdas. 
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O ECLETISMO EM LORENA – ANÁLISE HISTÓRICA E ARQUIVAMENTO FOTOGRÁFICO.  

ENIC201639630 

 

ISABELA MARIA GOMES PIMENTEL, KAROLINE RODRIGUES SILVA 

Orientador(a): BENEDITO ASSAGRA RIBAS DE MELLO 

 

Introdução: 

Lorena situa-se no Vale do Paraíba, que se estende ao longo da bacia do Rio Paraíba do Sul, entre os estados 

do Rio de Janeiro e São Paulo. Seus primeiros povoados surgiram da travessia do Paraíba pelos bandeirantes 

e se desenvolveu a partir do ciclo do café (1830-1930) que manteve importância econômica relevante com o 

subsequente processo de industrialização pelos imigrantes italianos e portugueses, que também contribui 

para a construção do Ecletismo na área. 

Metodologia: 

Para o cumprimento deste objetivo foram utilizados os seguintes procedimentos: a) análise historiográfica 

por meio de fontes bibliográficas; b) pesquisa de fontes virtuais - internet; c) leitura e análise da área de 

estudo e das próprias edificações por meio de visitações e registros fotográficos; d) atendimento com nosso 

orientador, pelo menos uma vez por semana, durante todo o processo de pesquisa. 

Resultado: 

Como resultado, podemos obsevar a importância e contribuição das imigrações italianas e portuguesas para 

o núcleo de Lorena, que através da industrialização e boa economia política, trás as novas técnicas 

construtivas, colaborando para o uso e gosto do Ecletismo. Sobre esse também houve a desconstrução e 

análise de sua composição nas edificações visitadas e fotografadas. 

Conclusão: 

O Ecletismo em Lorena marcou a paisagem urbana, se desenvolvendo no contexto do auge da 

industrialização, com a vinda dos condes, barões e a ferrovia, possibilitando a chegada de novas tecnologias 

para a construção civil. Concluímos também o estudo e inventario, formando assim a primeira iniciativa 

para a necessidade de sua preservação como estilo marcante. 
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PERFIL DE PACIENTES NEFROPATAS CRÔNICOS PORTADORES DE SÍNDROME METABÓLICA  

ENIC201686888 

 

ANA CAROLINA DE LIMA 

Orientador(a): GILSON FERNANDES RUIVO 

 

Introdução: 

As Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) vêm se tornando um problema de saúde pública. Dentre 

elas a Doença Renal Crônica (DRC) merece atenção, pois a disfunção renal quase sempre apresenta 

evolução progressiva, insidiosa e assintomática. A progressão da DRC é acompanhada do aumento do risco 

cardiovascular (RCV). Dentre os fatores de risco para desenvolver DRC, quatro deles: resistência à insulina 

(RI), hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia e estado pró-inflamatório são condizentes com a 

definição de Síndrome Metabólica (SM). Justifica-se este trabalho pela necessidade de melhor entendimento 

se a presença concomitante de DRC e SM está relacionada a uma piora progressiva do estado geral do 

paciente. O objetivo deste estudo foi analisar o perfil de pacientes nefropatas crônicos portadores de 

Síndrome Metabólica. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo tipo coorte histórico, que foi desenvolvido a partir da coleta de dados de prontuários 

médicos de pacientes com DRC não dialíticos em acompanhamento ambulatorial no Serviço de Nefrologia 

do Hospital Universitário de Taubaté, no período compreendido entre janeiro de 2002 e dezembro de 2013. 

Em que foram avaliados variáveis: clínicas, epidemiológicas, exame físico e laboratorial. Os dados foram 

avaliados na primeira e última consulta dos pacientes. 

Resultado: 

Foram incluídos 400 pacientes, predomínio sexo feminino (n=242, 60,5%), brancos (n= 287, 71,7%), 

portadores de HAS (n=320, 80,0%), diabetes mellitus (n=125, 31,2%), obesidade (n= 145, 36,2%), 

dislipidemia (n=345, 86,2%). O escore HOMA para avaliação da sensibilidade a insulina era elevado no 

grupo de pacientes com SM (3,6±0,8). No momento da admissão apresentavam valores elevados de 

colesterol total e fração LDL, triglicérides, ácido úrico, com redução dos valores (p<0,0001) após medidas 

terapêuticas. Também foram constatados valores elevados de pressão arterial sistólica e diastólica, índice de 

massa corporal e circunferência abdominal ao início, mas com melhora (p<0,0001) dos parâmetros ao 

término do acompanhamento ambulatorial. Pacientes que apresentaram controle da SM apresentavam 

melhor (p<0,0001) função renal, com menores valores de ureia, creatinina e clearance de creatinina ao 

término do acompanhamento. Após o acompanhamento ambulatorial realizado por 5±1 anos observou-se 

redução (p<0,0001) do número de pacientes com SM (n= 156, 39,0%). 

Conclusão: 

Pacientes com DRC apresentam Síndrome Metabólica e as medidas terapêuticas promoveram controle 

clínico e laboratorial, com redução significativa do número de casos, além de melhora da função renal. 
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ENSINO DE ECOLOGIA ATRAVÉS DE EXPERIMENTOS DE DISPERSÃO DE SEMENTES PELO VENTO  

ENIC201621492 

 

STÉFANIE CAROLINE LOPES DOS SANTOS 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

A inclusão de aulas práticas em laboratório ou em campo auxilia no ensino da Ecologia. Entretanto, nem 

sempre é possível a realização de aulas de campo, mas sim experimentos em laboratório ou fora de sala de 

aula no campus universitário. O uso de plantas é uma das melhores opções e no caso das sementes elas 

podem ser utilizadas em diversos experimentos de germinação e dispersão. As sementes são importantes 

para a propagação das espécies e a dispersão afeta a distribuição e o aumento da sobrevivência das plântulas 

longe da planta mãe. A anemocoria é um tipo de dispersão de sementes realizada pelo vento e encontrada 

em espécies com alas nas sementes. O objetivo deste trabalho foi discutir e desenvolver um projeto de 

pesquisa com alunos de Ecologia de Populações testando possíveis associações entre a morfologia de 

sementes anemocóricas de tipuana e a distância de vôo delas. 

Metodologia: 

Foram coletadas 3 sementes de 41 indivíduos de tipuana (Tipuana tipu) e os alunos da disciplina de 

Ecologia de Populações (Unitau, Departamento de Biologia) mediram o comprimento da semente (cm), o 

comprimento de ala (cm), a largura de ala (cm), o diâmetro de semente (cm), o peso de semente (g) e 

distância de vôo (cm). Em seguida, as sementes foram lançadas de um prédio com uma altura similar a um 

indivíduo adulto da espécie (9 a 12 metros), para a simulação de dispersão. Foram testadas associações entre 

variáveis morfológicas e a distância de vôo utilizando-se testes de Correlação de Spearman e Regressão 

Linear Simples. 

Resultado: 

NOs resultados obtidos não foram observados nenhuma associação entre o comprimento, peso e diâmetro da 

semente (r2=0,26; r2=0,13 e r2=0,13, respectivamente) e o comprimento e largura da ala (r2=0,23 e 

r2=0,13) com a distância de vôo. 

Conclusão: 

Conclui-se que a distância de vôo não parece estar associada com a morfologia da semente de tipuana. O 

experimento desenvolvido é simples, rápido e possibilita além de discussões teóricas sobre Ecologia, 

também inclui a discussão sobre delineamento de experimentos, análise estatística e todas as etapas do 

método científico o que pode auxiliar os alunos no planejamento de suas monografias. 
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UTILIZAÇÃO DO ESPECTRO DE VIBRAÇÃO COMO FERRAMENTA DE IDENTIFICAÇÃO DE DESGASTES 

E POSSÍVEIS FALHAS EM COMPONENTES DE UM HELICÓPTERO.  

ENIC201618167 

 

 

LUIZ GUILHERME ALFRADIQUE, ANDRÉ LUIS SILVA NICOLINI 

Orientador(a): PEDRO AUGUSTO DA SILVA ALVES 

 

Introdução: 

Toda máquina rotativa gera vibrações de grande amplitude quando é excitada na frequência natural de seus 

componentes. Um sinal periódico pode ser decomposto em harmônicos que são associados aos diferentes 

componentes da máquina. O seguinte trabalho tem como objetivo monitorar e identificar a degradação ou 

mau funcionamento de componentes através da interpretação de gráficos de espectro de vibração em um 

helicóptero, para garantir a segurança de operação e a otimização da manutenção, visando reduzir o tempo 

da mesma, antecipando futuras falhas. Esse procedimento é de grande importância pois influencia 

diretamente na confiabilidade, aeronavegabilidade e durabilidade da aeronave. Este artigo é baseado em 

leituras da aeronave AS 365 K, enquadrada como helicóptero do tipo convencional, com rotor principal 

sobre a cabine, recebendo torque do motor através da transmissão principal, e com um rotor traseiro 

localizado na cauda da aeronave que também recebe torque do motor para gerar força antitorque. 

Metodologia: 

O presente trabalho de conclusão de curso foi realizado baseado em pesquisas, estudos e vivência 

profissional na área de manutenção aeronáutica, visando melhorar o processo de manutenção, tornando-o 

mais eficiente. Mantendo a segurança e antecipando as falhas provenientes de deteriorações dos 

componentes. Os estudos práticos foram realizados na aeronave AS 365 K após término da inspeção A/T 

(600 h/ 24 meses) e finalização do balanceamento dos conjuntos dinâmicos do helicóptero. Para a leitura de 

balanceamento exige a utilização de um acelerômetro ou velocímetro para medir a amplitude de vibração e 

um sensor magnético ou uma fotocélula para fornecer a frequência (número de rotações) para a referência 

de fase. Essas informações são compiladas por um equipamento chamado de Analyzer. As leituras de 

amplitude de vibração lateral e vertical (IPS) e fase horária, esta, expressa em horas de um relógio, como 

sendo a melhor forma de indicar um ponto de desbalanceamento em um plano de 360°. Com estas 

informações é feito a aplicação na carta de balanceamento disponibilizado pelo fabricante para cada 

condição de operação (giro no solo, voo no pairado e voo de máxima potência contínua), e encontrado os 

pontos e a quantidade de correção de peso ou ajuste da trajetória das pás que deve ser feita para a correção 

do desbalanceamento no rotor em questão. Uma leitura de espectro deve ser realizada preferencialmente, 

para se obter resultados confiáveis, após o término do balanceamento da aeronave. Assim, podemos ter um 

histórico preciso das condições dos níveis vibratórios após uma grande inspeção da aeronave. De posse de 

uma base de dados iniciais, podemos identificar futuramente, se existe alguma deterioração acontecendo 

devido a algum dado se mostrar diferente. 

Resultado: 

Utilizando a leitura de espectro do analyzer pode-se ler no eixo vertical a escala de IPS (inch per second) e 

no eixo horizontal a escala de RPM (rotações por minuto). Desta forma, pode-se encontrar picos de vibração 

em determinados pontos de rotação (frequência). No exemplo observamos um pico na frequência de 1400 

RPM, ou seja, o 4? da aeronave. De posse desses dados, enquadramos os resultados encontrados em uma 

tabela do manual de manutenção. Como observado no manual de manutenção da aeronave AS 365 K, um 

aumento da vibração na frequência do 4? (ômega) que se mantém durante todo o voo, o possível problema 

está na suspensão flexível (softened flexible mounting plate) da caixa de transmissão principal, o manual 

recomenda que se verifique as condições do componente e recheque o aperto (torque) dos parafusos de 

fixação. 

Conclusão: 
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A utilização do espectro de vibração como ferramenta para identificar uma discrepância de operação é de 

suma importância, partindo do princípio que no componente em questão (suspensão flexível), esta falha só 

seria identificada nas inspeções programadas, que no caso deste item, é a cada 600h de operação. Este 

componente irá se degradar mais, aumentando a vibração da aeronave e por sua vez, ocasionando a 

degradação de outros componentes em boas condições por causa da vibração anormal. Trazendo uma 

situação de insegurança para a operação da aeronave, além do desconforto dos tripulantes e do prejuízo 

financeiro relacionado a manutenção. 
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PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM SPA URBANO PARA O MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA  

ENIC201616845 

 

 

JÉSSICA DINORAH DOS SANTOS 

Orientador(a): VINICIUS BARROS BARBOSA 

 

Introdução: 

Este trabalho trata-se de um tema que cada vez mais se torna importante no dia a dia das pessoas que 

passam a maior parte do seu tempo trabalhando e rodeadas do caos da cidade, a criação de Spa’s Urbanos, 

um estabelecimento que tem como publico alvo a população de classe media alta e classe alta da população, 

pois os tratamentos oferecidos são de alto custo. O grande crescimento das cidades, aliado à urbanização e 

ausência de áreas verdes, faz com que ela deixe de oferecer tranquilidade e aconchego aos seus cidadãos, 

que acabam sofrendo problemas físicos, psicológicos e alimentares. Uma das alternativas para reverter esse 

problema é o investimento em SPA Urbano, um empreendimento que oferece diversos tratamentos 

terapêuticos, de beleza e saúde, de curta duração como prevenção dos problemas causados pelo estresse do 

cotidiano. 

Metodologia: 

A proposta desse trabalho é a elaboração o do projeto arquitetônico de um SPA Urbano para a cidade de 

Pindamonhangaba-SP, em um terreno localizado na Rua Professora Mirian Penteado Rodrigues Alckmin, 

próximo ao Shopping Pátio Pinda. Essa proposta consiste em um projeto de um SPA Urbano para um 

publico com um alto padrão de vida, com a finalidade de oferecer tratamentos de bem estar por curtos 

períodos de tempo, através de terapias corporais, banhos ou atividades físicas especificas a fim de fugir da 

rotina e se sentir energizado para continuar o dia. Com o objetivo de integrar a arquitetura e a natureza, 

através de uma pequena área verde que envolvera o SPA, proporcionando aos clientes um espaço bem 

organizado e agradável que ofereça todos os tratamentos que julgam necessários, transformando o ambiente 

em um oásis dentro da cidade. A metodologia de pesquisa fez-se a partir de estudos e leituras de livros 

relacionados a projetos arquitetônicos de SPA e Clinicas de terapia, que ofereceram conceitos e 

procedimentos para a proposta de um SPA. Para a montagem da proposta foram utilizadas revistas, artigos, 

sites e outros trabalhos de graduação como fonte de pesquisa, além de pesquisa de campo com clientes 

desse tipo de estabelecimento. Para finalizar a elaboração da proposta, foram utilizados dois estudos de 

casos e realizadas uma visita técnica, todas de grande relevância no desenvolvimento do projeto. 

Resultado: 

Através dos estudos de caso feito no SPA Kennzur de São Paulo e no SPA Naman do Vietnã e da visita 

técnica realizado no SPA Aigai em São Paulo e do estudo feito da área escolhida para intervenção, nota-se 

que os três projetos estudados foram elaborados visando à economia energética, iluminação natural e 

ventilação natural e o contato com os elementos naturais, como vegetações, aguas, céu, pedras, madeiras 

entre outros. Os três projetos pode ser considerados independentes, ou seja, não tem um forte 

relacionamento com entorno, todos os edifícios criam ambientes único e exclusivo no próprio projeto, 

através de pátios que tem contatos com elementos naturais, e percebe-se a necessidade de uma área publica 

ao redor, para melhor interação da sociedade ao redor. 

Conclusão: 

Após os estudos feitos foi possível gerar um partido arquitetônico para melhor desenvolvimento do projeto, 

que será a partir da valorização do entorno do edifício, a criação de uma área verde para uma melhor 

sensação térmica, o uso de vidro e de elementos vazados para a iluminação natural e ventilação natural, uso 

de Madeiras e Pedras como elementos naturais simbolizando o contato com a natureza, e pátios Internos 

com caminhos para a circulação, e estrutura metálica. 
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ARQUITETURA SUSTENTÁVEL: PROJETO ARQUITETÔNICO PARA RESTAURANTE NA CIDADE DE 

JACAREÍ  

ENIC201655338 

 

VANESSA KETILIN DOS SANTOS 

Orientador(a): REINALDO JOSÉ GERASI CABRAL 

 

Introdução: 

A proposta consiste na implantação de um restaurante, de caráter saudável e sustentável,na cidade de 

Jacareí-SP. O projeto arquitetônico valoriza a área e a paisagem do entorno, conta com uso de vidros e 

elementos vazados, além de um jardim central, para aproveitar a ventilação e iluminação natural, deixando a 

natureza conquistar todo espaço de pé-direito duplo. O uso de materiais naturais e paisagismo nativo 

permite criar um ambiente confortável e sofisticado. O partido arquitetônico consiste no uso de estrutura 

metálica, uso de madeira e uma grande área verde com uso de espelhos d’água para criar uma melhor 

sensação térmica e um contato mais próximo com a natureza, através da horta orgânica para utilização do 

próprio estabelecimento. 

Metodologia: 

O conceito do projeto arquitetônico a ser desenvolvido está focado no ramo alimentício e baseia-se nos 

princípios da gastronomia sustentável, privilegiando o consumo de produtos orgânicos próprios ou de 

produtores locais, sazonais e regionais, além de se preocupar com o gerenciamento de água e energia. Um 

restaurante com identidade sustentável e natural, com o objetivo de influenciar as pessoas a consumir uma 

alimentação mais saudável e consciente. Para elaborar o programa de necessidades do projeto foram 

realizados três estudos de caso: Tavern Restaurant, Los Angeles; Káá, São Paulo; Nau, Brasília; e três visitas 

técnicas: Shopping Cidade Jardim, São Paulo; Le Manjue Organique, São Paulo; Pomar Orgânico, Rio de 

Janeiro. Com base nesses estudos foram observados vários aspectos essenciais para a elaboração do projeto, 

como métodos construtivos, programa de necessidades, partido arquitetônico, público alvo e até estratégias 

de marketing e vendas. 

Resultado: 

Será desenvolvido o projeto arquitetônico de um restaurante saudável para a cidade de Jacareí, localizada no 

Vale do Paraíba, interior do Estado de São Paulo. A população de Jacareí sente-se limitada quanto à escolha 

de opções de restaurante existentes na cidade. Grande parte dessas pessoas optam por procurar melhores 

estabelecimentos em cidades vizinhas, como Guararema, São José dos Campos, Taubaté e até mesmo 

Campos do Jordão. Pensando nesse problema que os moradores de Jacareí enfrentam com frequência, surgiu 

a ideia de criar uma proposta interessante de um restaurante com um conceito diferenciado do que a cidade 

e a região do Vale do Paraíba estão acostumados, um restaurante de caráter saudável e sustentável, com a 

preocupação voltada principalmente para o meio ambiente, preservando a natureza da melhor maneira 

possível, e consequentemente beneficiando a saúde da população. 

Conclusão: 

A metodologia de pesquisa proporcionou a definição do partido arquitetônico utilizado na elaboração do 

projeto a ser desenvolvido, resultando na valorização do entorno do terreno e utilizando a natureza como 

principal fonte de contato com a edificação. Na construção serão utilizados vidros e elementos vazados, 

como cobogós e abertura zenital, visando a ventilação e iluminação natural; criação de jardim interno e 

grandes áreas verdes externas para melhor conforto térmico e utilização de elementos naturais, como 

madeiras, pedras e vegetação nativa, proporcionando conforto e aproximação entre o ser humano e a 

natureza. 

 

 
 



  

256 

 

ANÁLISE DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR 

OBSTRUTIVA CRÔNICA PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

ENIC201687515 

 

KELLY PAULINO ISHIY, DANIEL TINEU LEITE MAIA, RONALDO PAULO MERENDA, FRANCIELE CHRISTINA 

DE OLIVEIRA 

Orientador(a): JULIANA GUIMARÃES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O funcionamento do sistema cardiovascular (SC) é mediado pelo sistema nervoso autônomo, responsável 

por processar as informações advindas de vias intrínsecas e extrínsecas, emitindo respostas do SC ao 

estímulo, com a finalidade de manter a homeostase. Essa resposta pode ser imediata ou permanente, 

conforme a frequência do estímulo. Essa resposta vem em forma do aumento ou redução da pulsação 

cardíaca por minuto inversamente proporcional ao tempo interpulso que atende por variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC) e recentemente tem sido mensurada pelo cardiofrequencímetro. A doença 

pulmonar obstrutiva crônica tem uma prevalência crescente e culmina na disfunção laboral e física além de 

fornecer base para patologias secundárias, caracteriza-se por baixa VFC. A atividade física de baixa 

intensidade fisiologicamente aumenta a VFC em indivíduos saudáveis. O objetivo deste trabalho é realizar 

uma avaliação bibliográfica para avaliar se tal benefício aplica-se ao indivíduo com DPOC. 

Metodologia: 

A presente revisão bibliográfica foi fundamentada em uma pesquisa sistemática em 19 artigos e periódicos a 

partir de uma busca em sites como lilacs, scielo e medline, priorizados trabalhos mais recentes, em inglês ou 

espanhol como opções secundárias ao português, com as seguintes palavras-chaves: variabilidade da 

frequência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, atividade física de baixa intensidade. 

Resultado: 

A prática de atividade física é um hábito essencial para todos os indivíduos, quer sejam eles saudáveis ou 

em condição patológicas, e estas mencionadas por último deverão ser recondicionadas com uma atenção 

especial. Dentre os artigos analisados, todos que envolveram algum tipo de atividade física, seja de baixa, 

média ou alta intensidade demonstraram alterações esperadas sobre o sistema cardiovascular, incluindo 

modulação da pressão arterial e VFC. Mas simples atividades diárias não foram suficientes para causar 

alterações no SC de pacientes com DPOC. 

Conclusão: 

A partir da análise dos resultados obtidos, conclui-se que a prática de atividade física pode influenciar a 

VFC refletindo sobre o funcionamento do sistema cardiovascular. Entretanto não foi estabelecido um 

protocolo que tenha se mostrado mais eficaz, o que precede um estudo mais aprofundado. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO  

ENIC201651226 

 

LAIS MARIA GUIZELLI MORAIS, LUCAS DOS SANTOS, JULIO CESAR FERNANDES QUEIROZ 

Orientador(a): RENATO ROCHA 

 

Introdução: 

A adolescência é a fase da vida na qual o indivíduo vivencia mudanças biopsicossociais, buscando sua 

identidade (OLDS e PAPALIA, 2013). É um período em que predomina a preocupação com a autoimagem e 

como essa imagem é percebida pelos outros (HOLMQVIST e FRISÉN, 2012). Essa preocupação deve ser 

observada com cuidado, pois o adolescente pode desenvolver transtornos alimentares e ainda existe 

possibilidade de aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis que podem prejudicar a saúde pelo 

resto da vida. Um dos métodos para investigar o estado nutricional do indivíduo é por meio da avaliação 

antropométrica, que utilizando de cálculos matemáticos, como o IMC (Índice de Massa Corporal), é 

possível classificar o individuo como abaixo do peso, eutrófico, sobrepeso ou obesidade. Neste trabalho o 

objetivo foi avaliar o estado nutricional de adolescentes do último ano do ensino médio de escolas estaduais 

do município de Taubaté-SP matriculados no primeiro semestre de 2016. 

Metodologia: 

Parte do Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS – um programa de extensão universitária) é 

direcionada a conhecer o estado nutricional de adolescentes do município de Taubaté. Para isso alunos de 

Educação Física e Nutrição da Universidade de Taubaté (UNITAU) são orientados por professores para 

fazerem uma avaliação antropométrica nos adolescentes. Esta avaliação ocorreu entre os meses de fevereiro 

e junho de 2016, momentos nos quais foram coletados dados referentes à estatura e massa corporal de 380 

alunos, sendo 195 meninas e 185 meninos. A partir desses dados foi calculado o IMC e classificado o estado 

nutricional de acordo as curvas de percentis preconizadas pela OMS. Os dados foram tratados 

estatisticamente de modo quantitativo calculando-se a média, desvio padrão e teste t-Student entre gêneros, 

além da análise descritiva por porcentagem e teste de Qui-quadrado, assumindo p<0,05 como 

estatisticamente significante. 

Resultado: 

Os resultados foram separados por gênero, valores de idade, peso, estatura e IMC.A análise do estado 

nutricional dos participantes com base no IMC revelou que 67,2% das meninas avaliadas possuem o IMC na 

faixa considerada eutrófica, 27,7% estão acima do peso e apenas 5,1% estão com baixo peso. Já entre os 

meninos a eutrofia correspondeu a 75,7% da amostra, os acima do peso correspondeu a 16,8% e os baixo 

peso 7,6% dos adolescentes analisados. Com base na análise estatística constatou-se que as meninas 

apresentaram maior incidência de sobre peso e obesidade comparadas com os meninos. De modo geral foi 

observado que 27,7% das meninas estavam acima do peso esperado pela idade, enquanto apenas 16,8% dos 

meninos encontravam-se nessa situação, sendo essa diferença estatisticamente significante. Do total da 

amostra 22,4% estavam acima do peso desejado. 

Conclusão: 

Com base nos dados foi possível concluir que a maioria da amostra foi classificada como eutrófica, isto é, 

estava dentro do peso esperado para a idade. Entretanto, analisando os dados por gênero observou-se que 

quase um terço das meninas estava acima do peso, enquanto menos de um quinto dos meninos 

encontravam-se na mesma situação. 
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CRESCIMENTO DO MERCADO DE E-COMMERCE NO BRASIL  

ENIC201658751 

 

RICARDO GIOSEFFI RODRIGUES GUIMARÃES, ANA CAROLINA DINIZ DA SILVA 

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS 

 

Introdução: 

O Comércio eletrônico ou e-commerce já é uma das maiores formas de realizar negócios, uma vez que 

atinge milhões de empresas e consumidores e as mudanças no perfil de compra dos consumidores muitas 

empresas perceberam oportunidades de expandirem seus negócios. O comércio virtual vem atuando como 

uma grande porta de comunicação entre as empresas, proporcionando um mercado que visa integrar toda a 

cadeia logística, desde a indústria, passando pelos atacadistas e distribuidores, chegando até o consumidor 

final. O trabalho teve por objetivo de realizar um estudo sobre o crescimento e a abrangência do mercado de 

e-commerce no Brasil. 

Metodologia: 

Realizou-se pesquisa bibliográfica sobre o comércio eletrônico ou mais conhecido como E-commerce que é 

um tipo de comércio realizado com uso da internet por meio de computadores e celulares. Utilizou-se 

também, a pesquisa descritiva sobre o conceito desse tipo de comércio, bem como o seu crescimento, uma 

vez que as expectativas para setor são positivas, pois o consumidor brasileiro está mais confiante para 

comprar online. 

Resultado: 

O e-commerce está presente no mercado brasileiro desde janeiro de 2000, demonstrando crescimento 

acentuado. Segundo a Nielsen IBOPE (2016), o número de pessoas com acesso à internet no Brasil já 

passou da metade da população, atingindo aproximadamente 52% dos cidadãos, ou 103,4 milhões de 

pessoas em julho de 2015. Além disso, o número de pessoas com acesso à internet por meio de smartphones 

chegou a aproximadamente 70 milhões, ou 35% da população, no mesmo período. O ritmo de crescimento 

da posse de smartphones em 2015 foi de mais de 1 milhão de pessoas por mês. 

Conclusão: 

Segundo a B2WDIGITAL (2016), para os próximos anos o setor deve permanecer crescendo e aumentando 

sua participação em relação ao varejo tradicional, com destaque para a expectativa do aumento no consumo 

de bens digitais, tais como e-books, músicas e filmes. O B2WDIGITAL (2016) menciona que o e-commerce 

brasileiro faturou aproximadamente R$41,3 bilhões em 2015, alcançando um crescimento nominal de 

15,3% em relação a 2014, com 106,5 milhões de pedidos no período. Esse aumento foi consequência 

principalmente do crescimento do acesso à internet, que teve, por sua vez, como uma das suas principais 

causas o aumento das vendas de smartphones. 
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FATOR IMPORTANTE NO PROCESSO DE LIDERANÇA E PARA O SUCESSO DA ORGANIZAÇÃO  

ENIC201648187 

 

RUAN VINICIUS RODRIGUES, FELIPE MATEUS TERRA 

Orientador(a): ROBSON DE MORAES ROCHA MEDEIROS FREITAS LOURENÇO 

 

Introdução: 

As organizações têm buscado evoluir cada dia mais, de maneira que só depois de muito tempo agindo de 

maneira autoritária e individualista passaram a compreender que o funcionário é parte da empresa e 

conseqüentemente do sucesso da mesma. É conhecido que a motivação é parte fundamental nas relações 

trabalhistas, porém para que exista de forma saudável e efetiva a gerência deve promover e o funcionário 

aceitar. As conseqüências da não motivação são prejudiciais para a empresa quanto para o funcionário, este 

passa a ter comportamento depressivo, desmotivado, sentimentos de culpa e fracasso; aquela passa a ter de 

lidar com um funcionário que não é eficiente, que não desempenha seu papel e que não alcança objetivos 

pré-determinados. 

Metodologia: 

A motivação é um fator de importância em todo e qualquer comportamento humano, é por ela que somos 

levados a cometer determinados atos, estudá-la no ambiente de trabalho é ter a chance de desenvolver 

técnicas gerenciais para que a equipe seja levada ao sucesso de maneira gradual e contínua.O ato de realizar 

tarefas sejam elas simples ou complexas podem tornar-se bastante frustrantes para o sujeito que precisa 

realizá-las se não houver nenhum sentido ou significado. É o significado da tarefa que dá ao indivíduo o 

sentido que precisa seguir, ou seja, a direção de onde chegar. Neste aspecto, o presente capítulo vai 

apresentar o conceito desse impulso que todos precisamos a motivação. 

Resultado: 

Apesar de muitas definições para motivação existentes quase que sua totalidade apresentam definições 

similares que tratam da motivação como algo essencial para a qualificação e indispensável para atingir 

qualquer meta de tal modo que para que tais metas sejam atingidas as instituições devem oferecer meios e 

recursos para atender as demandas motivacionais de seus funcionários. Neste aspecto faz parte do papel 

gerencial identificar os níveis de motivação de seus funcionários e retirar do ambiente de trabalho aquilo 

que oferece algum tipo de bloqueio ao desempenho da equipe. 

Conclusão: 

Na realização desse trabalho, após verificar-se a importância que atualmente é dada a pessoas com traços de 

liderança no processo seletivo das empresas, chegou-se a seguinte conclusão: O líder motivado e motivador 

é fundamental na organização. Seu papel é de extrema importância e sua função é estratégica para que os 

objetivos organizacionais sejam atingidos. 
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ESTUDO TÉCNICO PARA IMPLEMENTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA NORMA ABNT NBR 5419:2015  

ENIC201609345 

 

JOVERCI RIBEIRO DE ANDRADE, HUMBERTO BARBOSA, TIAGO DA SILVA TOLEDO 

Orientador(a): GEISYLENE DINIZ RICARDO 

 

Introdução: 

A nova norma ABNT NBR 5419:2015 trata-se de um Sistema de Proteção Contra Descargas Elétricas 

(SPDA) também conhecidas por para-raios, foi revisada com base nos textos da IEC 62305 (Protection 

against lightning) – 1 a 4, no sentido de aprimorar a proteção contra descargas atmosféricas (raios). Esta 

norma aborda os Princípios gerais, Gerenciamento de risco, Danos físicos a estruturas e perigos à vida e 

Sistema elétricos e eletrônicos internos na estrutura, ou seja, a norma antiga não havia um texto 

correspondente, com essa abrangência e nível de detalhamento. 

Metodologia: 

Tipo de Pesquisa: Pesquisa Básica - Fazer uma pesquisa Básica para entender e compreender as Normas 

ABNT NBR 5419:2005 e 5419:2015, e assim, fazer um levantamento dos desafios para sua aplicação. 

Objetivos: Pesquisa Explicativa - Explicar os desafios para implementação da nova Norma ABNT NBR 

5419:2015 e fazer um comparação com a antiga norma a ABNT NBR 5419:2005. Abordagem: Pesquisa 

Qualitativa - Obter uma visão geral do sistema da nova Norma ABNT NBR 5419:2015 e verificar os 

desafios para sua implementação. Coletas de Dados: A coleta de dados foi iniciada a partir de pesquisa 

bibliográfica em (Normas, livros, sites, artigo e revista). 

Resultado: 

A pesquisa em questão tem como resultados esperados o levantamento das alterações da antiga norma de 

2005 para a 2015, verificar os pontos críticos para implementação e através de um survey verificar se os 

profissionais estão atualizados. 

Conclusão: 

Os objetivos iniciais do trabalho, comparar o sistema de SPDA da antiga norma ABNT NBR 5419:2005 

com a versão atualizada de 2015, verificar quais foram as principais alterações e realizar estudo técnico 

sobre SPDA foram alcançados. Espera-se que esse trabalho possa auxiliar na conscientização de 

profissionais da área e possa despertar o interesse de acadêmico. 
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OTIMIZAÇÃO DO SETUP EM UMA INJETORA DE 1300 TONELADAS ATRAVÉS DA TROCA RÁPIDA DE 

FERRAMENTAL  

ENIC201604348 

 

KAROLYNE DOS SANTOS BERTI, AMANDA DE FARIA SANTOS 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

O tema foi escolhido e pesquisado pela relevância que o assunto tem nos dias atuais e em função da 

competitividade entre as empresas iremos abordar a Troca Rápida de Ferramental, utilizando a metodologia 

segundo SHINGO, Shigeo. A melhoria realizada se deu em uma indústria de autopeças que trabalha com 

injetoras termoplásticas, produzindo peças plásticas para interiores de automóveis. Focaremos em um 

trabalho realizado em uma injetora de 1300 toneladas, onde o objetivo do trabalho foi reduzir a troca rápida 

de ferramental. Para isso, enfatizamos a separação e a transferência de elementos do setup interno (conjunto 

de atividades que devem ser realizadas com a máquina parada) para o setup externo (conjunto de atividades 

que podem ser realizadas com a máquina em movimento). Este trabalho busca obter uma diminuição no 

tempo de set-up da máquina, e consequentemente um aumento significativo na produtividade da mesma. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para abordar o tema baseia-se na pesquisa bibliográfica e análise de caso aplicado 

em uma empresa de autopeças. O trabalho consiste na análise de todas as atividades que são realizadas na 

troca de molde conforme Figura 1. Com o envolvimento de toda a equipe realizou-se uma cronoanálise para 

definir os pontos estratégicos a serem executados e a obtenção de informações necessárias para reduzir e 

eliminar o índice de perda de tempo com set-up, tais como se as operações são internas ou externas e onde 

ocorrem os desperdícios. 

Resultado: 

O tempo médio alcançado com a nova operação de set-up atingiu uma redução média de 80% do tempo em 

relação à antiga prática do set-up. As reduções mais significativas foram os eventos: (1) Eliminação das 

atividades que não eram necessárias realizar para a troca, (2) atividades que são necessárias, porém, 

precisavam de uma redução em seu tempo e (3) todas as atividades que precisavam ser otimizadas nesse 

processo. Desta forma os ganhos obtidos nas atividades de set-up após a implementação contribuíram para o 

trabalho com lotes pequenos, evitando desperdício com estoque, além de contribuir para o aumento da 

produtividade. 

Conclusão: 

Concluímos que a implementação contribuiu satisfatoriamente com redução de tempo de set-up sem 

investimento, apenas com base em padronizações, obtendo reduções médias de 80%. Com essa redução de 

set-up obteve-se um ganho em produtividade superando as ideias inicias sem alterar a qualidade do produto. 
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REPRESENTAÇÕES DO CASAL DIANTE DO NASCIMENTO DO PRIMEIRO FILHO: ESTUDO DE CASO  

ENIC201645299 

 

NATALIA VIEIRA FRANCA 

Orientador(a): PAULO FRANCISCO DE CASTRO 

 

Introdução: 

O ciclo vital da família é formado por diferentes estágios, oriundos de situações específicas que cada grupo 

familiar vivencia, no desenvolvimento da relação e em virtude das mudanças que ocorrem naturalmente 

com o tempo. A chegada do primeiro filho é marcada como um processo de aquisição da parentalidade, 

situação onde mudanças são marcantes na dinâmica do casal que passa, a partir do nascimento, a se 

constituir uma família (CERVENY; BERTHOUD, 2004). Com o nascimento do filho, para a construção 

produtiva do processo de parentalidade, é necessário que o casal renuncie ao papel de filhos, a partir do 

desejo de se tornarem pais. Devem estar preparados para as mudanças que ocorrerão em termos de relações 

conjugais, pois o bebê torna-se o centro das atenções, fazendo com que o casal tenha que, por vezes, desistir 

de atividades que realizavam anteriormente (BARBIERO; BAUMKARTEN, 2015; CERVENY; 

BERTHOUD, 2004; MATOS; MAGALHÃES, 2014). 

Metodologia: 

O objetivo do presente trabalho é discutir as representações do casal, por meio de suas expectativas e 

sentimentos, diante do nascimento do primeiro filho, a partir do estudo de caso de dois casais. Participaram 

do estudo dois casais: C1 - Mãe com 29 anos e pai com 33 anos, ambos com curso superior completo e em 

período de gestação do filho e C2 - Mãe com 28 anos e pai com 27 anos, também com curso superior 

completo, pais de um bebê com 3 meses. Foi realizada uma entrevista semiestruturada conjunta com o casal, 

com questões que versavam sobre planejamento, expectativas e sentimentos diante do nascimento do 

primeiro filho. No caso de C2 com o nascimento já concretizado e no caso de C1 com foco nas expectativas 

e desejos. Após o contato inicial e diante do aceite do casal em participar da entrevista, foi agendado um 

horário de disponibilidade comum e, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi 

realizada a entrevista por meio de gravação digital e posterior transcrição literal. Ressalta-se que o projeto 

foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas, sob protocolo CAAE 55594616.9.0000.5501. 

Após a transcrição das entrevistas foram identificados os pontos comuns e diferentes nas respostas de C1 e 

C2. 

Resultado: 

Os casais planejaram a gravidez diante do desejo de terem um filho, e em relação ao conhecimento da 

gravidez, as mães optaram por ter certeza antes de informarem seus maridos, para os dois pais foi um 

momento emocionalmente intenso. Os dois casais relataram medo e ansiedade quanto ao nascimento do 

bebê e em relação às expectativas, a maior preocupação centra-se na saúde e no comportamento do filho. 

Tem-se que C2 passou a ter rotina em casa, como horário para dormir e comer, após diálogo para o 

estabelecimento dessas regras. Os dois casais acreditam que terão auxílio um do outro na divisão de tarefas 

de cuidado, embora entendam que o trabalho maior seja o da mãe. Nas relações, C1 e C2 enfocam 

mudanças sociais, sendo que C2 já as vivencia. Ambos os casais entendem a importância afetiva da família 

extensa e C2 limita a ação dos mesmos no cuidado do bebê. 

Conclusão: 

Em linhas gerais, observa-se que as expectativas e sentimentos diante do nascimento do primeiro filho são 

semelhantes para pais com a criança e pais em período gestacional. Aspectos emocionais, relacionais e 

sociais são comuns, diferenciando-se apenas no fato de que o casal com o bebê possui uma vivência mais 

concreta das mudanças, com envolvimento afetivo efetivado e adequação de comportamentos quanto à 

rotina do cuidado da criança. O tema é importante e os dados expostos se referem às informações do estudo 

de caso de dois casais, assim, indica-se a necessidade de ampliação dos participantes para melhor 

compreensão deste fenômeno. 
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CONSTRUÇÃO DE UMA IMPRESSORA 3D  

ENIC201630179 

 

PETERSON PRINCE FREIRE, BRUNO EDUARDO PEREIRA BUENO, GUELDRIN DAIANE REZENDE COUCEIRO 

Orientador(a): LUIZ RICARDO PRIETO HERCOS 

 

Introdução: 

A nova tecnologia de impressão 3D chama muita atenção pela sua versatilidade, eficiência e velocidade. Por 

meio dela, é possível evitar diferentes processos produtivos reduzindo tempo de produção, materiais 

utilizados, mão de obra e até mesmo questões administrativas e de gestão. Em contrapartida, como esta é 

uma tecnologia ainda em estudo e desenvolvimento, cabe a empresa interessada elaborar um modelo que 

atenda aos requisitos de seus produtos. Este talvez seja o grande desafio para a adesão de muitas empresas 

neste mercado em ascensão. A escolha do tema é bem clara quando se percebe o potencial que essa 

tecnologia pode oferecer. O grande diferencial da tecnologia de impressão 3D é o fato de que ela promete 

fazer o que nenhum equipamento tradicional conseguiu até hoje, que é a criação de estruturas com 

geometrias complexas e ainda podendo existir movimentação ou peças interligadas a partir de softwares 

computacionais. 

Metodologia: 

A montagem inicia-se pela estrutura externa da impressora onde foram trabalhadas as placas de madeira 

para criar a estrutura de sustentação. Após, foram adicionados os componentes internos que irão garantir a 

movimentação do cabeçote de impressão. Foram utilizados os motores, as barras, rolamentos, entre outros. 

Em seguida foi montada a mesa de impressão, que deve ser aquecida a uma temperatura de 100°C para que 

mantenha a aderência entre o objeto e a mesa. Para a construção da mesa, utilizaram-se resistores, chapa de 

alumínio e termistor. Foram incluídos manta de fibra de vidro, alumínio e papelão logo abaixo do conjunto 

de resistores para que o calor gerado não seja dissipado para o ambiente. Para fixar alguns elementos 

utilizou-se uma fita de brasagem que é resistente a altas temperaturas. Para a instalação dos componentes 

elétricos, iniciou-se fixando a placa ramps 1.4 sobre a placa arduino junto aos 5 drivers que controlam o 

motor de passo. Um relé automotivo de 40A foi instalado com uma função de interruptor para que não 

ocorra superaquecimento na placa ramps. A alimentação da matéria prima ocorrerá automaticamente após 

inserir o filamento ABS (acrilonitrila butadieno estireno) no suporte, este material termoplástico é um 

copolímero rígido, leve, econômico e eficaz, ele também possui certa flexibilidade e resistência na absorção 

de impacto. A instalação dos softwares foram baseadas nas configurações exclusivas da impressora, 

podendo modificar parâmetros como velocidade e movimentação. Para imprimir um objeto 3D, é preciso 

primeiramente existir um modelo digital no computador, que pode ser desenvolvido por um desenho em 

CAD (assistido por computador). Após o modelo digital ser criado ele deverá ser convertido para a extensão 

STL. O software computacional Repetier-Host irá fatiá-lo em um grande número de camadas. A impressão, 

portanto, será realizada camada por camada, até que seja concluído um objeto em 3D completo. 

Resultado: 

Os resultados obtidos foram comprovados através do funcionamento da impressora 3D conforme planejado. 

Softwares e hardwares incluídos no projeto atenderam as necessidades de uso e aplicações e pode-se efetuar 

testes para comprovar sua eficiência. As primeiras impressões foram satisfatórias, permitindo também a 

realização de ajustes para aprimoramento da impressão. 

Conclusão: 



  

264 

 

O desenvolvimento do presente trabalho, possibilitou atingir o objetivo em construir uma impressora 3D e 

provar que é possível a partir de pesquisas, baixo custo e determinação. Pode-se compreender através de 

livros, teses e sites de pesquisas o funcionamento e os tipos de materiais que são utilizados no 

projeto. Apesar desta tecnologia não estar sendo muito utilizada no mercado nacional, muitos outros países 

realizam altos investimentos para aprimoramento de seus produtos. Com esta visão, pretende-se dar 

continuidade em pesquisas e aprimoramento do protótipo para que possa buscar um produto viável e 

adaptado as condições e adversidades do mercado brasileiro. 
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ANSIEDADE-TRAÇO PRÉ-COMPETITIVA EM ATLETAS PROFISSIONAIS  

ENIC201639926 

 

THIAGO HENRIQUE DE BARROS COBRA 

Orientador(a): PAULO FRANCISCO DE CASTRO 

 

Introdução: 

O esporte competitivo impõe ao atleta situações de constante pressão e tensão, gerando diversas emoções, 

acredita-se que as emoções são um dos principais fatores que podem implicar no seu desempenho 

(INTERDONATO et al., 2010; ZUCOLOTO, 2013). Para este estudo focou-se a Ansiedade-Traço que é 

uma resposta a estas emoções e surge principalmente pelo significado de como o indivíduo vivencia 

situações de competição, esse tipo de ansiedade se relaciona às características de personalidade do atleta 

(WEINBERG; GOULD, 2008). A ansiedade não elaborada influencia negativamente o rendimento do atleta, 

segundo Zucoloto (2013) depende da forma como o atleta interpreta a situação de competição se é 

ameaçadora ou não para ele, ou seja, se o atleta consegue elaborar adequadamente a ansiedade em uma 

competição, este poderá utilizar das manifestações fisiológicas decorrentes dos fatores ansiogênicos em seu 

beneficio. Entretanto, também pode ocorrer o oposto. Daí tem-se o papel que a psicologia pode 

desempenhar no esporte. 

Metodologia: 

O objetivo do presente trabalho centra-se em descrever dados sobre a avaliação da ansiedade-traço em um 

grupo de atletas profissionais, buscando-se a identificação do nível desse tipo de ansiedade e a influência do 

sexo do atleta e do tipo de esporte praticado. O estudo foi realizado com uma amostra de indivíduos adultos 

recrutados por conveniência e acessibilidade no município de Taubaté - SP com idade entre de 18 a 35 anos, 

independente de quaisquer dados socioeconômicos, perfazendo um total de 40 indivíduos divididos 

igualmente quanto à modalidade esportiva (coletiva ou individual) e o sexo. Para coleta de dados foi 

utilizada a Escala de Ansiedade-Traço Competitiva (SCAT) traduzida e adaptada para a população 

brasileira, instrumento de autorrelato composto por 15 itens, organizados em afirmações que descrevem 

como o indivíduo se sente diante de determinadas situações que envolvem competição esportiva, 

respondidas da seguinte forma: A = dificilmente, B = às vezes e C = sempre. A análise dos resultados foi 

feita de acordo com os critérios de correção da escala, que classifica a ansiedade em baixa, média ou alta, 

segundo dados normativos (INTERDONATO et al., 2010; MIRANDA, 2012). A proposta para os 

participantes foi feita com uma explicação inicial do que consistia o trabalho e qual o objetivo, solicitando 

que lessem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, caso quisessem e concordassem em participar 

da pesquisa, assinassem o documento. A realização da atividade foi feita com a leitura do próprio 

participante das instruções apresentadas pela escala, seguindo-se as respostas. Importante salientar que o 

projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade de Taubaté, 

aprovado sob registro CAAE 50701715.4.0000.5501. 

Resultado: 

Após classificação geral das características de ansiedade-traço, observou-se que um pouco mais da metade 

dos atletas (52,5% - N=21) indicou ansiedade em níveis considerados médios, ou seja, compatíveis com os 

dados normativos do instrumento. Uma parte dos participantes revelou traço de ansiedade com valores 

elevados (25% - N=10), que revela vivência mais intensa de tal característica e um grupo de indivíduos 

demonstrou valores baixos (22,5% - N=9), associado a componentes de ansiedade menores do que as 

normas. Quando se considera o sexo dos atletas, observou-se diferença significativa para a avaliação da 

ansiedade (p=0.011), onde se observa maior incidência de valores classificados como altos nas mulheres e 

valores médios nos homens, indicando que as mulheres tendem a indicar mais traços de ansiedade do que os 

homens. Ao se analisar a modalidade esportiva praticada pelos participantes, observa-se que não há 

diferença significativa (p=1.000) na comparação daqueles que praticam esportes individuais dos coletivos. 

Conclusão: 
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Em síntese, observa-se que a maioria dos atletas que participou do presente estudo indicou características de 

ansiedade-traço de acordo com os padrões normativos, ou seja, apresenta elementos de ansiedade na 

personalidade como a maior parte dos indivíduos. Além disso, tem-se que as mulheres tendem a demonstrar 

mais características de ansiedade-traço do que os homens e não existem diferenças em relação ao referido 

construto quando se considera a modalidade esportiva – individual ou coletiva. Pela pertinência do tema, 

mais estudos mostram-se relevantes, ampliando-se a amostra investigada, além de estudar diferentes 

esportes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

267 

 

HIGIENE ORAL DE PACIENTES ENTUBADOS EM UTI: RELATO DE EXPERIÊNCIA.  

ENIC201650830 

 

ELAINE FERREIRA DA ROCHA, ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

Orientador(a): SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA 

 

Introdução: 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é destinada ao acolhimento de pacientes em estado grave, que requerem 

monitoramento constante. Esses pacientes necessitam de cuidados de excelência, que não sejam voltados 

somente para o estado patológico, mas também para todas as questões que envolvem as causas psicossociais 

e familiares, pois todas estão interligadas (Araujo,2010). É essencial que pacientes de UTIs recebam 

cuidados de higiene bucal adequados. A higiene oral de pacientes entubados é considerada assistência de 

alto grau de complexidade devido ao posicionamento do tubo orotraqueal. Esse procedimento é de 

responsabilidade da equipe de Enfermagem, onde promovemos o conforto do paciente e assim evitando 

focos de infecções na cavidade oral. O objetivo é relatar a experiência vivenciada no estágio curricular em 

enfermagem. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência o qual divulga a vivência da acadêmica de enfermagem em uma UTI, 

no período de abril a julho de 2016. Onde participou junto com a enfermeira do setor na educação em 

serviço da equipe abordando o assunto higiene oral em pacientes entubados, bem como a execução deste 

procedimento. 

Resultado: 

No decorrer do estágio, participei da atuação da enfermeira do setor quanto a orientação à equipe de 

enfermagem para a realização da higiene oral dos pacientes com tubo endotraqueal. Neste período vivencie 

o quanto esta ação foi importante para o conforto do paciente e assim contribuindo para manter a 

integridade da cavidade oral, bem como diminuição de possíveis focos de infecção. 

Conclusão: 

A participação nesta ação proporcionou a vivência, onde mostra que o conhecimento técnico e científico são 

imprescindíveis para a elaboração dos cuidados aos pacientes, principalmente os que estão em uma unidade 

de cuidados intensivos. Reforçando a importância do profissional enfermeiro na orientação de sua equipe. 
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A MORFOLOGIA URBANA DO MEDO: REFLEXÕES SOBRE A LÓGICA DO CONDOMÍNIO FECHADO NO 

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ-SP  

ENIC201663396 

 

DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): SILVIO LUIZ DA COSTA 

 

Introdução: 

O município de Taubaté protagoniza dentro de sua dinâmica urbana um modelo de pensar moradia mediante 

a emergência de uma nova lógica de segregação espacial. A espacialização dos condomínios horizontais 

fechados, sobretudo nas bordas do município, é condicionada por meio de uma lógica de dupla face, sendo a 

primeira de ordem capitalista e a segunda de natureza cultural. O gargalo desse modelo repercute na 

inevitável negação da cidade e na fragilização da sociabilidade. Nessa linha de individualização, o 

estranhamento entre diferentes nos espaços públicos passa a ser fomentado pela lógica que empurrou 

pessoas de média e alta renda a viverem em condomínios fechados, logo entre iguais. O presente trabalho 

pretende uma reflexão sobre a narrativa mestra que tende a explicar quase que unicamente esse fenômeno 

por via da propaganda e difusão de Taubaté como cidade violenta, manipulando o público alvo desses 

empreendimentos por meio do medo. 

Metodologia: 

A metodologia consiste em uma pesquisa bibliografia e documental, a partir de dados disponibilizados pela 

secretária de planejamento urbano do município de Taubaté e pela secretária de segurança pública do estado 

de São Paulo. Por meio dos dados referentes ao crescimento dos condomínios horizontais fechados em 

Taubaté, é possível quantificar o fenômeno e estudar os possíveis impactos para o espaço geográfico. Para 

analisar a violência urbana, um dos elementos condicionantes a vivência nesses espaços fechados, 

necessariamente precisam ser levantadas as taxas de violência desse município. Essa última contribui para a 

reflexão sobre a rotulagem de cidade violenta difundida entre seus habitantes, e que se tornou a pilastra 

mestra desses empreendimentos imobiliários, pleiteando questionar se a violência urbana em Taubaté é 

justificativa racional para o auto segregamento em condomínios fechados. E por último a reflexão sobre os 

efeitos desse fenômeno para o espaço urbano, como a diminuição do espaço público, a negação da cidade, e 

nas relações de classes sociais, podendo esses fomentarem o preconceito, a indiferença, a intolerância e o 

segregamento social. 

Resultado: 

Os primeiros resultados revelam o aumento no número de empreendimentos de espaços fechados privativos 

para moradia na periferia de Taubaté. Com esse considerável aumento, sobretudo nas duas últimas décadas, 

é perceptível a mudança na paisagem urbana de Taubaté, principalmente em sua periferia. Um segundo 

resultado prévio revela não a violência urbana como argumento da fuga para os condomínios, e sim o medo 

gerado a partir da percepção de uma cidade violenta, produto da intensa busca dos noticiários por audiência 

explorando a violência dos grandes centros urbanos. 

Conclusão: 

Conclui-se sobre a importância de ressaltar a proposta de criação de mecanismos pelo poder público que 

possa ofertar mais cidadania e democracia para a sociedade. Desse modo seria possível neutralizar o 

crescimento desorientado desses empreendimentos limitantes à sociabilidade e à cidade, uma vez que 

garantiria para a sociedade instrumentos sociais e econômicos que tenderiam para a diminuição da 

desigualdade social. Essa última por meio de conscientização cultural e coletiva. 
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SOLDAGEM DE TERMOPLÁSTICOS POR VIBRAÇÕES NA FAIXA ULTRASSÔNICA  

ENIC201666344 

 

GIOVANI FONTES DE MORAES, DOUGLAS APARECIDO FARIA ALMEIDA 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Atualmente a vasta aplicabilidade dos termoplásticos nos diversos ramos industriais demandam processos 

que possibilitem a articulação dos polímeros para assim desenvolver produtos melhores com um menor 

custo. A substituição dos componentes metálicos dos automóveis por termoplásticos, no passado, evidenciou 

a escassez de tecnologias eficientes para a fusão destes materiais. Esta insuficiência tecnológica 

impulsionou pesquisas sobre métodos que viabilizam a soldagem de termoplásticos. Em meio a busca por 

inovações tecnológicas, surgiu a soldagem por atrito interno utilizando vibrações na faixa ultrassônica, 

processo este que se demonstra de pouca complexidade, porém de muita eficiência, sendo por estes motivos 

o foco no decorrer deste trabalho. A importância do estudo se dá devido à grande demanda deste processo de 

soldagem, permitindo que as teorias atuais sejam exemplificadas de forma prática possibilitando que novos 

estudos sejam realizados sobre o tema, contribuindo para o desenvolvimento da tecnologia brasileira. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para abordar o tema, baseia-se em uma completa pesquisa bibliográfica referente a 

abrangente classificação dos polímeros, em relação a sua estrutura, propriedades e estados. No decorrer da 

revisão foi apresentado os processos de solda termoplástica de maior relevância, focando-se na soldagem 

por vibrações ultrassônicas. O processo de soldagem por atrito interno foi exemplificado através de um 

estudo de caso que apresentou o ajuste de uma máquina de soldagem de um produto automobilístico, 

demonstrando todos os periféricos do mecanismo e suas respectivas funcionalidades, foi realizado um 

estudo para a obtenção dos melhores parâmetros para a soldagem do produto em questão. Sequencialmente 

os resultados foram comparados a fim de definir as variações decorrentes dos parâmetros atribuídos no 

decorrer do procedimento. 

Resultado: 

Para o processo de soldagem do produto foi utilizado o Sistema especial de solda por ultrassom XYZ, que 

permitiu o correto ajuste dos parâmetros de soldagem tendo em vista os múltiplos pontos de solda e a falta 

de compatibilidade de fusão dos mesmos. Obteve-se melhores ciclos de processo utilizando velocidades de 

movimentação elevadas estipuladas em 60000 mm/min e melhores condições de qualidade e estabilidade de 

processo utilizando velocidades de soldagem reduzidas estipuladas em 190 mm/min. O conjunto acústico 

sintonizado em 40 KHZ mostrou eficácia para fusão de Polipropileno copolímero e homopolímero, 

atingindo os resultados de qualidade esperados. Foram registradas amplitudes de soldagem em torno de 60 a 

70% evidenciando um processo de soldagem estável assegurando a garantia do padrão de qualidade. 

Conclusão: 

Concluiu-se que a soldagem de termoplásticos por atrito interno utilizando vibrações na faixa ultrassônica é 

uma ótima opção para industrias de produção e transformação de termoplásticos devido sua vasta área de 

aplicação, facilidade de manutenção, agilidade de ajuste, estabilidade de processo e baixo tempo de 

soldagem, tornando-se uma opção vantajosa na busca do menor custo do produto final. Através das 

situações observadas no decorrer do trabalho foi possível definir os parâmetros ideais para a soldagem do 

produto automobilístico em questão, obtendo um processo de solda otimizado e com garantia dos padrões 

de qualidade. 
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TOMBAMENTO DEPARTAMENTO CIÊNCIAS SOCIAIS LETRAS: CONHECER E PRESERVAR NOSSO 

PATRIMÔNIO.  

ENIC201683487 

 

RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS, THOMAS BARRILI RAMOS 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

Por um decreto presidencial, em 1958, o então presidente Juscelino Kubitschek, autorizou a instalação do 

primeiro estabelecimento de ensino superior do Vale do Paraíba, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Taubaté que, foi criada pela Lei Municipal nº 1498, em 1974, e se tornou a UNITAU reconhecida pelo 

Decreto Federal nº 78.924 em 1976, como uma autarquia municipal. O edifício onde se encontra hoje o 

DCSL sempre foi utilizado com finalidade educacional. A ala direita do prédio foi inaugurada em 1900 e a 

ala esquerda em 1903. Entre 1895-1927 abrigou a Associação Artística e Literária, Grupos Escolares entre 

1900-1957 e a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras entre 1956-1974. O presente trabalho quer buscar 

reconstruir brevemente a história do prédio e dos que ali estudaram e trabalharam, propondo o restauro que 

se fizer necessário, conforme as normas do IPHAN e o seu tombamento municipal. 

Metodologia: 

Para a realização dessa pesquisa foram utilizados o processo de Tombamento do prédio n° 19773/2016 o 

qual tivemos acesso a partir do projeto de extensão “Taubaté Tempo e Memória”, coordenado pelo professor 

Ms Armindo Boll, como também outros documentos e registros, livros, revistas, entrevistas, fotografias, que 

falam das várias etapas da ocupação do espaço funcional do prédio. Utilizamos também a metodologia da 

História Oral,conhecimento esse adquirido a partir do curso de capacitação realizado no DCLS. Aplicamos 

um questionário sobre a importância do prédio para os colegas do 1º semestre de História e Letras, os quais 

também tiraram fotografias identificando os lugares que suscitam Memórias daquele espaço, que farão parte 

da nossa apresentação. 

Resultado: 

Tivemos como resultado o envolvimento, de forma efetiva, de alunos e professores do Departamento de 

Ciências Sociais e Letras, que contribuíram de forma expressiva para realização desse trabalho. A utilização 

da Metodologia da História Oral permitiu-nos conhecer a riqueza da memória das pessoas envolvidas com o 

DCSL,como os docentes e os estudantes. Também estamos acompanhando o processo de tombamento 

através do projeto “Taubaté Tempo e Memória’, pois o coordenador do projeto é conselheiro no Conselho 

Municipal de Patrimônio pela UNITAU. Inclusive já foi realizado um memorial descritivo e os croquis que 

identificam o que fará parte do tombamento. Atualmente encontra-se com o Conselho Municipal de 

Patrimônio que será objeto de deliberação na próxima reunião do Conselho 

Conclusão: 

Esta pesquisa levou-nos a reconhecer a real necessidade do tombamento, da preservação e da memória do 

prédio, não apenas como patrimônio material, mas também imaterial, pois ele faz parte da vida e da história 

de muitas pessoas que por aqui passaram e que, certamente despertará nas futuras gerações o desejo e o 

interesse pelo aprendizado das Ciências Humanas que aqui são lecionadas. Na Memória de muitos 

taubateano, certamente há histórias a serem contadas e lembradas sobre o prédio da “Filosofia” como ele é 

conhecido por causa de sua origem e que é considerado a “célula mater” da Universidade de Taubaté. 
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ANÁLISE ESTÁTICA TORCIONAL DA ESTRUTURA DE UM CHASSI DE CARRO OFF-ROAD POR 

MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS COMPUTACIONAL.  

ENIC201600048 

 

DANILO HENRIQUE PEREIRA, FERNANDO HENRIQUE ABREU 

Orientador(a): GILVAN CÉSAR DE CASTRO CORREARD 

 

Introdução: 

Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de analisar e estudar o comportamento do chassi de um veículo 

de corrida off-road utilizado em competições entre universidades com o auxílio da ferramenta de Elementos 

Finitos Computacionais. O mesmo, sofre diversas tensões estáticas dentre elas uma primordial para se 

garantir a qualidade do projeto e que será objeto de nossos estudos neste trabalho, a tensão de torção. Para 

Azevedo (2003) no âmbito da engenharia de estruturas o Método dos Elementos Finitos tem por objetivo a 

determinação do estado de tensão e de deformação de um sólido de geometria arbitrária sujeito a ações 

exteriores. 

Metodologia: 

Um vez que analisaremos a rigidez torcional do chassi, os dados são obtidos através de um modelo 

matemático (desenho 3D) onde, com o auxílio de um sistema de CAE é possível analisar a rigidez torcional 

do quadro utilizando apenas o modelo matemático. A desvantagem desse método, é que sua precisão e os 

dados obtidos de maneira virtual dependem da representatividade do modelo matemático ou seja, se o 

modelo for representativo para o estudo de causa os dados serão precisos caso contrário não e sua correlação 

será maximizada a ponto de satisfazer tais estudos. Para o modelamento matemático, utilizamos o sistema 

“Solidworks” para modelagem em 3D e transferimos para o sistema CAE (Ansys) utilizando a conversão 

para o formato IGES. Após importação do modelo, definiremos o perfil de cada tubo que fará parte da 

estrutura do chassi. Na suspensão, utilizaremos elementos rígidos a fim de não influenciarmos na análise da 

rigidez torcional do quadro conforme visto na figura 1. 

Resultado: 

Aplicando uma força em binário no modelo citado de F = 500N e obtendo um deslocamento de centro de 30 

mm. E através da equação (1) obteremos a rigidez torcional dianteira. F = 500 N t = 398,1 mm (entre 

centros das rodas dianteiras) d = 30 mm (deslocamento torcional ao aplicar 500 N) Resposta: 46 Nm/grau. 

Na rigidez torcional traseira, utilizamos os mesmo parâmetros aplicados para a rigidez torcional dianteira 

através da fórmula(2), obtendo deslocamento de 5,6 mm. F = 500 N t = 990,6 mm (entre centros das rodas 

traseiras) d = 5,6 mm (deslocamento torcional ao aplicar 500 N) Resposta: 1529 Nm/grau. 

Conclusão: 

Com as análises realizadas para verificar as tensões torcionais do chassi do carro as mesmas apresentaram 

resultados satisfatórios. A rigidez torcional do quadro, se manteve com valores de 46 Nm/gau e 1529 

Nm/grau. Para Deakin (2000), para o projeto de um fórmula SAE apresentando uma rigidez torcional de 

suspensão com valores entre 500 – 1500 Nm/grau necessita de uma rigidez torcional do chassi de 300 a 

1000 Nm/grau. Para valores de rigidez torcional, o veículo em questão encontra-se dentro dos parâmetros 

proposto pelos autores. 
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CARACTERÍSTICAS DA ASSISTÊNCIA PÚBLICA ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN EM TAUBATÉ  

ENIC201649115 

 

CAROLINE SOARES E FARIAS, MAURO BRAZ DE LINICA JUNIOR, MARCO AURELIO SILVEIRA, VANESSA 

ODILA WENDLING CÉSAR 

Orientador(a): GREGÓRIO LORENZO ACÁCIO 

 

Introdução: 

A Síndrome de Down (SD) é a síndrome genética mais frequente no mundo. No Brasil, estima-se que 

existam mais de 300 mil pessoas com SD, com um incremento anual da ordem de oito mil novos casos. Por 

tratar-se de uma deficiência múltipla, com repercussões tanto na parte física quanto intelectual e em graus 

diferenciados de comprometimento para cada indivíduo, torna-se um desafio, aos familiares, educadores e 

equipes de saúde. No Brasil, diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Saúde (MS) 

norteiam as propostas de inclusão, estimulação de habilidades, capacidades e cuidados de saúde, que devem 

estar implementados em todas as instituições que prestam serviço a pessoas com deficiência. Nesse sentido, 

é relevante verificar se a estrutura de atendimento do município de Taubaté está de acordo com as 

orientações das diretrizes do Ministério da Saúde para atenção às pessoas com SD e se ela atende à demanda 

Municipal. 

Metodologia: 

De acordo com o objetivo geral de "estudar a dinâmica de atendimento e assistência às pessoas com 

Síndrome de Down (SD), no Município de Taubaté", realizou-se um estudo do tipo ecológico, no qual foi 

analisado o fluxograma de atendimento dos munícipes com Síndrome de Down, através de entrevista 

dirigida com os representantes e visita às Instituições Públicas Municipais de Taubaté (Casa da Mãe 

Taubateana e a Escola Municipal Madre Cecília), que realizam estes atendimentos. 

Resultado: 

Em Taubaté, o atendimento Público Municipal as pessoas com SD, assim como a outras deficiências, está 

concentrado em duas instituições, a Casa da Mãe Taubateana e a Escola Municipal Madre Cecília, que 

contam com um projeto de ações integradas de educação, saúde e assistência a pessoas deficientes e a seus 

familiares, baseado nas diretrizes do MEC e do MS 

Conclusão: 

A estrutura de atendimento Público Municipal está de acordo com as orientações das diretrizes do 

Ministério da Saúde para o atendimento de pessoas com SD, no que tange a parte social e de saúde. Apesar 

de ser bem abrangente nos cuidados e na atenção às pessoas com SD, não contempla a fase de rastreamento 

e diagnóstico pré-natal de gestações sindrômicas, nem o perfil quantitativo populacional das deficiências 

que são atendidas por elas,o que poderia ser um diferencial para nortear investimentos públicos e promoção 

de pesquisas.Dessa forma não consegue suprir a demanda completa do Município. 
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EMPREENDEDORISMO: A CHAVE PARA O SUCESSO GASTRONÔMICO  

ENIC201605399 

 

ALINE DA COSTA GODOY 

Orientador(a): JULIO GONCALVES 

 

Introdução: 

O surgimento do comércio no mundo, bem como no Brasil é algo que não se sabe ao certo em que momento 

ocorreu; nem onde ocorreu; porém pode-se nortear seu início no século XVIII com os escambos realizados 

entre diversas famílias. Este estudo tem como principal propósito desenvolver uma pesquisa bibliográfica 

descritiva, com foco na origem do empreendedorismo, desde o comércio de escambos até as inovações dos 

dias de hoje, culminando com um estudo de caso prático a respeito do empreendedorismo em gastronomia. 

O pressuposto adotado é que o empreendedorismo pode ser tanto uma chave para o sucesso profissional, 

quanto para o sucesso pessoal; incentivando as pessoas a desenvolverem o capital intelectual e 

consequentemente criando o inesperado. Para que esses momentos de criação ocorram, é necessário que o 

empreendedor em questão possa desenvolver suas habilidades de acordo com a sua criatividade galgando 

seu espaço no mercado financeiro. 

Metodologia: 

Este trabalho tem como aporte á realização de uma pesquisa bibliográfica, envolvendo e efetuando o 

levantamento á fim de caráter exploratório que com bases bibliográficas contribuam para o pesquisar se 

familiarizar com o tema proposto, viabilizando assim a abertura de uma doceria. Aproveitando á 

oportunidade, realizou-se também análises de caso, explorando o mercado e os concorrentes diretos. 

Resultado: 

Os resultados foram satisfatórios, fazendo uma análise de mercado, pode-se notar que diariamente novos 

empreendedores surgem e nos mias diversificados ramos; culinária vegana, hamburgeria, doces caseiros, 

doces profissionais como os com pasta americana e pasta de flores; nota-se que um hobby muitas vezes tem 

se tornado um negócio rentável, tornando o empreendedor bem sucedido pessoalmente e financeiramente. 

Conclusão: 

Observa-se que o processo empreendedor no Brasil ao longo dos anos tem sido muito desenvolvido, 

colocando o país no ranking com mais empreendedores entre os países analisados em 4º lugar. O processo 

de empreender no ramo da gastronomia é algo muito forte na região do vale do paraíba, criando inclusive 

roteiros gastronômicos, o que movimenta não só o caixa dessas empresas, mas da cidade toda, com festivais 

como de massa, trutas, festa do pinhão, vale food week, entre outros. 
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ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROPOSTA DE ARQUITETURA DE INTERIORES PARA A BIROSKA DO 

CHICO  

ENIC201677928 

 

ALBERTI GOMES BARBOSA, NAYLA INGRID RAMOS MARTINS, SIMON WILLIAM DE ALVARENGA, 

GABRIELLA F. DE LIMA 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

O tema deste trabalho trata da elaboração de uma proposta de projeto de arquitetura de interiores na Biroska 

do Chico, localizada na região central na cidade de Taubaté, estado de São Paulo. Realizado na disciplina de 

Projeto de Arquitetura e Interiores no Departamento de Arquitetura da Universidade de Taubaté o estudo 

teve como objetivo principal a elaboração do Projeto de Interiores para o espaço de um bar, baseado na 

busca de uma identidade cultural. A identidade cultural de um espaço se define segundo suas relações 

sociais e patrimônios simbólicos entre membros de uma sociedade (Neto,Bezzi,2006). Portanto, em um 

projeto que se procura a organização de um espaço já existente, a pesquisa de maior valor é a caracterização 

e identificação das relações sociais, ou seja, tentar responder a seguinte pergunta: como os usuários de um 

determinado espaço se apropriam do ambiente? 

Metodologia: 

O estudo teve como metodologia o levantamento por meio de análises da inserção urbana, áreas e ambientes 

existentes no bar, o fluxo de atividades e materiais existentes na composição da imagem do recinto, em 

visita de campo. Avaliação das instalações existentes, e medição dos espaços (PANERO, 2002), 

identificados pelo grupo por meio de croquis. Com base no levantamento, observou-se a possibilidade de 

abertura de entradas em diversos pontos. Presença de elementos que demonstravam a identidade do dono e 

do estabelecimento presos a parede. Cozinha estreita, determinada pelo cardápio composto pela preparação 

de carnes e petiscos. Espaço reservado para música acústica. Apropriação da área externa com colocação de 

mesas sobre a calçada no período de funcionamento. Com os dados coletados foi elaborado o programa de 

necessidades e a avaliação da relação do nome do estabelecimento, com as atividades exercidas, cardápio e 

ambientes. Análise das informações coletadas e elaboração de propostas em busca de solucionar e promover 

melhor uso do espaço (NBR,2016). Desenvolvimento de um logotipo para representação da identidade do 

bar. E proposta final, apresentada em 9 (nove) pranchas, dividida em logotipo, levantamento, planta de 

reforma, programa de necessidades, layout, iluminação, automação, instalações, marcenaria ou serralheria e 

desenhos em perspectiva para maior entendimento do projeto. 

Resultado: 

Com base nos dados levantados a proposta visa à reorganização dos ambientes, voltados a convivência, 

confere ao local aspecto rústico e aconchegante. Apresenta-se o projeto através 9 (nove) Pranchas - PR com 

os seguintes resultados: 1ª PR o logotipo elaborado para o estudo de identidade do bar; 2ª PR o 

levantamento arquitetônico em escala; 3ª PR a denominação de paredes a serem demolidas e construídas 

para o projeto de arquitetura de interiores; 4ª PR o programa de necessidades; 5ª PR o layout das relações de 

circulação, ambientes, movelaria e materiais; 6ª PR a definição dos pontos de iluminação e identificação de 

luminárias; 7ª PR a proposta de automação da área de palco, destinado a espetáculos; 8ª PR as vistas 

ortogonais com o detalhamento da proposta de marcenaria da área atendimento; e a 9ª PR os desenhos em 

perspectiva dos ambientes, para melhor visualização da integração dos ambientes. 

Conclusão: 

Por meio do estudo e elaboração da proposta, tivemos a possibilidade de desempenhar as técnicas de 

arquitetura de interiores para buscar a solução e melhor uso do espaço. Com o desenvolvimento de uma 

nova proposta de logotipo, tendo como base as características da história e personalidade tradicional 

presente no imaginário da clientela. Em conjunto com intervenções arquitetônicas visando adequar o espaço 

as atuais normas de vigilância sanitária, melhorias na distribuição dos ambientes e serviços, promovendo 

melhor circulação e acesso. 
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APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA LEAN MANUFACTURING EM UMA INDÚSTRIA VIDREIRA.  

ENIC201655467 

 

MARIANA CAROLINA MORGADO, LUCAS LEAL DAS NEVES, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA, 

GUILHERME QUIRINO 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como base a implantação da Filosofia Lean (manufatura enxuta), em uma indústria 

vidreira, visando evitar desperdícios por meio de ferramentas disponíveis pela metodologia, as quais trazem 

consigo a mudança de cultura e de filosofia. Inicialmente foi necessário o treinamento dos líderes e a 

definição do departamento para a implantação. Em sequência, foi executado o levantamento de dados 

necessários para definir quais ferramentas seriam aplicadas no projeto. Após, foram definidos os focos do 

projeto em Aumento de Produtividade e Manutenção Produtiva Total, obtendo-se ganhos significativos. 

Metodologia: 

Esta pesquisa foi baseada em estudo bibliográfico e em estudo de caso único, desenvolvido em na empresa 

Indústria Vidreira no ano de 2015, com ênfase na aplicação de algumas ferramentas da Lean Manufacturing, 

sendo elas: Atuação no Gemba, TPM, Identificação de Superprodução e Defeitos e Eliminação de Pequenas 

Paradas. Para atingir o objetivo do trabalho foi realizada uma pesquisa-ação, onde um dos membros da 

equipe participou da implantação da Filosofia Lean na empresa, bem como uma pesquisa bibliográfica sobre 

o assunto, proporcionando embasamento teórico para a execução do trabalho. 

Resultado: 

Por meio da aplicação da Lean Manufacturing, conseguiu-se alcançar os objetivos do projeto, que eram 

otimizar a produtividade por meio das ferramentas e Filosofia Lean, utilizadas no projeto Aumento de 

Produtividade e TPM, obtendo-se a redução de pequenas paradas, da incidência de defeitos e quebras no 

produto e a implantação dos primeiros passos do processo TPM , como mostrado nos gráficos: 

Conclusão: 

Pode-se concluir que o ponto principal do projeto foi a colaboração e o comprometimento de todos os 

envolvidos para alcançar o objetivo definido, sabendo aceitar sugestões, recebendo as críticas e 

reconhecendo o bom trabalho dos colegas. Também se pode observar os significativos ganhos e melhorias 

alcançados quando se aplicam as ferramentas e conceitos da Filosofia Lean, mantendo-se a disciplina na 

condução das atividades, analisando as situações para descobrir a causa da raiz dos problemas e sendo 

rigorosos na utilização das ferramentas e métodos. 
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REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PARA O ENSINO DAS ARTES: PROJETO DE SEDE PARA A ESCOLA 

MUNICIPAL DE ARTES “MAESTRO FÊGO CAMARGO”  

ENIC201676360 

 

RENATA DA SILVA MACEDO MELLO MARRA 

Orientador(a): FLAVIO BRANT MOURÃO 

 

Introdução: 

Desde o século XV os estudos de música são difundidos em pequenos conservatórios na Europa, porém o 

estudo da arte ganhou espaço no século XVII, mais fortemente na França. No Brasil, a primeira escola de 

artes se deu através da Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, lecionando disciplinas ligadas 

à arquitetura e artes visuais em geral. No município de Taubaté, o ensino da arte foi fomentado pela 

fundação da Escola de Artes de Taubaté em 1967, vindo a ser chamada de Escola Maestro Fêgo Camargo 

em 1971, após a morte do maestro e co-fundador da escola. Na escola “Fêgo” são lecionadas disciplinas 

para a formação das seguintes modalidades artísticas: música, incluindo canto, dança e artes visuais. Com o 

crescimento da escola, houveram necessidades de adaptação do espaço para melhor receber os estudantes. 

Espaços estes de pouca qualidade, levando-se em consideração a importância da escola para o Município. 

Metodologia: 

A metodolia empregada para a elaboração deste Trabalho de Graduação se iniciará pelo estudo das mais 

importantes instituições dedicadas ao ensino da arte, não só na esfera nacional mas também na esfera 

mundial. Também faz-se necessário o estudo das diversas modalidades artísticas, para um maior 

entendimento das necessidades de uma escola de artes. Comcumitantemente a este estudo, é imprescidível 

um estudo sobre o ensino da arte no mundo, desde o seu início até o ensino contempôraneo da arte. A partir 

de então, é necessário o estudo de diversos Estudos de Caso, assim como de Visitas Técnicas, para a melhor 

compreensão do espaço vivênciado pelos alunos. Posteriormente, faz-se obrigatório uma visita técnica à 

Escola Municipal de Artes “Maestro Fêgo Camargo”, com o objetivo de entender a dinâmica das 

modalidades artísticas ali lecionadas, assim como compreender a importância histórica da escola para os 

seus estudantes, para que então seja possível compreensão do projeto a ser executado. A partir destes 

estudos e visitas, parte-se para a busca de um edifício igualmente icônico, como a Escola, para a locação 

desta nova sede. Esta fase deste Trabalho de Graduação finda-se com um levantamento da área escolhida 

para implantação da escola de artes, e também com um estudo mais aprofundado desta área. 

Resultado: 

A fim de oferecer uma base teórica para a abordagem e problematização do objeto de estudo, pretende-se 

por meio da pesquisa qualitativa e de coleta de dados, construir um suporte para a elaboração de um projeto 

arquitetônico para a nova sede para a Escola Municipal de Artes “Maestro Fêgo Camargo”, na cidade de 

Taubaté. 

Conclusão: 

A partir de todos os estudos realizados, pode-se concluir que este trabalho busca alcançar uma proposta 

projetual adequada para a nova sede para a Escola Municipal “Maestro Fêgo Camargo”, com as seguintes 

modalidades artísticas: dança, música, canto, artes visuais e teatro, visando o ensino contemporâneo da arte 

e disseminação da cultura, bem como visa a revitalização e restauração da edificação que abrigará a nova 

sede da Escola de Artes. 
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COMPARATIVO DE UMA LINHA DEDICADA EM SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO EM RELAÇÃO ÀS 

DEMAIS LINHAS CONVENCIONAIS DE PRODUÇÃO  

ENIC201656084 

 

CRISTIAN DE SOUZA ROSA, AGNALDO ADRIANO DA COSTA, GILLIARD COUTINHO DAS DORES 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Em meio à alta competitividade empresarial e as flutuações de demanda, é imprescindível que as 

organizações busquem métodos de produção que estejam alinhados com seus objetivos e que permitam a 

sua sobrevivência no mercado. A filosofia do Sistema Toyota de Produção destaca-se por possibilitar 

excelentes resultados às empresas e seu sucesso consiste na utilização de cinco princípios básicos segundo 

Guinato (1996): definir o que é valor para o cliente, definir um fluxo de valor e contínuo, sendo puxado pelo 

consumidor e sempre primar pela excelência. Diante disso, busca-se neste trabalho apresentar um estudo 

bibliográfico e, posteriormente, um estudo de caso único, com o objetivo de efetuar um comparativo de uma 

linha dedicada ao Sistema Toyota de Produção em relação às demais linhas convencionais, realizado em 

uma empresa líder mundial em tecnologias de eletrônica móvel e sistemas de transportes. Na sequência, 

serão analisados os resultados obtidos e tecidas as considerações finais. 

Metodologia: 

Este trabalho tem como objetivo inicial, elaborar uma revisão bibliográfica, pela qual buscando identificar 

na literatura fatores associados aos conceitos do Sistema Toyota de Produção, que contribuiu para uma 

ampliação da base conceitual sobre o tema e o problema a ser estudado. Araújo (2008) afirma que revisão da 

literatura é o processo de busca, análise e descrição de um corpo do conhecimento e o estudo de caso trata-

se de uma abordagem metodológica de investigação. Posteriormente foi desenvolvido um estudo de caso em 

uma linha de produção de uma empresa que é líder mundial em tecnologias de eletrônica móvel, localizada 

no Sul de Minas. Foi realizado um acompanhamento da utilização das ferramentas pertinentes ao Sistema 

Toyota de Produção na indústria. Foi analisada sua cadeia produtiva a fim de elaborar um comparativo de 

uma linha dedicada ao Sistema Toyota de Produção em relação às demais linhas, o estado atual do sistema 

produtivo e acompanhamento de todo o trajeto percorrido pelos produtos, ou seja, buscou-se identificar as 

atividades que não agregam valor ao produto e que se constituem em desperdícios, permitindo assim, a 

eliminação dos mesmos. Para atingir esse objetivo foram necessários o estudo da linha de produção, dos 

procedimentos, a identificação dos principais tipos de desperdício presentes na linha de produção e o 

levantamento dos Tempos e Métodos utilizados. Após a identificação e coleta de dados das linhas, foi 

necessário efetuar uma análise dos mesmos para que fosse possível apresentar quais as melhorias 

proporcionadas pela utilização das ferramentas em destaque evidenciadas, os resultados obtidos pelas linhas 

que utilizam a base fundamental do STP, buscando-se, assim, o aumento da competitividade da empresa e 

visando, portanto, a eliminação total das perdas. Finalmente, foram apresentadas conclusões com base na 

análise dos resultados, e as discussões cabíveis para os resultados futuros da empresa. 

Resultado: 

Os resultados obtidos, após a análise e o comparativo de benefícios e perdas, feitos na linha de produção 

que utiliza rigorosamente o STP em relação às demais, apontaram para uma qualidade significativamente 

superior nos produtos Toyota, com cerca de 43% menos defeitos, custos inferiores em aproximadamente 

35%, entregas antecipadas em até 20% a menos no prazo e índices muito satisfatórios nos quesitos 

ambientais e de segurança. Desta forma, viu-se que é possível satisfazer a necessidade do cliente de forma 

eficiente e imediata (Just in Time), enquanto o Jidoka garante a qualidade em cada passo do processo de 

produção, contribuindo para que qualquer anormalidade seja tratada imediatamente, e o Kaizen (melhoria 

contínua) assegura que nenhum processo pode ser declarado perfeito uma vez que pode ser sempre 

melhorado, com nivelamento de produção e operações padronizadas. Em contrapartida, pudemos identificar 

nas demais linhas as ”7 grandes perdas”. 
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Conclusão: 

Conclui-se, por meio do comparativo feito, que o STP capacita os membros da equipe para otimizar a 

qualidade com a melhoria contínua dos processos e eliminação de desperdícios em recursos naturais, 

humanos e da empresa, influenciando cada aspecto da organização e incluindo um vasto conjunto de 

valores, conhecimentos e procedimentos. Ele atribui responsabilidades bem definidas em cada passo da 

produção, incentivando cada membro a contribuir para a melhoria global. Finalmente, é notável o quanto a 

empresa se torna mais competitiva e eficiente, garantindo maior qualidade com o emprego desse sistema, 

enquanto as demais permanecem mais vulneráveis aos erros e perdas. 
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PADRONIZAÇÃO OU STANDARD DO SETOR FINANCEIRO.  

ENIC201623541 

 

FELIPE CURSINO ANTONIASSI 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

No atual cenário de crise econômica no Brasil, uma empresa não se pode dar ao luxo de perder dinheiro, 

seja deixando de receber ou pagando seus compromissos atrasados, acarretando multa e juros. Era 

exatamente isso que estava acontecendo na empresa estudada, devido à desorganização de seu setor 

financeiro, a falta de um sistema informatizado de confiança. O grande problema trata-se do desencontro de 

informações, o extravio de notas fiscais, a falta de confiança no sistema informatizado utilizado até o 

momento, o lançamento do movimento fiscal feito por terceiros. O propósito básico deste estudo é 

apresentar a importância da padronização e criação de procedimentos para o setor financeiro da empresa. 

Apontar as diferenças, o tempo perdido com índices, frente aos desafios do ambiente competitivo atual. O 

pressuposto adotado é que a Padronização do Setor Financeiro pode influenciar no desenvolvimento da 

empresa como um todo e consequentemente na criação de vantagens competitivas. 

Metodologia: 

Assim, este estudo buscou compreender como se desenvolve e é acompanhado o processo de padronização 

do Sistema de Gestão Financeira, através da implantação de um sistema informatizado. Utilizando índices 

gráficos, foi conduzida uma pesquisa exploratória, amparada pelo método do estudo de caso, em uma 

grande organização multinacional, na qual se procurou analisar o Sistema de gestão Financeira, conhecer o 

processo desde o recebimento das notas fiscais, a entrada no sistema e a chegada até o contas á pagar e à 

receber, bem como observar os instrumentos e critérios utilizados para mensurar os resultados da área. 

Considerando-se as limitações impostas pelo método de pesquisa selecionado, foi possível efetuar algumas 

constatações importantes. O alinhamento estratégico do Sistema de Gestão Financeira na organização 

estudada é produto dos seguintes fatores: das práticas e políticas, que enfatizam a geração e aplicação de 

conhecimento; da estrutura organizacional que possibilita a participação dos profissionais de Finanças no 

processo de formulação de decisões estratégicas da organização; bem como dos aspectos culturais internos 

relacionados com a valorização das pessoas e o reconhecimento de suas contribuições. A pesquisa é feita em 

uma empresa do ramo de soldagem, comparando o antes e o depois, explicando as diferenças encontradas, 

através de gráficos de Paretto. Os procedimentos inexistentes no começo, e agora a implantação de 

procedimento nos ajudaram a mensurar através de gráficos, a melhora substancial alcançada. 

Resultado: 

Como resultado, podemos observar uma melhora progressiva, já que é um processo em implantação 

gradativa. Mas o setor financeiro encontra-se mais organizado, preparado para auditorias. Ainda falta um 

longo caminho para percorrer, porém com o inicio dessa organização e padronização, a diferença no 

relacionamento entre os funcionários, é notória e satisfatória, vários problemas existentes no passado estão 

sendo evitados, notas chegam com tempo hábil, para programação de pagamento, adiantamentos são feitos 

com um controle maior, cobranças são efetuadas e recebidas com mais certeza. 

Conclusão: 

Obtivemos como conclusão, que sem padronização, sem a criação de uma rotina, utilização correta de um 

sistema informatizado, a empresa se perde nos seus próprios problemas, não tendo a confiança necessária 

para seguir em frente. Com uma implantação correta desses fatores, mesmo na atual crise política/financeira 

em que o país atravessa, a empresa pode se manter organizada e evitar o vazamento de capital. 
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A INFLUÊNCIA DA LUBRIFICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  

ENIC201685848 

 

PAULA HERZER, GUILHERME ROMULO DE ALMEIDA CRUZ 

Orientador(a): PATRÍCIA CERÁVOLO R P NUNES OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A lubrificação é um método mais eficaz de uma manutenção preventiva, que interpõe um lubrificante entre 

duas superfícies metálicas, reduz assim, o contato direto entre as fases. A ação do lubrificante diminui o 

atrito e o desgaste das superfícies, aumentando a eficiência no funcionamento do equipamento, impede e/ou 

reduz as quebras de componentes de máquinas, prolongando a vida útil e a disponibilidade de trabalho do 

equipamento para produção. O aumento da vida útil e da disponibilidade do equipamento tem como 

consequência o melhor desempenho deste, proporcionando uma velocidade mais alta de funcionamento e 

maiores taxas de produção. 

Metodologia: 

A principal função de um lubrificante é a formação de uma película que impede o contato direto entre duas 

superfícies que se movem relativamente entre si. Com isso, o atrito entre as partes é reduzido a níveis 

mínimos quando comparado ao contato direto, exigindo uma menor força e evitando o desgaste dos corpos. 

Com a evolução dos lubrificantes, estes passaram a acumular novas funções como proteção contra a 

corrosão, auxílio à vedação, transferência de calor e retirada de produtos indesejáveis do sistema, entre 

outras. Os lubrificantes podem estar em estado físico gasoso, sólido (grafite, bissulfeto de molibdênio, 

enxofre, fósforo), semi-solido ou pastoso (vaselina, graxa vegetal, animal ou mineral) ou o mais utilizado 

um líquido (água, óleo vegetal, animal ou mineral, sintético). São as funções ditas principais, ou seja, 

aquelas mais intimamente ligadas à operação de movimento das máquinas e equipamentos. Podemos citar: • 

Controle do Atrito • Controle do Desgaste • Controle de corrosão e ferrugem • Transmissão de força • 

Amortecimentos de choques • Fluídos de cortes • Óleos de processos • Isolante e refrigerante • Remoção de 

contaminantes • Vedação A qualidade de um produto é comprovada somente após a aplicação e avaliação do 

seu desempenho em serviço. Este rendimento está ligada à composição química do lubrificante, resultante 

do petróleo bruto, do refino, dos aditivos e do balanceamento da formulação. Esta combinação de fatores dá 

ao lubrificante certas características físicas e químicas que permitem um controle de uniformidade e nível de 

qualidade. Chamamos de análise típica a um conjunto de valores que representa a média das medidas de 

cada característica. 

Resultado: 

A lubrificação é um fator decisivo no poder de competitividade, sendo uma fonte de ganhos, 

proporcionando melhorias na performance dos equipamentos e, principalmente, na redução dos custos de 

manutenção. Se for bem executada tem como principais resultados a redução de custos totais da 

manutenção, ganhos sustentáveis de desempenho e a criação de valor para nossos clientes associados a: • 

Aumento de vida útil e confiabilidade dos equipamentos; • Maximização da disponibilidade e eficiência 

operacional; • Otimização das atividades e recursos na lubrificação; • Redução dos custos totais de 

manutenção; • Redução do consumo de lubrificantes e de combustível; • Controle das atividades de 

lubrificação; • Integração das informações de manutenção e lubrificação; • Racionalização de estoque de 

produtos com redução do capital de giro • Melhoria da segurança operacional. Os especialistas do setor 

afirmam que uma lubrificação adequada multiplica a vida útil dos equipamentos industriais. 

Conclusão: 

Podemos concluir sobre esse trabalho que os óleos lubrificantes são amplamente utilizados em vários 

setores da indústria. Os lubrificantes é um produto que a principal função é de reduzir o atrito e o desgaste 

entre partes móveis de um objeto. No entanto, também são funções do lubrificante, derivando da sua 

aplicação, a refrigeração e a limpeza das partes móveis, a transmissão de força mecânica, a vedação e 

proteção do conjunto ou de componentes específicos, e até a transferência de determinadas características 

físicoquímicas a outros produtos. 
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UMA ANÁLISE DAS ASSASSINAS EM TEXTOS DE ROSA: MULA-MARMELA, FLAUSINA E MARIA 

MUTEMA  

ENIC201631073 

 

ISABELLA DUPIN RIBEIRO DINIZ 

Orientador(a): LUZIMAR GOULART GOUVÊA 

 

Introdução: 

O presente trabalho apresenta como problema a ser solucionado as diferentes motivações que permeiam os 

três homicídios ambientados no vasto universo sertanejo criado por João Guimarães Rosa. Esses 

homicídios, por sua vez, são realizados todos por mulheres, sendo elas: a Mula-Marmela, de “A benfazeja”, 

de Primeiras Estórias; a Flausina, de “Esses Lopes”, de Tutaméia – Terceiras estórias; a Maria Mutema, um 

pequeno episódio contado em Grande Sertão: Veredas. 

Metodologia: 

A metodologia de pesquisa empregada será a da pesquisa bibliográfica. A seleção foi feita a partir de um 

viés temático, o que alinha este trabalho na área da literatura Comparada. Como procedimento de escolha, 

foram selecionados dois contos de livros de contos e um episódio que funciona como conto dentro de um 

romance. 

Resultado: 

Como resultados parciais, já que a pesquisa ainda não foi encerrada, pode-se observar que há motivações 

diversas nas mortes promovidas pelas personagens mulheres: a Mula Marmela mata para livrar a cidade de 

um mal, a Flausina mata três homens de uma mesma família porque sofreu abuso do primeiro e para se 

libertar da objetificação; a Maria Mutema mata sem motivos, por maldade mesmo. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que o momento de elaboração dos textos parece interferir nas motivações e desfechos, 

mas, sobretudo, sobressai-se o estudo dos comportamentos das personagens, de suas motivações, como de 

investigação do humano. 
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RISCO CARDIOVASCULAR EM PORTADORES DE LITÍASE URINÁRIA  

ENIC201661628 

 

LUIZ FELIPE SANTOS FURQUIM, SAMARA DA SILVA GAVINIER, LUCAS DE MAGALHÃES COSTA 

Orientador(a): GILSON FERNANDES RUIVO 

 

Introdução: 

A nefrolitíase ou litíase urinária é uma doença de alta incidência e prevalência, mas é pouco diagnosticada e 

sem o devido acompanhamento médico. Esta situação promove o aumento de custos ao sistema de saúde e a 

piora da qualidade de vida dos pacientes, tendo em vista o impacto clínico e as complicações que pode 

promover. Sabe-se que é causa primária de doença renal crônica e que distúrbios sistêmicos como diabetes 

mellitus (DM), dislipidemia, hipertensão arterial (HAS), síndrome metabólica (SM), aterosclerose e 

obesidade se correlacionam com alterações urinárias e nefrolitíase. Uma vez que também essas desordens 

também são fatores de risco cardiovascular, é possível inferir que pacientes com nefrolitíase, que 

apresentem pelo menos uma dessas comorbidades, apresentarão risco elevado de doença renal crônica e 

assim como de eventos cardiovasculares. 

Metodologia: 

Estudo de coorte histórica durante o período de janeiro de 2002 a dezembro de 2014. Análise retrospectiva 

de casos com diagnóstico de nefrolitíase, baseada nos prontuários de pacientes em acompanhamento no 

ambulatório de Nefrologia do Hospital Universitário de Taubaté. Inclui-se pacientes de ambos os sexos, com 

idade maior ou igual a 18 anos, atendidos no ambulatório de Nefrologia no período do estudo, com 

diagnóstico de litíase renal, N20 - N23, de acordo com a 10ª revisão da Classificação Internacional das 

Doenças. Excluiu-se os pacientes em que o diagnóstico não foi confirmado. Realizou-se a revisão dos 

prontuários analisando as variáveis clínicas do indivíduo quanto ao gênero, a idade, raça, índice de massa 

corpórea, as comorbidades, tabagismo e ou etilismo e as doenças prévias. A análise laboratorial inclui 

hemograma, uréia, creatinina, sódio, potássio, cálcio ionizado, magnésio, fósforo, ácido úrico, colesterol 

total, HDL, LDL, triglicerídeos, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, paratormônio, hormônio 

tireoestimulante, clearance de creatinina, microalbuminúria e proteinúria nas 24 horas, métodos de imagem 

como a ultrassonografia de vias urinárias evidenciando presença de litíase, a quantidade, se obstrução ou 

imagem de pielonefrite crônica, além das variáveis do diagnóstico de calculose renal quanto a sua 

bioquímica (oxalato, citrato, cálcio, fósforo, ácido úrico, cistina na urina nas 24 horas) no primeiro 

momento do diagnóstico e após o tratamento. Considerou-se como evento cardiovascular a ocorrência de 

infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico não especificado e 

insuficiência venosa periférica, além de considerar as variáveis da chance de desenvolver doença 

cardiovascular através do Escore de Risco de Framingham. 

Resultado: 

Incluiu-se 200 pacientes, sexo feminino (n=122, 61,0%), brancos (n= 137, 68,5%), portadores de 

comorbidades como HAS (n=120, 60,0%), DM (n=56, 28,0%), obesidade (n= 85, 42,5%), dislipidemia 

(n=105, 52,5%) e SM (n= 102, 51,0%). Na admissão apresentavam valores elevados de colesterol total e 

fração LDL, triglicérides, ácido úrico, com redução dos valores (p<0,0001) após medidas terapêuticas. 

Constataram-se valores elevados de pressão arterial sistólica e diastólica, índice de massa corporal ao início, 

com melhora (p<0,0001) destes parâmetros ao término do acompanhamento ambulatorial. Encontrou-se 

alteração da função renal (n=78, 39,0%), sendo mais importante (p<0,0001) naqueles com comorbidades. 

Hipercalciúria foi frequente (n=140, 70,0%). O escore Framingham foi considerado como risco moderado 

ao início do acompanhamento clínico, com redução (p<0,0001) dos valores após as medidas terapêuticas. 

Verificou-se que a presença de comorbidades promoveu maior risco cardiovascular e de complicações como 

infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico em comparação àqueles que não as apresentavam. 

Conclusão: 
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Pacientes com litíase renal que apresentam comorbidades como HAS, SM e SM apresentam maior risco 

cardiovascular, com maior risco de ocorrência de complicações de eventos cardiovasculares como infarto do 

miocárdio e acidente vascular encefálico. As medidas terapêuticas promoveram controle clínico e 

laboratorial, com redução significativa do escore de Framingham. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

284 

 

AVALIAÇÃO DE LACTATO DESIDROGENASE E DE MALATO DESIDROGENASE NOS RINS E MÚSCULOS 

DE LAMBARI COMO BIOMARCADORAS DE IMPACTO AMBIENTAL  

ENIC201686767 

 

MARILIA ELIAS DE ALMEIDA, EDSON RODRIGUES, GANNABATHULA SREE VANI, MARIANA FEIJÓ DE 

OLIVEIRA, MARIA TEREZA OLIVEIRA BATISTA 

Orientador(a): CECILIA NAHOMI KAWAGOE SUDA 

 

Introdução: 

As águas do rio Una são utilizadas para o abastecimento público da população da cidade de Taubaté (SP). 

Portanto, o monitoramento é essencial para manutenção da boa qualidade dessa água. As atividades das 

enzimas lactato desidrogenase (LDH) e malato desidrogenase (MDH) de organismos aquáticos podem ser 

alteradas devido a presença de poluentes na água, tais como metais pesados, agrotóxicos, dejetos industriais 

dentre outros. Essas enzimas possuem um grande potencial como biomarcadores bioquímicos de alteração 

ambiental, pois a alteração de seus níveis nos organismos aquáticos podem permitir a detecção precoce de 

níveis subletais de poluentes na água (SLATINSKÁ et al., 2008). O presente trabalho teve como objetivo 

analisar a atividade dessas enzimas no tecido muscular e renal do peixe Astyanax bimaculatus (lambari da 

cauda amarela) da Bacia Hidrográfica do Rio Una para avaliar o seu potencial como biomarcadora de 

impacto ambiental. 

Metodologia: 

Os peixes foram coletados em três pontos da Bacia Hidrográfica do Rio Una, denominados p1, p2 e p3, 

sendo que p1 esteve localizado no rio Itaim dentro da Fazenda Piloto da Universidade de Taubaté; p2 foi 

num córrego localizado próximo a estrada Municipal de Remédios adjacente a uma cultura de arroz; e p3 foi 

num lago que é parte de um córrego sem nome, que cruza com a estrada Municipal Dr. José Luiz 

Cembranelli, próximo a uma área de pastagem. Os peixes foram capturados nesses pontos, dissecados e os 

seus tecidos foram removidos e armazenados a -86°C. Após isso, os tecidos foram homogeneizados em 

tampão Tris HCl 50 mM, pH 7.4, sonicados durante 20 segundos e centrifugados para a obtenção do 

sobrenadante, que foi utilizado para a dosagem de atividade de LDH e MDH, pelo método 

espectrofotométrico (CHILDRESS,J.J; SOMERO,1979; THUESEN et al., 2005). 

Resultado: 

Os resultados indicaram que a atividade de LDH e MDH renais e de LDH muscular não foram 

significativamente diferentes nos peixes coletados nos três locais. Entretanto, no músculo, a atividade de 

MDH foi superior nos lambaris coletados em p2. Esse ponto de coleta recebe águas que irrigam culturas de 

arroz. A análise da qualidade de água nesse local indicou que a condutividade foi elevada (198,7 micro-

Siemens/ cm) e foi detectado material solúvel em n-hexano (1,5mg/L), que incluem óleos e graxas. 

Portanto, o aumento da atividade de MDH muscular pode estar relacionada à presença de óleos e graxas 

e/ou elevação de íons dissolvidos na água. 

Conclusão: 

A enzima MDH do músculo de Astyanax bimaculatus possui potencial como biomarcadora da presença de 

óleos e graxas na água, bem como da elevação de determinados íons na água. 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: INTERSETORIALIDADE E DIREITO 

DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

ENIC201607016 

 

KELLY CRISTINE ALVES 

Orientador(a): ADRIANA DAVOLI ARIZONO 

 

Introdução: 

Como estagiária de Serviço Social investigamos como ocorre a intersetorialidade entre as políticas setoriais 

que atendem crianças e adolescentes na rede de serviços de um município. A intersetorialidade é basilar na 

Política de Assistência Social e se traduz em estratégias de articulação entre um setor da política pública 

com demais setores especializados e efetivada pela rede de serviços de cada política e dos serviços entre si. 

O atendimentos das demandas requer a articulação entre políticas e serviços para uma qualificada 

intervenção profissional e o atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

Metodologia: 

A metodologia da pesquisa consistiu em uma abordagem qualitativa, sendo que a entrevista semi-

estruturada foi utilizada como instrumento de pesquisa. A amostra foi intencional e realizada através de 

entrevistas com duas (2) assistentes sociais que atuam na Política de Assistência Social. Uma atua em 

entidade socioassitencial no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a outra no Centro de 

Referência de Assistência Social. Atuando com crianças e adolescentes, investigou-se, na opinião de duas 

profissionais, quais são as dificuldades no atendimento aos direitos socioassistencias do público citado pelas 

entidades onde atuam e na rede de serviços das políticas setoriais. Os dados foram analisados através de três 

categorias: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Intersetorialidade e Direitos da Criança e 

do Adolescente. 

Resultado: 

Como resultados, as entrevistadas relataram descontentamento com a rede de serviços. Nos locais de 

trabalho não ocorre a ampliação das ações desenvolvidas, limitadas em intervenções imediatas no 

atendimento profissional, atingindo apenas um grupo específico ou setorial, decorrente da precarização da 

articulação de rede no território e o acúmulo de funções que não competem à equipe de trabalho. Há uma 

precarização das políticas setoriais expressa pelo déficit de cobertura do público-alvo pela rede de serviços e 

na baixa qualidade na atenção aos direitos de crianças e adolescentes. A culpabilização dos profissionais 

reflete o desconhecimento, pelos usuários, das contradições das políticas sociais. 

Conclusão: 

Os resultados apontaram a precarização do trabalho profissional pela insuficiência de técnicos, o espaço 

físico inadequado e a inexistência de um programa de capacitação permanente dos profissionais. É 

necessário a ampliação de recursos às políticas sociais, a busca ativa no território para diagnóstico da 

demanda, a articulação dos serviços da rede e o conhecimento, pelos profissionais, da rede de serviços que o 

município oferece. Subsídios, portanto, para uma atuação mais qualificada do assistente social, através da 

articulação entre os profissionais e os serviços e a intervenção junto aos usuários para o reconhecimento e a 

mobilização em relação às políticas. 
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ANÁLISE DE POTÊNCIA MUSCULAR EM ATLETAS DE FUTEBOL DE DIFERENTES POSIÇÕES TÁTICAS 

DA CATEGORIA SUB-15  
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FELIPE BRUNO CORBANI GONÇALVES, ANDREY LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, RENATO ROCHA 

Orientador(a): ENRIQUE O. CIMASCHI NETO 

 

Introdução: 

Foram coletados dados sobre a potência muscular, através de um teste de campo, de futebolistas defensores, 

meio-campistas e atacantes e posteriormente realizada a análise desses dados. Ao realizar a análise dos 

dados, elucida-se que os grupos não apresentaram diferenças significativas nos valores médios, sendo assim, 

pode-se afirmar que os níveis de potência muscular se equivalem nas diferentes posições para este grupo de 

atletas pesquisados. 

Metodologia: 

O presente estudo caracterizou-se por uma pesquisa de campo analítico-descritiva, de abordagem 

quantitativa. A população foi composta de 24 atletas de futebol da categoria sub-15 vinculados a um clube 

da cidade de Taubaté-SP que participa de campeonatos vinculados a Federação Paulista de Futebol. Os 

dados foram coletados mediante a aplicação de um teste de potência muscular RAST (Running Anaerobic 

Sprint Test). O teste consistia de marcações em linha reta de 30 metros de distancia, demarcados por cones, 

onde se cronometrava o tempo percorrido pelo atleta do ponto A ao B com 10 segundos de intervalo, depois 

do ponto B ao ponto A e assim sucessivamente até se completar 6 sprints. Os dados foram coletados 

pessoalmente pelos pesquisadores, no próprio campo de treinamento da equipe. Os dados coletados foram 

analisados de forma comparativa (ANOVA). Para atender aos objetivos éticos do estudo, esta pesquisa foi 

submetida à apreciação do Comitê de Ética da Universidade de Taubaté. 

Resultado: 

Os defensores apresentaram o valor médio de 458,9 Watts (± 88,4), os meio campistas apresentaram o valor 

médio de 433,8 Watts (± 106,2) e os atacantes 496,6 (± 186,1). Nota-se que os valores mais elevados foram 

apresentados pelos atacantes, seguidos dos defensores, tendo os meio campistas apresentados os menores 

valores médios, porém não foi observada diferença significativa estatística nas comparações entre os grupos. 

Alguns fatores possivelmente influenciaram os resultados acima descritos, como fato desta equipe ter sido 

formada recentemente para a disputa do campeonato, os atletas vieram de diferentes realidades e em níveis 

de condicionamento físico inconstantes. Ainda em adaptação por serem jovens futebolistas, os atletas não 

tem a função tática bem definida. E o treinamento físico aplicado não é específico para cada posição, mais 

sim em grupo, de forma global. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que, apesar das diferenças nos valores médios dos grupos de defensores, meio campistas e 

atacantes, não houve diferença significativa estatística. Este grupo de atletas de futebol sub-15 apresenta um 

nível de potência muscular equivalente entra as diferentes funções táticas por se tratar de um grupo de 

jovens e por participarem de um programa de treinamento sem diferenciação tática. 
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OCORRÊNCIA DO ÁCARO RAJADO E DE ÁCAROS PREDADORES EM POMAR DE PESSEGUEIRO  
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GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES, RAI DE OLIVEIRA SANTOS CLARO 

Orientador(a): ADRIANA MASCARETTE LABINAS 

 

Introdução: 

Os ácaros são considerados um dos principais fatores limitantes à exploração econômica do pessegueiro. A 

ocorrência deste artrópode, geralmente está associada à desequilíbrios provocados pelo uso indevido de 

defensivos agrícolas, visando o controle de outras pragas primárias. No pessegueiro, os ácaros, destroem os 

tecidos superficiais das folhas, o que causa perda do suco celular junto às primeiras camadas do tecido 

foliar, ocorrendo amarelecimento ou bronzeamento nas infestações mais severas, podendo haver redução 

qualitativa e quantitativa dos frutos (Sales, 1998). No Brasil, a espécie de ácaro que ataca pessegueiro é o 

ácaro-rajado (Tetranychus urticae Koch, 1836). Em vista da falta de registro de espécies de ácaros em 

pessegueiros na região do Vale do Paraíba, o presente trabalho objetivou estudar a composição acarina, 

fundamental para compreender as interações entre as diversas espécies presentes nas diferentes cultivares, a 

fim de subsidiar a adoção do manejo mais adequado à cultura e ao ambiente local. 

Metodologia: 

O experimento foi realizado em pomar de pessegueiro instalado no Departamento de Ciências Agrárias, da 

Universidade de Taubaté (Taubaté - SP), instalado em área que, anteriormente, já fora ocupada pelo Bioma 

de Mata Atlântica. O estudo foi conduzido no período de Fevereiro/2015 a Março/2015, em pomar de cinco 

anos de idade, instalado no espaçamento de 4,0m x 2,0m, da cultivar Eldorado, enxertada em porta-enxerto 

de mesmo cultivar. Os tratos culturais, durante a condução do estudo, foram aqueles convencionalmente 

indicados para a cultura (Montes et al., 2010). As amostragens foram realizadas semanalmente, coletando-se 

30 folhas ao acaso com os sintomas do ataque de ácaro, em cada uma das seis plantas da cultivar Eldorado. 

As amostras foram colocadas em sacolas plásticas e lavadas para o laboratório de Entomologia Agrícola. 

Por meio de microcópio-esterioscópio, a superfície abaxial das folhas coletadas era observada e o número 

de ácaros-praga (adultos e ninfas), predadores (adultos e ninfas) e outros insetos-praga, como tripés, eram 

anotados. Com os dados coletados, confeccionaram-se gráficos de flutuação populacional das espécies 

encontradas. Paralelamente, os dados de precipitação ocorrida nos dias de coleta, no dia anterior e no dia 

posterior a cada amostragem, foram obtidos pela estação automática meteorológica do INMET, localizada 

no município de Taubaté (SP). 

Resultado: 

A maior freqüência de ácaros nas folhas ocorreu quando as temperaturas máximas variaram de 22ºC a 31 ºC 

(Figura 1); já as menores freqüências foram registradas com a diminuição da pluviosidade (Figura 1). Em 

termos de precipitação pluviométrica, Bertollo (2007) mencionou que as batidas das gotas de chuva nas 

folhas das plantas e também o vento poderiam causar um impacto significativo. Já Flechtmann (1976) 

afirmou que a precipitação não era responsável por queda considerável dos ácaros Tetraniquídeos. 

Considerando que os ácaros E. carpini e A. viennensis são predadores naturais de T. urticae, a diminuição da 

população hospedeira, resulta na diminuição dos mesmos (Figura 2). Embora a temperatura, precipitação e 

populações de ácaros predadores tenham influenciado na população de T. urticae, a diminuição da 

quantidade (senescência das folhas, comum para o estado fenológico das plantas neste período do ano) e 

qualidade do alimento, contribuiu na queda da população acarina. 

Conclusão: 

Com base nos resultados deste trabalho, pode-se verificar que a temperatura e a precipitação foram cruciais 

na queda do T. urticae, mas de acordo com os dados, a perda da qualidade do alimento pode ter contribuído 

com essa depleção. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CHASSIS DE VEÍCULOS PESADOS IDENTIFICANDO OS 

PRINCIPAIS MODOS DE FALHAS  

ENIC201608576 

 

GIOVANE SANTOS LOPES 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

Atualmente, as indústrias têm como um dos objetivos diminuir o tempo de retrabalho, obtendo maior 

produtividade, consequentemente maiores lucros. O sistema de gestão da qualidade (SGQ) traz o controle e 

a padronização dos processos, e através deste torna possível a tomada de decisões de forma segura. E um 

dos fatores essenciais é um sistema de gestão da qualidade robusto, que mantém como objetivo a análise 

detalhada do processo identificando os principais modos de falhas, buscando a satisfação e sucesso dos 

clientes. Uma das ferramentas utilizadas para uma boa análise de modos de falhas e seus efeitos é o FMEA, 

técnica de análise sistemática de produtos ou processos, para identificar e minimizar falhas potenciais e os 

seus efeitos ainda na sua fase de concepção, avaliando e minimizando riscos, aumentando a confiabilidade. 

Ações são recomendadas para melhoria no controle do processo, até atingir o menor índice ou extinção de 

ocorrência das falhas. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para abordar o tema baseia-se em desenvolver alternativas de soluções dos modos 

de falhas nos processos de fabricação de chassis de veículos pesados, analisando as fases de composição do 

produto final (Chassis para Veículos Pesados), além de apresentar a sua importância. Estas alternativas de 

solução foram implementadas em uma empresa de grande porte e aplicado para melhoria no controle do 

processo e executado através da ferramenta de qualidade chamada FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis - Análise do Modo e Efeito de Falha). Foram realizadas reuniões periódicas com líderes de cada 

operação da composição do produto final, para identificação dos modos de falhas potenciais, sendo 

classificados: efeito no cliente, grau de severidade, causa potencial, grau de ocorrência, controle preventivo 

atual, controle de detecção atual, grau de detecção e NPR (Número de Prioridade de Risco). Sendo 

observado um índice alto de NPR são recomendadas ações para diminuir este índice, consequentemente terá 

maior confiabilidade da operação e melhor controle do processo. 

Resultado: 

As empresas possuem investimentos em falhas com potenciais baixos, e com aplicação da ferramenta de 

qualidade chamada FMEA foram identificadas as falhas relevantes (valor de NPR alto), que alteram a 

qualidade e o custo do produto final. A análise detalhada do processo identifica também a aplicação de 

novos controles preventivos evitando a ocorrência de outros modos de falha. Em cada operação até o 

produto final foi observada inúmeras melhorias, resultando em índices de NPR menor depois que a ação foi 

implementada. Obtendo aumento da produção devido ao menor tempo de retrabalho, e atingindo as metas 

dentro do prazo estabelecido. 

Conclusão: 

Os modos de falha potenciais identificados no processo de fabricação de chassis para veículos pesados, 

através da ferramenta FMEA, quando elaborado de maneira correta torna-se uma ferramenta poderosa para 

análise das operações permitindo uma melhoria contínua. E através dessas análises feitas nas diversas 

operações foram minimizados inúmeros modos de falha, além de definidos controles preventivos e controles 

de detecção. Em suma, é possível concluir que a análise realizada através da ferramenta FMEA ocasionou 

melhorias, e para a melhoria ser contínua requer tempo e investimento para que as metas da empresa sejam 

alcançadas com sucesso. 
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ALELOPATIA DE FOLHAS DE ABRICÓ DE PRAIA (MIMUSOPS CORIACEA) E AMENDOEIRA 

(TERMINALIA CATAPPA) SOBRE O CRESCIMENTO DO RABANETE (RAPHANUS SATIVUS)  

ENIC201648681 

 

HENRIQUE JUNIO PEREIRA LOPES 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

Espécies exóticas invasoras podem causar grandes impactos sobre ecossistemas nativos e apesar de 

existirem muitos registros destas espécies no Brasil, são raros os estudos sobre os efeitos delas sobre outras 

espécies. A restinga brasileira, por ser um habitat costeiro, foi fortemente degradada durante a colonização 

humana e sofre com a introdução de espécies exóticas como o abricó de praia (Mimusops coriacea) e a 

amendoeira da praia (Terminalia catappa). Apesar disso, as populações destas espécies ainda não estão 

mapeadas nas restingas brasileiras, não conhecemos a dinâmica das populações e muito menos sobre o 

impacto delas sobre outras espécies animais e vegetais. O objetivo do estudo foi avaliar o potencial 

alelopático de folhas verdes e secas do abricó e da amendoeira sobre o rabanete. 

Metodologia: 

O experimento foi realizado no Laboratório de Botânica da Universidade de Taubaté. As folhas verdes e 

secas da amendoeira e do abricó foram coletadas na praia de Itamambuca em Ubatuba e levadas ao 

laboratório, onde foram trituradas separadamente e misturadas ao solo composto de 50% de terra vegetal e 

50% de terra de plantio do Departamento de Agronomia. O solo foi preparado formando cinco grupos com 

30 copos de 500ml: Controle com solo sem folhas das plantas exóticas, solo com folhas secas de abricó, 

solo com folhas verdes de abricó, solo com folhas secas de amendoeira e solo com folhas verdes de 

amendoeira. Uma semente de rabanete foi semeada em cada copo e após dois meses as plantas foram 

retiradas dos copos para avaliar o comprimento das folhas; o número de folhas e o comprimento da raiz. 

Após a medição o material foi colocado em estufa a 50ºC por 96 horas para obtenção do peso seco das 

folhas e raízes. Utilizamos o rabanete como espécie modelo por seu rápido desenvolvimento e não 

necessitar de cuidados especiais durante o desenvolvimento. 

Resultado: 

O rabanete obteve menor peso, número de folhas e comprimento de folhas e raízes nos outros grupos do que 

no grupo controle sem o efeito das folhas da amendoeira e do abricó. Além disso, os grupos com folhas 

verdes das duas espécies misturadas ao solo obtiveram os menores pesos e medidas de comprimento de 

folhas e raízes. 

Conclusão: 

Existe um efeito alelopático das duas espécies exóticas e as folhas verdes possuem o efeito mais forte. 

Experimentos em campo em restingas devem ser realizados no futuro com o objetivo de identificar impactos 

sobre espécies nativas e planejar o possível controle das espécies exóticas. 
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE TEMPO DE PRESA E RADIOPACIDADE DO CIMENTO N-RICKERT PURO 

E COM NANOPARTÍCULAS DE PRATA.  

ENIC201657640 

 

CAROLINA SOARES ALVES 

Orientador(a): CLÁUDIA AUXILIADORA PINTO 

 

Introdução: 

A adição de nanopartículas de prata aos materiais odontológicos tem melhorado sua ação antimicrobiana, 

entretanto o seu efeito nas propriedades físico-químicas destes materiais precisa ser elucidado, pois podem 

afetar seu desempenho clínico. Assim este trabalho buscou avaliar a influência da adição de nanopartículas 

de prata ao cimento N-Rickert sobre o tempo de presa e radiopacidade. 

Metodologia: 

Para o teste de tempo de presa foram confeccionados três corpos de prova de cada material nos grupos teste: 

N-Rickert (NR) e N-Rickert sem prata com 1% de nanopartículas de prata (NP) medindo 10x2mm e foram 

testados com agulhas de Gilmore a cada minuto para estabelecer o tempo inicial (agulha de 113,5g) e final 

de endurecimento (agulha de 454,5g). Para o teste de radiopacidade foram confeccionados três corpos de 

prova de 10x2mm dos seguintes materiais: Cimento N-Rickert sem prata (SP – controle), cimento N-Rickert 

puro (NR) e cimento N-Rickert sem prata com 1% em peso de nanopartículas de prata (NP). Os corpos de 

prova foram radiografados junto a um penetrômetro com um sensor digital (Owandy, França) e as imagens 

analisadas com o programa Adobe Photoshop CS6 para estabelecer o grau de radiopacidade dos corpos de 

prova. 

Resultado: 

Os resultados do teste de tempo de presa mostraram que o grupo NP teve um tempo de endurecimento 

inicial menor (19 min) que o Grupo NR (41 min.), entretanto o tempo de endurecimento final não teve 

variação para os dois grupos. Os resultados do teste de radiopacidade mostraram diferenças estatisticamente 

significantes entre o grupo controle (SP) e o grupo NR (teste Mann-Whitney, p<0.001) e entre os grupos 

teste (teste Mann-Whitney, p<0.001). 

Conclusão: 

Concluiu-se que a inclusão de nanopartículas de prata ao cimento N-Rickert acelerou seu tempo de 

endurecimento inicial e diminuiu sua radiopacidade. 
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ORGANIZAÇÃO DE PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DA MEMÓRIA PARA O 

PROJETO PROJETO DE ATENÇÃO INTEGRAL AO ENVELHECIMENTO (PAIE – UNITAU)  

ENIC201645891 

 

RICARDO DO PRADO LIMA, ISABELLA ZAMBELLI TEIXEIRA BARBOSA 

Orientador(a): ANA CRISTINA ARAÚJO DO NASCIMENTO 

 

Introdução: 

Na fase do envelhecimento, o indivíduo passa por transformações biológicas e cognitivas, sendo observados 

declínios mnêmicos. Em graus elevados, tais declínios favorecem alterações emocionais (isolamento, 

insegurança e irritabilidade) e transtornos mentais como Depressão e Ansiedade. Tais quadros tendem a 

trazer prejuízos nas atividades de vida diária do indivíduo, na sua autonomia, nas relações familiares e na 

autoestima do idoso. Em adicional, alterações de memória podem ser indicativas do início de transtornos 

mais graves como quadros de demência ou Alzheimer. A Avaliação Neuropsicológica tem como objetivo 

examinar as várias funções cognitivas, através do estudo da expressão comportamental das lesões e 

disfunções cerebrais. O diagnóstico neuropsicológico avalia não somente as expressões comportamentais 

inadaptadas do paciente, como também aquelas que se mostram adaptadas nos diversos contextos de sua 

vida. Nessa perspectiva, a Avaliação Neuropsicológica mostra-se um recurso para a identificação de 

possíveis alterações da memória favorecendo indicações terapêuticas e reabilitação dos déficits. 

Metodologia: 

O trabalho apresenta um relato de experiência referente ao Estágio Supervisionado em Psicodiagnóstico, 

realizado pela professora do Departamento de Psicologia e dois estagiários de psicologia voluntários. Nesta 

modalidade de Estágio, foi realizada a primeira etapa do Projeto de Avaliação Neuropsicológica e 

Estimulação Cognitiva da Memória no Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE) da 

UNITAU. Na primeira etapa do projeto foi realizado levantamento de bibliografia científica para 

organização de um Protocolo de Avaliação Neuropsicológica da Memória, a ser aplicado nos participantes 

do PAIE. Os instrumentos de Avaliação Neuropsicológica têm como finalidades determinar aspectos das 

funções cognitivas como memória, atenção, funções executivas, linguagem raciocínio lógico e abstrato, 

organização e coordenação visual e espacial entre outros. A aplicação desse Protocolo tem como objetivo 

identificar aspectos íntegros e desadaptados do funcionamento da memória nesses participantes, de forma a 

utilizar seus resultados no planejamento de uma das atividades oferecidas pelo PAIE há vários anos: a 

Oficina de Memória. Dessa forma, busca-se aplicar, nesta Oficina, estratégias de estimulação cognitiva da 

memória adequadas a cada idoso, além de orientá-los, se for o caso, quanto a necessidades de tratamento. 

Resultado: 

Segundo a bibliografia consultada, as principais características dos instrumentos utilizados em Avaliações 

Neuropsicológicas são os seguintes: Testes e Questionários padronizados e validados para população 

brasileira; Entrevistas Anamnese; Inventários ou escalas; observação detalhada das respostas gerais do 

paciente diante das provas; procedimentos que simulam situações do dia-a-dia (Testes Ecológicos); registros 

da responsividade do paciente aos seus próprios erros, respostas emocionais na execução de tarefas. As 

etapas definidas para composição do Protoco do PAIE foram as seguintes: (1ª) Aplicação do Montreal 

Cognitive Assessment (MOCA) para rastreamento de funcões cognitivas; (2ª) Entrevista Devolutiva dos 

resultados aos participantes; (3ª) Aprofundamento da Avaliação em participantes que apresentaram 

alterações detectadas pelo MOCA, a partir dos seguintes instrumentos: Anamnese, Inventario de Depressão 

Beck (BDI), Inventário de Ansiedade Beck (BAI ), procedimento de rastreio Teste do Relógio, Escala de 

Inteligência Wechsler para Adultos III (WAIS), Figuras Complexas de Rey, Provas Ecológicas. (PAVARINI, 

2012; CAMARGO; BOLOGNANI; ZUCCOLO, 2013) 

Conclusão: 
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Os resultados encontrados ofereceram informações que permitiram organizar o Protocolo de Avaliação 

Neuropsicológica a ser aplicado nos participantes do PAIE. A bibliografia sobre esse tema apresentou-se 

extensa o que demonstra a relevância desse tipo de intervenção nesse momento evolutivo do ser humano. A 

partir da conclusão dessa etapa do Projeto de Avaliação Neuropsicológica, passaremos a aplicação efetiva 

do Protocolo. Para a próxima etapa será realizada a avaliação dos resultados do Protocolo, de forma a 

investigar sua validade e eficácia junto à clientela atendida. Busca-se assim, numa terceira etapa, realizar 

possíveis adequações ao Protocolo para melhor aplicabilidade às particularidades do PAIE. 
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ACHADOS ENDOSCÓPICOS EM PACIENTES PORTADORES DE HIV COM SINTOMAS 

GASTROINTESTINAIS E SUA RELAÇÃO COM NÍVEIS DE LINFÓCITOS T CD4+  

ENIC201688868 

 

MATEUS DE MIRANDA MOURA CORTÊS, VALTER TRIGUEIRO DA COSTA NETO, THIAGO JOSE CAVAQUINI 

Orientador(a): CARLOS ALBERTO CAPPELLANES 

 

Introdução: 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), provocada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV, da sigla em inglês), é conhecida como uma entidade nosológica que afeta diversos órgãos e sistemas. 

Reflete uma ampla variedade de sintomas associados a essa infecção. Estima-se que de 50 a 100% dos 

pacientes com SIDA apresentam queixas relacionadas ao trato gastrointestinal (TGI) em algum estágio da 

doença. Aproximadamente um terço destes pacientes procurará um gastroenterologista com queixas 

esofágicas, dores abdominais, náusea, vômito, hemorragia ou diarréia. O TGI é um sistema criticamente 

afetado na SIDA. Um amplo espectro de entidades oportunistas afetam este sistema nessa situação, 

incluindo infecções virais, parasitas, bactérias, fungos e tumores.Além disso, os linfócitos T CD4+ do 

Tecido Linfóide associado ao Trato Gastrointestinal (GALT) são acometidos de modo significativo desde a 

fase aguda da infecção pelo HIV. Acredita-se, ainda, que o HIV possa estar associado a processos 

idiopáticos ulcerosos no TGI. 

Metodologia: 

De novembro de 2015 a julho de 2016, 31 pacientes portadores de SIDA com queixas gastrointestinais 

foram submetidos a endoscopia digestiva alta (EDA) na Unidade de Endoscopia do Hospital Universitario 

de Taubaté, em Taubaté, São Paulo. Foram 18 indivíduos do gênero masculino e 13 do gênero feminino, 

com idade entre 26 e 66 anos (média de 41,7 anos). Os exames endoscópicos foram realizados por um único 

profissional, especialista em endoscopia pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, com 

videoendoscópio de modelo Olympus CLV-E GIF V. Todos os pacientes jejuaram pelo menos 6 horas antes 

da endoscopia. As alterações endoscópicas foram analisadas e classificadas de acordo com os seguintes 

critérios: Los Angeles para esofagite; Sydney para gastrite; Borrmann para lesões elevadas; Sakita para 

lesões ulceradas; Cheli e Whithead para duodenite. Para a monilíase esofágica, utilizou-se a classificação 

endoscópica de Kodsi. Foram obtidas, em cada exame endoscópico, biópsias das seguintes estruturas: 

esôfago (2/3 distais , 2 biópsias), estômago (corpo e antro, 1 biópsia de cada segmento) e bulbo duodenal (2 

biópsias). As amostras das biópsias foram coradas pelos seguintes métodos: hematoxilina e eosina (H&E), 

Giemsa, Fucsina e Alcian Blue pH 2,5. Todos os exames anatomopatológicos resultantes foram realizados 

pelo mesmo patologista. O valor de 200 foi utilizado como ponto de corte para a classificação dos pacientes 

conforme a contagem de linfócitos T Cd4+ , uma vez que prediz o risco de desenvolvimento de SIDA. A sua 

dosagem foi realizada em mg/dL de acordo com técnica padrão de citometria de fluxo, entre 1 mês antes ou 

até 1 mês após a realização da endoscopia com a coleta das biópsias. Todos os pacientes assinaram termo de 

consentimento livre e esclarecido. Ressalta-se que , para a inclusão destes no estudo, não houve restrição 

quanto a terapêutica antirretroviral (TARV). 

Resultado: 
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Nos exames endoscópicos, observou-se candidíase em dois pacientes ( 6,5%), dos quais apresentaram CD4 

abaixo de 200, e confirmados no exame anatomopatológico. Das alterações esofágicas, esofagite foi a mais 

frequente, encontrado em 12 pacientes (38,7 %).Proporcionalmente, 33% dos pacientes com CD4 menor ou 

igual a 200 mg/dL e 40,9% daqueles com CD4 maior que 200 apresentaram esofagite. Dos 17 pacientes 

com endoscopia normal, apenas cinco ( 24%) apresentaram exame anatomopatológico sem alterações. No 

estômago, gastrite foi o único achado à endoscopia, acometendo 23 (74%) pacientes, correspondendo a 6 

(26%) e 17 (77% ) pacientes com CD4 abaixo ou acima de 200 mg/dL, respectivamente. Referente ao 

duodeno, duodenite e úlcera cicatrizada foram encontradas em igual proporção nas endoscopias, totalizando 

seis pacientes (19,2%), afetando-os independente do nível de CD4. Nos pacientes com CD4 abaixo de 200, 

88,9% das biópsias de duodeno e 100% daquelas de esôfago e estômago apresentaram alteração 

anatomopatológica. 

Conclusão: 

Houve correlação entre o número de linfócitos T Cd4+ e a detecção de achados patológicos e agentes 

oportunistas nos exames endoscópicos e anatomotológicos. Essas alterações foram mais comuns em 

pacientes com contagem de linfócitos T Cd4+ abaixo de 200 mg/dL. Este estudo demonstrou que, mesmo 

em pacientes com SIDA nos quais a EDA não evidenciou alguma alteraçã, a análise anatomopatológica de 

biópsias de esôfago, estômago e duodeno, coletadas conforme padrão estabelecido neste estudo, mostrou 

alterações previamente não esperadas. Foi evidenciado que pacientes com níveis baixos de linfócitos T 

Cd4+ podem apresentar alterações a despeito da normalidade do exame endoscópico. 
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AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES HUMANAS OBSERVADAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO 

PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS  

ENIC201630933 

 

ALESSANDRA RODRIGUES DA COSTA PEREIRA, JÚLIA DE SOUZA FERNANDES 

Orientador(a): PAULO FRANCISCO DE CASTRO 

 

Introdução: 

Nas situações em que o psicólogo investiga a realidade dos grupos, instituições e comunidades, com foco no 

relacionamento estabelecido entre os indivíduos, é capaz de interpretar, assinalar e avaliar os diferentes 

fenômenos observados. Nessa perspectiva, a ênfase não se encontra na díade saúde-doença, mas na 

promoção de saúde e bem-estar nas situações diárias. Dessa forma, atribui-se um significado de cunho 

social, no qual o ser humano e sua relação com a instituição é compreendido em sua totalidade (BLEGER, 

1984; GUIRADO, 1987). A vivência do câncer necessariamente vem acompanhada de marcado sofrimento 

emocional tanto para a família quanto para o doente, que a partir do diagnóstico passa a enfrentar todas as 

incertezas e mudanças causadas pela doença e suas circunstâncias (CARDOSO et al., 2015). Nesse sentido, 

o apoio psicossocial pode reduzir o sofrimento psicológico desse indivíduo, servindo como meio facilitador 

do enfrentamento e do convívio com a doença (TEIXEIRA; PIRES, 2010). 

Metodologia: 

O objetivo deste trabalho centra-se em apresentar um levantamento sobre a avaliação das relações humanas 

estabelecidas entre pacientes oncológicos que frequentam uma instituição de acolhimento para o referido 

quadro clínico. Este trabalho foi desenvolvido por meio de dados secundários obtidos em relatório de 

estágio supervisionado. Participaram do levantamento de dados 40 indivíduos adultos assistidos em uma 

instituição de apoio a pacientes oncológicos, sendo 78% (N=31) do sexo feminino, maioria na faixa etária 

de 51 a 60 anos (32,5%) e entre 41 a 50 (25%), casados (60%) e com filhos (68%). A maior parte dos 

pacientes indicou renda mensal de um salário mínimo (48%) com ensino fundamental incompleto (53%) e 

oriundos de oito cidades do Vale do Paraíba paulista. Tiveram conhecimento da instituição de apoio a partir 

de informes da rede assistencial da cidade e também por meio dos hospitais ou clínicas para tratamento 

oncológico com frequência de até um ano na referida instituição (48%). Os pacientes assistidos 

responderam a um questionário especialmente idealizado para a coleta de dados de uma atividade de estágio 

supervisionado com foco na avaliação institucional. O referido questionário continha perguntas sobre dados 

pessoais e questões para avaliar as relações interpessoais estabelecidas entre os pacientes com gestores, 

psicólogos, voluntários e outros pacientes, para responder sobre esse tema o participante indicava sua 

percepção sobre as relações em uma escala tipo Likert de sete pontos (péssimo, muito ruim, ruim, regular, 

muito bom, bom, excelente) ou poderiam deixar o item em branco. Após a aplicação dos questionários, os 

dados foram quantificados e tabulados para a identificação da percepção dos pacientes sobre o 

relacionamento interpessoal estabelecido entre os indivíduos na instituição, o que permitiu a avaliação das 

relações humanas no referido espaço. 

Resultado: 

No que se refere ao relacionamento estabelecido com os gestores da instituição, os dados indicam 

classificação excelente (42,5%), muito bom (17,5%), bom (7,5%), regular (5%) e não respondeu (27,5%). 

Assim, a maior parte dos entrevistados considera a relação com os administradores do espaço como 

excelente. Para os relacionamentos com a equipe de psicólogas que desenvolve ações na instituição tem-se 

excelente (12,5%), bom (17,5%) e não responderam (70%). A maior incidência de falta de respostas deve-se 

ao fato desse grupo não ter participado de atendimentos com os psicólogos, justificam tal situação por vários 

motivos (horário ou tempo disponíveis). Com os voluntários da instituição, a relação foi identificada como 

excelente (40%), muito bom (30%), bom (20%) e sem resposta (10%). E entre os pacientes, percebida como 

excelente (32,5%), muito bom (30%), bom (25%), regular (7,5%) e não respondeu (5%). Assim, os dados 

indicam relacionamento positivo entre voluntários e pacientes. 
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Conclusão: 

Em síntese, observou-se que os relacionamentos interpessoais estabelecidos na instituição de acolhimento, 

sob a ótica dos indivíduos assistidos, é positivo e bem articulado. Tem-se, predominantemente, a 

classificações excelente e muito bom com os gestores, voluntários e pacientes. No que tange ao contato com 

os psicólogos, observa-se pouca adesão dos assistidos o que dificultou a análise geral do item, mas para 

aqueles que participam das ações psicológicas no espaço, tem-se relações bem constituídas. Pela relevância 

do tema e pela necessidade de melhor compreensão do papem das relações pessoais nas instituições de 

acolhimento, faz-se necessário estudos mais amplos e sob outros enfoques. 
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O PROCESSO DE EMPOWERMENT E OS REFLEXOS NO CRESCIMENTO DA EMPRESA  

ENIC201660932 

 

IANDRA POZNICOV VALIM 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

As empresas têm voltado o seu foco, diante de mercados mais competitivos, a necessidade de se tornarem 

mais flexíveis e investir cada vez mais no capital humano como um fator de diferenciação das demais 

organizações. Quando o gestor passa a adotar os princípios da gestão estratégica verifica-se que uma das 

práticas que vêm crescendo dentro das empresas é o empowerment, amplamente difundido no meio 

corporativo como um processo de empoderamento. Esse processo tem a intenção de descentralizar o poder 

de decisão dentro da empresa, deixando-a menos lenta e burocrática, repassando a informação, a autoridade 

e a responsabilidade aos funcionários para estarem aptos a resolverem problemas sem que se mobilize parte 

do tempo e da necessidade permanente de aprovação do gerente. O estudo objetivou identificar quais são os 

reflexos positivos e negativos da aplicação dessa prática nas empresas e se a utilização desse processo de 

empowerment favorece o crescimento das mesmas. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para realização desse estudo fundamentou-se em uma pesquisa bibliográfica 

baseando-se em artigos científicos, livros especializados de gestão e trabalhos acadêmicos sobre análises 

evolutivas e processos de desenvolvimento de empresas por meios do empowerment que quando aplicado 

nas organizações proporciona mais autoridade e autonomia aos funcionários permitindo que eles realizem 

com mais responsabilidade as tarefas que lhe foram designadas. 

Resultado: 

Como reflexo positivo esse processo admitiu que os profissionais, ou colaboradores, sintam-se parte da 

empresa ou membros diretamente ligados ao sucesso do negócio, proporcionando maior motivação e 

satisfação por se sentirem responsáveis pelo desenvolvimento da função e aumentando o comprometimento 

na realização das atividades e/ou tarefas. Destaca-se ainda sobre os aspectos positivos que o empowerment 

vai além da delegação de tarefas, ou seja, permite verificar se os colaboradores têm condições reais para 

tomar decisões e inovar no exercício de sua responsabilidade como intra-empreendedores, trazendo 

inúmeras vantagens à organização como a motivação da equipe, a simplificação de processos, a redução de 

custos, o aumento da produtividade, entre outros. Esse processo também atinge as estratégias do negócio 

promovendo satisfação do cliente e o aumento da rentabilidade dos acionistas, sendo uma ferramenta 

poderosa para a empresa que busca uma gestão de alto nível. 

Conclusão: 

Conclui-se, então, que a proposta de aplicar esse processo é trazer benefícios à empresa promovendo novos 

líderes, estimulando a cooperação e motivação e valorizando a iniciativa dos funcionários em resolver os 

problemas da organização, formando uma equipe organizada e focada em suas competências e atribuições. 
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DEPENDÊNCIA QUÍMICA: TRATAMENTO E PÓS-ALTA.  

ENIC201680683 

 

THAÍS VALÉRIA JARDIM LAZARINI 

Orientador(a): ADRIANA DAVOLI ARIZONO 

 

Introdução: 

Esta pesquisa visou conhecer o tratamento e o seguimento após alta de dependentes químicos em 

comunidades terapêuticas. A dependência química é uma doença incurável e acarreta danos aos dependentes 

químicos. Além de afetar a saúde, colabora na ruptura de vínculos sociais, familiares e afetivos. A 

manutenção da abstinência tem sido um desafio aos gestores e profissionais. O momento do pós-alta é da 

maior importância pela necessidade de reconstrução de vínculos pessoais e pela reinserção social do 

dependente sem danos ao tratamento recém-acabado. Pretende-se entender como funciona e quais políticas 

que embasam os tratamentos para a doença. Considerando-se que há um alto índice de recaída após a saída 

do dependente químico das comunidades terapêuticas e por ser um momento crucial para sua recuperação, 

objetivou-se conhecer, na perspectiva de gestores e profissionais de comunidades terapêuticas, como o 

tratamento é executado e se oferecem tratamento pós-alta, recomendado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

Metodologia: 

Essa pesquisa foi realizada na abordagem qualitativa, visando entender a realidade dos dependentes 

químicos pelos entrevistados, numa leitura da realidade social dos dependentes e seus familiares. Na 

pesquisa qualitativa os dados obtidos são frutos de pensamentos livres dos pesquisados sobre algum tema, 

abrindo assim espaço para interpretação do pesquisador. Foi utilizada a entrevista aberta por possibilitar a 

captação de informações precisas e favorecer, ao entrevistado sentir-se-á mais à vontade ao responder as 

perguntas, obtendo assim uma análise do objeto de pesquisa em sua totalidade. A pesquisa possibilita aos 

entrevistados refletirem sobre o que expõem o que significa uma vantagem para os mesmos, visto ser a 

reflexão imprescindível para o aprimoramento dos serviços. 

Resultado: 

As entrevistas foram realizadas em duas comunidades terapêuticas localizadas no Vale do Paraíba, na 

primeira instituição entrevistou-se um profissional em Serviço Social e o responsável pela gestão da 

comunidade terapêutica; na outra cidade entrevistou-se um profissional em psicologia e o responsável pela 

gestão institucional. Os resultados alcançados foram satisfatórios para compreender que não há políticas 

efetivas na luta contra as drogas. O tratamento baseia-se em abordagem religiosa, contrastando com a 

Política de Assistência Social e de Saúde que veem a dependência como uma patologia que exige ações 

especializadas e técnicas. O acompanhamento pós-alta não é feito, ou por falta de verba institucional ou 

pelo desconhecimento de todas as leis que regem o funcionamento desses espaços, ou seja, o pós-alta fica 

inteiramente por conta do dependente químico. E, este necessita de um acompanhamento sistemático por 

parte das instituições, já que o risco de recaída é uma realidade presente na dependência química. 

Conclusão: 

Conclui-se que há lacunas nas políticas de combate às drogas; as instituições não priorizam a abordagem 

técnica no tratamento, limitando o dependente químico a cumprir regras. O êxito exige visão de totalidade a 

respeito da dependência química, reflexo de uma sociedade capitalista e opressora e das expressões da 

questão social. A pesquisa aponta a revisão do tratamento em comunidades terapêuticas, para que o 

dependente não seja domesticado, mas ouvido e entendido em toda lógica que vive. Acredita-se que 

somente assim começará a se enxergar com clareza quais tratamentos são efetivos na luta contra as drogas. 
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ABORDANDO A VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS EM UM GRUPO DE FORMAÇÃO DE CUIDADORES: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

ENIC201689376 

 

THAÍS DE JESUS BERTTI, LAURA FADEL MONTEIRO DOS SANTOS, LUCILENE DIAS DE MORAES, ALINE 

LINO BALISTA 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Com a melhoria da qualidade de vida, nota-se um aumento do número de idosos no Brasil. Mas, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente cerca de 69% da população idosa 

apresenta algum tipo de doença crônica e 30% uma ou mais incapacidades, necessitando de cuidados 

especiais. Aliado á isso, há o aumento dos casos de violência contra idosos, deferida frequentemente por 

seus familiares ou cuidadores, sendo suas formas mais comuns: abuso físico, sexual, emocional, exploração 

financeira ou material, abandono e negligência, podendo ocorrer isolada ou conjuntamente. Desta maneira, a 

abordagem da temática em cursos de formação de cuidadores de idosos torna-se extremamente relevante, já 

que trata-se de um tema subnotificado e subdiagnosticado. É necessário, portanto, que saibamos identificá-

la e tomar as medidas cabíveis frente à situação. Este estudo pretende narrar a experiência da acadêmica de 

medicina em uma palestra para um grupo de cuidadores de idosos. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência da acadêmica do sexto ano de medicina da Universidade 

de Taubaté (UNITAU) em uma palestra realizada em uma escola profissionalizante na cidade de Caçapava, 

São Paulo, no qual o público alvo foi estudantes de um curso de formação de cuidadores de idosos. A 

revisão literária foi realizada em artigos científicos disponíveis no banco de dados Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) no ididoma português, entre os anos de 2010 e 2015, foi elaborado um folder 

elucidativo para facilitar a compreensão dos alunos. O assunto foi contemplado de forma interativa com a 

participação ativa dos participantes que se reuniram em roda de conversa para a elucidação do tema. 

Resultado: 

Percebeu-se que parte dos estudantes possuía vivência frente a violência contra os idosos, sendo que os 

perfis do agressor e da vítima estavam de acordo com aqueles evidenciados em artigos científicos. Em geral, 

os alunos do curso relatavam imaginar que a denúncia fosse algo burocrático e poucos deles conheciam o 

Disque 100. Referiram ainda que a denúncia normalmente não era feita, devido ao medo de retaliação. Ao 

final da palestra, todo o grupo estava plenamente consciente dos direitos dos idosos e dos deveres dos 

cuidadores em zelar e comunicar autoridades competentes quanto estivessem frente a maus tratos. Com a 

exposição de dados coletados em pesquisa, os cuidadores notaram a dimensão do problema. Após a palestra, 

o grupo tomou conhecimento de que a legislação defende os idosos e de que a denúncia pode ser feita no 

anonimato. 

Conclusão: 

Com a atividade, pôde-se concluir que a violência contra os idosos não é um assunto amplamente difundido 

entre a sociedade e que precisa ser abordado com mais frequência. A população em geral precisa ser 

conscientizada a respeito dos tipos de violência, sobre como identificá-la e como agir frente ao problema. 

Como trata-se de um agravo subnotificado, é relevante a conscientização dos cuidadores sobre a violência 

contra os idosos. Por serem pessoas próximas às vítimas, é importante que aqueles tenham conhecimento do 

perfil comum dos agressores, dos tipos de violência, da legislação, bem como da maneira de denunciar o 

agravo. 
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INOVAÇÃO COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

ENIC201617435 

 

RAFAEL FERREIRA RODRIGUES, RAPHAEL AMADOR BUENO 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Com a crise econômica e política em que o Brasil vive nos últimos anos, queda na demanda e com os 

clientes cada vez mais cuidadosos na hora de gastar, varias empresas (principalmente as do ramo 

automotivo) adotaram medidas para diminuírem sua produção. Surge ai um alto nível de desempregados 

que possuem famílias que precisam ser sustentadas além das suas necessidades biológicas que precisam ser 

satisfeitas e pelo fato de se tornarem empreendedores por uma necessidade e não por identificarem uma 

oportunidade no mercado, resultam em negócios que conseqüentemente sem planejamento não obtém 

sucesso e em pouco podem vir a fazer parte da estatística de empresas que falecem antes de 1 ano de sua 

abertura. 

Metodologia: 

Este trabalho tem como objetivo principal acumular ferramentas para que o empreendedor consiga se 

adaptar as mudanças de mercado por meio de inovações e adequações sendo ela internamente ou 

externamente, identificando onde e em qual área será necessário alguma alteração para se adequar ao 

mercado e para satisfazer o cliente. As MPE´s desempenham um papel fundamental na geração de emprego 

e renda, o que as credencia como instrumentos indutores do desenvolvimento econômico. Inseridas em 

mercados cada vez mais competitivos e globalizados, as empresas de micro e pequeno porte dependem cada 

vez mais da capacitação tecnológica e da geração constante de inovações para garantir a sua sobrevivência e 

sucesso. A metodologia do trabalho baseia-se em pesquisa de caráter bibliográfico de natureza exploratória, 

amparada em publicações de diversos autores como José Dornelas, Fernando Dolabela, autores que 

atribuem à inovação um papel central na atividade econômica da gestão de micro e pequenas empresas. 

Resultado: 

Para a realização de um processo inovador dentro de uma empresa é um processo de sintonia com a idéia e 

com os colaboradores para o mesmo vim á tona, é necessário criar relações íntegras para todas as pessoas 

envolvidas se sentir valorizadas permitir que as pessoas vejam umas às outras, induzir a comunicação e o 

contato para maior troca de informações. A inovação, que nos permite movimentos de mercado que resulta 

em ganhos patrimoniais, tempo e fidelidade dos clientes. A inovação é algo que leva tempo, necessitam do 

máximo conhecimento e domínio da área em que o empreendedor atua. 

Conclusão: 

Conclui-se que com a crise política e econômica brasileira é mais relevante o planejamento estratégico e a 

inovação como ferramenta de diferenciação. Para obter inovações que agreguem valor á empresa precisa-se 

criar um ambiente propício para isso; facilitando a troca de informações, brainstorm e elevar o nível de 

motivação da equipe. É preciso ter conhecimento de todos os procedimentos que a empresa realiza isso 

contribui para seu reposicionamento no mercado e também em sua vida útil. MPE’s com um olhar futuro, 

objetivos bem traçados, tendem a ter mais sucesso, satisfazendo os clientes e colaboradores contribuindo 

para o desenvolvimento do Brasil. 
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AUMENTO DE PRODUTIVIDADE EM UMA INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES UTILIZANDO A 

FERRAMENTA OEE  

ENIC201671885 
 

MARCUS VINICIUS ALVES DE TOLEDO 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 
 

Introdução: 

O tema foi escolhido e pesquisado pela relevância que o assunto tem nos dias atuais, em função do atual 

cenário econômico brasileiro, a intensa compelatividade entre as empresas pelo melhor produto e por ser 

uma excelente ferramenta de gestão de produção. O OEE é um indicador global de eficiência de 

equipamento, que mede somente peças boas produzidas, e é utilizado como indicador de produtividade entre 

algumas empresas. Quanto maior for o resultado do indicador, mais eficiente é a produção. A indústria de 

telecomunicações, especialmente a do ramo de soluções em telefonia móvel, tem atravessado diversos 

problemas econômicos devido a crise econômica que o pais se encontra, consequentemente, a busca por 

redução de custos se torna essencial para sobrevivência da mesma. O objetivo desse trabalho é exatamente 

demonstrar como ser mais competitivo utilizando conceitos derivados do Lean Manufacturing, conjunto de 

ideias criadas por Taiichi Ohno e os fundadores da montadora Toyota. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para abordar o tema basea-se em um estudo de caso real em uma indústria 

multinacional de telecomunicações situada na cidade de São José dos Campos. A metodologia que será 

apresentada, além da parte teórica, não consiste em uma ferramenta com a certeza de sucesso sobre ganhos 

de produtividade. Consiste em evidenciar os problemas de perda de produtividade causados por diversas 

causas raiz, como problemas de manutenção, operação, qualidade, trocas de setup, entre outras. A OEE, 

também conhecida como eficiência global do equipamento (Overall Efficience Equipment). será 

apresentada em uma linha de produção de uma indústria de telecomunicações que utiliza o processo de 

SMA (Suface Mount Assembly). Uma linha de produção SMA consiste em produzir painéis eletrônicos, nas 

quais componentes eletrônicos são montados em ambos os lados de uma placa conhecida como PCB 

(Printed Circuit Board, ou Placa de Circuito Impresso) e são soldados através de uma pasta de solda. O 

estudo de caso apresentado será a demonstração de ganho de produtividade durante um período de quatro 

anos: de 2012, quando foi implementado a OEE, até o ano de 2016, já com os colaboradores centrados no 

objetivo de atingir a meta. São realizadas reuniões diárias com o objetivo de verificar as ocorrências do dia 

anterior e ações para corrigir e evitar perdas de produtividade na próxima medição de OEE. Será 

demonstrado como medir, a fórmula e o que é necessário para se medir a OEE. 

Resultado: 

O resultado em 2016, com base nas ações de tomadas de decisão de todas as partes envolvidas no processo 

produtivo, consegue saltar de 46% de nível de OEE diário para 75% em uma das linhas, por exemplo. Com 

o custo de produção com o valor aproximado de R$1.000,00, a empresa consegue atingir um saving de 

aproximadamente R$ 7.000,00 diários, em uma produção de 24 horas. Com isso, consegue manter o preço 

de seus produtos em um valor baixo e se torna competitiva diante da concorrência. Mas esse resultado só foi 

possível graças a mentalidade e amadurecimento de todos os envolvidos, pois o nível de OEE se torna 

prioridade para os colaboradores. 

Conclusão: 

A OEE demonstra ser uma excelente ferramenta para eliminar o desperdício e consequentemente um 

aumento de produtividade, desde que tenha comprometimento de todos os colaboradores envolvidos no 

processo produtivo. A OEE se aplica somente em processos automatizados, não sendo possível medir 

processos manuais, pois como o próprio nome já diz, é um processo que mede a eficiência de máquinas, e 

geralmente é medido na máquina de maior tempo de ciclo, também chamado de gargalo. Foi constatado que 

a OEE funciona como o ciclo PDCA, na qual precisa de uma realimentação sistêmica para funcionar 

corretamente. 
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REDUÇÃO DE CUSTOS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE TUBOS ATRAVÉS DO REPROCESSAMENTO 

DA PEÇA GUIA DE SOLDA  

ENIC201644340 

 

ANA CAROLINA TOLEDO LAURENTINO, KATIA CRISTINE DE MELO GARBELOTTO 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

A inovação nos processos de fabricação é imprescindível, busca-se sempre o aumento de produtividade, 

redução de custos e diminuição do lead time do processo. Desta forma, desenvolve-se projetos de melhoria 

contínua, visando otimizar processos e minimizar desperdícios. O aço empregado especificamente na 

fabricação de tubos para linha de condução de petróleo e gás segue a classificação API 5L (Specification For 

Line Pipe Steel), neste caso utilizou-se o aço API 5L X65. No processo estudado as chapas são pré-

formadas em 4 estágios principais, sendo eles: prensagem em “U”, “O”, soldagem por arco submerso e 

expansão a frio “E”. As chapas guia são fixadas nas extremidades do tubo, no início do processo, com o 

objetivo de guiar o cabeçote das máquinas de solda interna e externa, além disso, para garantir que o início e 

término da solda não sejam diretamente no tubo. 

Metodologia: 

O trabalho foi desenvolvido através de um estudo de caso, em uma empresa do ramo siderúrgico. Utilizou-

se a metodologia de estudo e pesquisa de campo com intuito de aprimorar o processo reduzindo o 

desperdício no processo de solda.Diversas indústrias possuem a cultura organizacional de melhoria contínua 

de processos e produtos, inclusive a empresa estudada, desta forma identificou-se a oportunidade de 

reaproveitar as chapas por meio do processo de reutilização. Após a retirada da chapa guia é feita a 

separação de quais podem ser reprocessadas e estas são enviadas ao fornecedor que realizará o processo de 

reprocessamento. Os métodos e conceitos aplicados sugerem a mudança no descarte de insumos em uma 

etapa do processo para atender à necessidade atual. Utilizou-se o método de coleta e análise de dados, 

análise de custos e estudo de campo. A coleta de informações foi realizada através de procedimentos e 

instruções técnicas do processo, que possibilitaram o conhecimento de cada etapa da fabricação, quais os 

insumos necessários e quais seus fins. Realizou-se também entrevistas com perguntas abertas, com 

operadores e fornecedores, gerando informações que permitiram uma visão prática e operacional de cada 

etapa, além da observação pessoal do processo. Este estudo forneceu os dados necessários para a melhoria 

da etapa de soldagem das chapas guia de solda. 

Resultado: 

A partir do reprocessamento da chapa guia obteve-se redução de custos em relação à compra de aço, o que 

antes era descartado e vendido como sucata, foi então reprocessado e somente após o término de sua vida 

útil enviado para sucata conforme Figura 1. Através dos testes realizados com chapas de dimensional menor 

do que do processo atual foi possível notar que essa redução não teve impactos na linha de produção, o que 

possibilita a implementação do estudo realizado. Na Figura 2 encontra-se a representação das alterações de 

dimensional. O resultado esperado foi alcançado e realizado dentro da realidade da empresa, o que 

estabelece também uma possibilidade de flexibilidade do processo. 

Conclusão: 

O cenário industrial em queda indica a necessidade das empresas estarem em constante melhoria, sendo 

necessário produzir mais com menor custo. A partir da aplicação do reprocessamento, obteve-se a redução 

da matéria prima, reduzindo os gastos com a compra do aço em torno de 52.000 dólares ao ano, gerando 

resultados satisfatórios no processo. Os conhecimentos em processos de produção e análise de custos, 

adquiridos no curso possibilitou resoluções técnicas e práticas das questões que surgiram durante o 

desenvolvimento deste trabalho. 
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IMPACTOS DA CULTURA LEAN E DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE NO CUSTO E NO TEMPO DA 

PRODUÇÃO.  

ENIC201601901 

 

THAYENE AMANTE DE SOUZA, JANINE FERNANDA DO PRADO SANTOS, ROBERTA PASIN CORRENTE 

PEREIRA, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Trata-se de um corpo de conhecimento cuja essência é a capacidade de eliminar desperdícios continuamente 

e resolver problemas de maneira sistemática. Isso implica repensar a maneira como se lidera, gerencia e 

desenvolve pessoas. É através do pleno engajamento das pessoas envolvidas com o trabalho que se 

conseguem vislumbrar oportunidades de melhoria e ganhos sustentáveis. (LEAN INSTITUTE BRASIL 

WEBSITE, 2016). Dentro destas necessidades de adaptação, o desafio de todas as empresas é produzir 

produtos de qualidade a custos baixos e que satisfaçam as necessidades dos consumidores, na qual as 

pretende manter-se competitiva e sobreviver no atual mercado. Com a aplicação da Lean, junto as 

ferramentas de qualidade que trabalham para alcançar tais objetivos que norteiam as organizações 

competitivas atuais. 

Metodologia: 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa bibliográfica, supondo um estudo de caso único. A empresa 

estudada é chamada transportadora Alfa, uma empresa do ramo de transporte de mercadorias que atua há 

mais de 30 anos no mercado. O estudo realizado foi feito na planta produtiva da empresa, localizada na 

cidade de Americana, São Paulo. A Transportadora Alfa é responsável por retirar os produtos na fábrica da 

Kids & Toys, localizados a 100 km de Americana, e transportá-lo até as lojas que são responsáveis por 

efetuar as vendas. Nos últimos seis meses, a Transportadora Alfa tem recebido diversas reclamações da Kids 

& Toys, pois muitas embalagens estavam chegando defeituosas aos pontos de vendas, o que ocasionava uma 

grande perda de produtos, já que esses não podiam ser comercializados. Foi implementado então como meio 

de tentativa para a redução dos danos e custos a aplicação de algumas das ferramentas da qualidade, como: 

o gráfico de controle, gráfico de Pareto e diagrama de causa e efeito. 

Resultado: 

A equipe conseguiu, por meio da aplicação das ferramentas da qualidade, dados coletados e analisados, 

chegar a um possível problema que tinha grande chance de ser o responsável pelas embalagens danificadas. 

O jogo Superstar era um produto recém lançando, onde a equipe de Desenvolvimento de Embalagens da 

empresa Kids & Toys utilizou um novo material para embalar este produto, deixando a embalagem mais 

leve e barata. A Transportadora não tinha conhecimento desta troca de material e continuava a empilhar o 

produto em pilhas de sete embalagens, o que gerava os problemas. A Transportadora decidiu por um 

empilhamento máximo de três jogos, o que resultou na diminuição das embalagens danificadas e a 

consequente satisfação da Kids & Toys. Houve uma redução de 83% nos produtos danificados, o que 

diminuiu os custos em até 41%, com isso gerando um significativo aumento na satisfação por parte da 

empresa e também de seus clientes. 

Conclusão: 

Este trabalho teve como objetivo analisar em que medida a aplicação das ferramentas da qualidade junto à 

cultura Lean tem ajudado e colaborado, na redução de custos, desperdícios e tempo e no crescimento das 

organizações, podendo contribuir de forma crescente como um instrumento eficaz nas grandes melhorias. O 

principal foco desse trabalho era analisar as ferramentas de qualidade junta a cultura Lean e visar suas 

vantagens e desvantagens ajudando a empresa alvo em futuras escolhas para melhorias de sua entrega. 

Como o estudo feito aponta uma redução de 83% nos danos sofridos no transporte, analisa-se que as 

vantagens foram muito significativas. 
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COMPANHIA PREDIAL DE TAUBATÉ: INVENTÁRIO DE CONHECIMENTO  

ENIC201667200 

 

LUCAS RAFAEL RUIZ SIQUEIRA, BENEDITO ASSAGRA RIBAS DE MELLO 

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A cidade de Taubaté, fundada em 5 de dezembro de 1645, constituiu-se no primeiro núcleo urbano do Vale 

do Paraíba paulista. Após sua fundação, teve seu crescimento apoiado primeiramente ao ciclo do ouro por 

estar inserida à rota ourífera, através da casa de fundição que nela se localizava e também como 

abastecedora das zonas de mineração e das tropas que pelo vale transitavam. Porém, é no final do século 

XIX que Taubaté dá o primeiro passo para o seu apogeu econômico, instalando as primeiras indústrias que 

se tornaram a base da vida econômica da cidade desde o início do século XX até os dias atuais. 

Metodologia: 

Levantamento bibliográfico e levantamento iconográfico. Levantamento de projetos e croquis realizados em 

campo; Levantamento fotográfico; Análise da linguagem arquitetônica e sistema construtivo dos edifícios 

levantados. Inicialmente será feito uma busca de toda a documentação existente sobre a Companhia Predial 

de Taubaté, para que seja possível o levantamento de todas as edificações realizadas nesta cidade. A partir 

deste levantamento inicial, buscar-se-á os projetos e também a localização de cada uma destas obras. 

Posteriormente a esta fase de levantamentos, será elaborado um catálogo contendo o material coletado, 

relatório fotográfico e análise do estado das edificações nos dias de hoje. O trabalho finda-se com a proposta 

de preservação de bens deixados pela Companhia, que possuem maior relevância. 

Resultado: 

Ao final do trabalho será elaborado um catálogo com todas as obras analisadas construídas pela Companhia 

Predial, na cidade de Taubaté, assim como a situação atual destes bens, projetos, relatório fotográfico e 

também uma proposta das edificações que merecem ser preservadas. 

Conclusão: 

Conclui-se o enriquecimento cultural e intelectual após a imersão no período do núcleo urbano no Vale do 

Paraíba como fonte de pesquisa. O que me torna, mesmo que paulatina, apto e habilitado a exercer à 

Arquitetura e Urbanismo de forma criativa e em benefício da comunidade. 
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A QUALIDADE DO ATENDIMENTO COMO FATOR DE CRESCIMENTO EMPRESARIAL  

ENIC201615342 

 

MICHELLE PAIXÃO SOARES, SARA GABRIELA ZANIN RAMOS 

Orientador(a): JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO 

 

Introdução: 

Até meados do século XX, era raro uma empresa apresentar em seu organograma um departamento dirigido 

à qualidade. Neste período, apenas algumas grandes organizações exibiam departamentos de inspeção final 

e testes, que se reportavam, normalmente, ao superintendente da produção ou ao gerente da fábrica. 

(SALES, 2009). De acordo com Costa, Nakata e Calsani (2013), O cliente se tornou valioso no mercado 

atual, e não se importar com ele tem sido a causa do desaparecimento de muitas empresas, por isso, é 

necessário avaliar e reavaliar de forma contínua as estratégias perante o cliente, pois o perfil do consumidor 

mudou de fiel, ou seja, aquele cliente que comprava na mesma loja com o mesmo vendedor durante anos 

sem questionar a qualidade, para aquele que busca uma relação atraente para ter fidelidade, caso contrário, 

ele buscará outras empresas as quais estarão dispostas a atender suas expectativas. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada nessa pesquisa é a revisão bibliográfica, a qual tem como objetivo identificar os 

principais fatores que contribuem como diferencial no crescimento empresarial por meio da excelência no 

atendimento ao cliente, frente aos desafios do mercado cada vez mais competitivo. O pressuposto adotado é 

o de que a gestão com foco no melhor atendimento visa abrir vantagens competitivas, além de atrair e 

fidelizar consumidores. 

Resultado: 

Estarão à frente as empresas que adotarem a NBR ISO 9001. A ABNT NBR ISO 9001 é uma norma que 

define os requisitos para colocar um sistema de gestão da qualidade em vigor. Ela orienta empresas a 

aumentar sua eficiência e a satisfação do cliente. (ABNT NBR 9001, 2015). 

Conclusão: 

Por fim, pode-se concluir que compreender as necessidades e os desejos dos clientes é o grande desafio das 

organizações que almejam o sucesso, tendo em vista que, um cliente não é igual ao outro, por tanto, faz-se 

necessário, atenção, especial aos tipos de clientes existentes, aprender a identificá-los por meio do seu gesto 

ou fala é importante no auxílio para compreendê-lo melhor. (COSTA, NAKATA e CALSANI, 2013). 
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IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE  

ENIC201600263 

 

BIANCA DE NANI RODRIGUES SILVA 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O mercado está passando por uma fase de mudanças muito rápidas, onde a empresa que não tiver o poder e 

se adaptar às suas oscilações ficará para trás. Essas mudanças fazem parte da evolução social, tecnológica e 

principalmente mental, onde o consumidor se tornou mais exigente e desejando cada vez mais praticidade. A 

Gestão da Qualidade tem como princípios fundamentais estabelecidos pela NBR ISO 9000:2000, foco no 

cliente, liderança, envolvimento de pessoas, abordagem de processos, abordagem sistêmica, melhoria 

contínua, abordagem factual para tomada de decisões e benefícios mútuos na relação com fornecedores. Tais 

princípios auxiliam a alta direção na condução da organização à melhoria de seu desempenho e formam a 

base para as normas de sistema de gestão da qualidad. 

Metodologia: 

Considera-se a primeira fase para a implantação do sistema de qualidade, a fase decisória. A decisão pela 

implantação de um sistema de gestão da qualidade, é a principal etapa para que o processo ocorra, e alcance 

seus objetivos. Logo após vem o planejamento, que deverá ser realizado de forma a satisfazer os requisitos 

do estabelecimento, assegurando que os objetivos da qualidade sejam atingidos nos diversos níveis da 

instituição. Esses objetivos deverão ser mensuráveis e coerentes com a política da qualidade. Dessa forma, 

devem-se identificar os processos necessários para o SGQ e sua implementação. Na fase de preparação, 

implantação e operação, deve-se definir claramente as responsabilidades, buscando a sensibilização e 

comprometimento de todos os colaboradores da empresa. Estabelecer programas de treinamento e 

capacitação em vários níveis de acordo com as necessidades detectadas, acompanhando e avaliando a 

eficácia das ações executadas. Em relação ao produto ou serviço da organização, sua realização deve ser 

coerente com o SGQ e refletir em ações estabelecidas na organização para planejar e desenvolver os 

processos necessários para a empresa. Assim, é preciso também definir os processos relacionados ao cliente, 

determinando requisitos, e sua análise crítica pela organização antes de assumir o compromisso de fornecer 

o produto ou serviço. Em relação ao produto ou serviço, a organização deve determinar as medições e 

monitoramentos a serem realizados, para evidenciar a conformidade do que será executado, com os 

requisitos determinados pelo cliente e pela organização. A última fase envolve a manutenção e melhoria 

para captar, monitorar e utilizar as informações relativas à percepção do cliente quanto ao atendimento e 

suas expectativas. Continuamente, a organização deve melhorar a eficácia do sistema de gestão da 

qualidade, valendo-se da política e objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de dados e ações 

corretivas e preventivas. 

Resultado: 

Os resultados mostram muitos benefícios que um sistema eficaz de gestão da qualidade traz, mas somente 

poderão ser atingidos se a organização os reconhece como relevantes. Dentre os benefícios estão: aumento 

da satisfação e lealdade dos clientes, pois há o compromisso de que todos os seus requisitos serão atendidos; 

custos operacionais reduzidos pela redução dos custos com retrabalho e com a aplicação mais eficiente dos 

recursos, competitividade e confiabilidade relativamente maiores devido à melhoria do desempenho 

organizacional, melhoria da motivação e do clima organizacional, por meio do trabalho mais eficiente, 

focado, planejado e com a garantia de que os recursos serão disponibilizados adequadamente para não 

comprometer o produto ou o serviço realizado. 

Conclusão: 
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Analisando o desenvolvimento deste trabalho, conclui-se que as reais mudanças que ocorrem nas empresas 

após a implantação do sistema de gestão da qualidade, oferecem melhorias em praticamente todos os seus 

setores. Adquire a oportunidade de aumentar sua competitividade, por meio da redução de desperdícios, 

melhor motivação de seus colaboradores entre outros. Ocasionando assim, benefícios mútuos, tanto para a 

empresa que reduzirá seus custos e aumentará seu lucro, como para o consumidor final, que sempre irá 

adquirir produtos ou serviços de qualidade. 
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PROPOSTA DE PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL, SUB-REGIÃO: SERRA DA MANTIQUEIRA  

ENIC201606590 

 

THAÍS GONZAGA FRANÇA, IGOR DE GOES DINIZ, AMANDA LOPES ALTELINO, NATALY CRISTINA DE 

CAMPOS GOUVÊA, LEANDRO FELIPE ALVES DA CUNHA, RENAN CORRÊA DE TOLEDO 

Orientador(a): FLAVIO JOSE NERY CONDE MALTA 

 

Introdução: 

O trabalho se desenvolve a partir de estudos científicos (interdisciplinares), em relação ao município de 

Campos de Jordão e sua sub-região (Serra da Mantiqueira - trecho Paulista) , orientado pelo professor Dr. 

Flávio José Nery Conde Malta no 1º semestre de 2016, na disciplina de Introdução ao Planejamento Urbano 

e Regional do 5º Semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo - UNITAU. A pesquisa e levantamento de 

dados estatísticos têm como finalidade se aprofundar nas características da cidade escolhida e sua sub-

região, a fim de reconhecer a problemática do segmento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e do 

Litoral Norte, sobre a temática “A cidade na Região”, sendo possível adotar diretrizes em um 

desenvolvimento sustentável para a solução dos problemas, criando melhorias para a cidade. 

Metodologia: 

Através de estudos científicos (interdisciplinares) do município de Campos de Jordão e sua sub-região, 

obtivemos dados nas pesquisas, cartografias e levantamentos estatísticos, os quais podem caracterizar a 

cidade em vista aqueles que a usam e nos dá a sua leitura em relação às cidades vizinhas. Para melhor 

compreensão foi feita uma análise de cada bairro em sua particularidade e diante das realidades encontradas 

sobre um mesmo meio, foi necessário à sobreposição de perspectivas obtidas a fim da concepção de uma 

única problemática comum. Essa problemática tem como identidade principal a Segregação Sócio Espacial, 

que resulta na fragmentação do espaço urbano e nítida disparidade em sua forma e função. 

Resultado: 

No desenvolvimento do trabalho, devido aos problemas encontrados, foi possível chegar a Diretrizes 

sustentáveis para melhor solucionar cada uma das questões negativas, tais como, a revitalização do "Rio 

Sapucaí" ao lado da Avenida Frei Orestes, em que os imóveis, a sua beira, seriam desapropriados em trechos 

ao longo da avenida, e por motivos de segurança teriam que ser deslocados para uma Zona de Ocupação de 

Interesse Social, situada no bairro Jardim Dirce, dando um melhor espaço para a revitalização do córrego, 

criação de ciclovias e faixas de passeio, o antigo local das habitações, dariam espaço a um parque para 

convívio da população, outra solução seria a criação de bolsões de estacionamentos em locais estratégicos, 

com o propósito de aliviar o transito até a região do Capivari ( principalmente em épocas de alta 

temporada), em frente seriam localizadas praças para a criação de comercio local, favorecendo os 

comerciantes da região. 

Conclusão: 

Ao fim do trabalho, foi possível concluir que os espaços segregados apresentam uma baixa disponibilidade 

de infraestrutura, o que destoa muito das áreas que recebem foco turístico regional, pois essas são 

caracterizadas por dispor de infraestrutura, porém apresentam aspectos problemáticos como o caso das 

principais avenidas que sofrem de grande congestionamento em épocas de temporada. Contudo, foi possível 

criar soluções de melhorias para a mobilidade urbana de Campos do Jordão, preservação do meio ambiente 

e diminuir a probabilidade de riscos, tendo, em visão, como motivo dessa atividade o início da prática de 

Planejamento Urbano e Regional e o desenvolvimento sustentável. 
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TELEOPERAÇÃO DE UM MANIPULADOR ROBÓTICO INDUSTRIAL ATRAVÉS DE GESTOS UTILIZANDO 

O KINECT  

ENIC201621552 

 

MAXWELL VASCONCELOS PERETTA 

Orientador(a): MARCELO PINHEIRO WERNECK 

 

Introdução: 

A utilização de robôs do tipo manipulador robótico, ou braço robótico, pode ser observada industrialmente 

tendo em vista sua ampla versatilidade, realizando desde tarefas mais simples, como locomoção de peças, 

até as mais complexas, como pintar e soldar. Neste sentido, os robôs podem ser considerados complexos, 

pois unem diversos elementos de diversas áreas, o que pode exigir um maior treinamento ou qualificação 

para sua operação, demandando tempo. Uma tendência dentro da Interação Humano-Robô (HRI) é a 

utilização de gestos e poses corporais, e, visto que as mãos e o corpo são utilizados diariamente, percebe-se 

a naturalidade e facilidade com a qual um sistema assim deve operar. Logo, este trabalho visa integrar o 

sensor de movimentos Kinect ao manipulador robótico KUKA, a fim de desenvolver uma aplicação para 

gerar informações de trajetória ao robô a partir de gestos do operador. 

Metodologia: 

Para tal, além do sensor Kinect (para XBOX 360) [C] e o manipulador robótico KUKA [A], utilizou-se um 

computador com LabVIEW (ambiente de programação) [B], conforme ilustrado na Figura 1, responsável 

por realizar a interface entre os dispositivos e usuário. Como forma de avaliação dos resultados, realizou-se 

uma pesquisa de impacto com os usuários em uma feira (FIEE – Feira Internacional da Indústria Elétrica, 

Eletrônica, Energia e Automação), onde os mesmos responderam sobre sua faixa de idade, sexo, se estudam 

ou não robótica, se trabalham com robótica e uma avaliação da sensação de operar o sistema, baseada em 

emojis (desenhos com expressões) sendo que as avaliações foram relacionadas a uma nota que variou de 1 a 

6 (1 para “bravo” e 6 para “palmas”). Os pesquisados foram mantidos em anonimato e tinham como 

opcionais duas questões: a primeira sobre uma área na qual ela vê a possibilidade de aplicação do sistema 

proposto; e a segunda sobre uma sugestão de aplicação. Por fim, realizou-se cálculos estatísticos básicos, 

como média e porcentagem para análise quantitativa, separou-se determinados grupos com suas respectivas 

“notas” a fim de analisar sua influência direta (positiva ou negativamente, com o intuito de inferir relações) 

no resultado final e contabilizou- se as áreas e aplicações possíveis para que se possa verificar a viabilidade 

de aplicação da tecnologia proposta. Como forma de exibição dos resultados, elaborou-se um gráfico com as 

avaliações colhidas. 

Resultado: 

Os resultados foram extremamente positivos, alcançando 76,3 % de nota máxima e 0 para as duas notas 

mais inferiores, de um total de 211 pessoas pesquisadas. Sendo que, em sua maioria os pesquisados foram 

homens, de 17 a 25 anos, que estudam porém não trabalham com robótica. E as áreas vistas como possíveis 

de serem aplicadas à tal tecnologia tiveram 24 variações, indo desde ambientes hostis, marítima, 

desarmamento de bombas até reabilitação médica, remoção de vítimas em acidentes e idosos. Quando 

comparadas as médias das avaliações, pode-se perceber que sexo, o fato de trabalhar e/ou estudar robótica 

não obtiveram diferença significativa, mas que para uma faixa etária menor, maiores foram as notas e vice-

versa. 

Conclusão: 

Com base nos resultados, é possível concluir que o objetivo proposto foi alcançado, com retorno além do 

previsto quando mensurado, não obstante o fato do feedback positivo de cada usuário, seja com um sorriso, 

uma demonstração de satisfação, alegria, quanto com elogios, comparações, sugestões e agradecimentos. 

Também foi possível inferir que as pessoas com menor faixa etária se encantaram mais, bem como aquelas 

que estudam robótica, por provavelmente conseguirem perceber o valor e ganho do projeto. 
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PARQUE VALE DO ONSEN - PROPOSTA DE LAZER, ENTRETENIMENTO E DIVERSÃO PARA TAUBATÉ  

ENIC201622198 

 

VINÍCIUS NOGUEIRA SALLES 

Orientador(a): VINICIUS BARROS BARBOSA 

 

Introdução: 

A proposta deste trabalho é criar um grande parque urbano para Taubaté, na área do antigo clube Onsen 

Thermas, de forma que ofereça à cidade diferentes opções de atividades envolvendo entretenimento, lazer, 

esporte, diversão, passeio e turismo. Empregar elementos naturais misturados com uma arquitetura 

tecnológica e inovadora e assim, criar um visual único, despertando em seus visitantes diferentes 

experiências cada vez que percorrem por seus trajetos. O projeto pretende remodelar esta área com 

abundante natureza, entre lagos, piscinas e construções, que atualmente se encontra em situação de 

abandono, e transformá-la em um espaço agradável, prazeroso, atraente e convidativo.A intenção é, usando 

muita criatividade, idealizar um local dedicado à diversão, proporcionando momentos felizes, que são 

resultados de uma receita cujos principais ingredientes são arte, imaginação e arquitetura. 

Metodologia: 

Foram executadas pesquisas em três etapas que aprimoraram a compreensão e entendimento, o que serviu 

para aperfeiçoar, refinar e sofisticar a elaboração da proposta. Primeiro foi efetuado um estudo sobre o tema 

escolhido para que ficassem claros os propósitos e intuitos deste trabalho, no qual foram definidos detalhes, 

usos e particularidades de parques urbanos e espaços públicos. Seguidamente foram escolhidos três projetos 

existentes como referências que oferecessem inspirações e ideias futuras. Cada projeto proporcionou 

estudos de caso, nos quais foram analisados diferentes elementos em distintas escalas. Depois foi praticada 

uma análise sobre toda a cidade de Taubaté, a fim de entender como a arquitetura das áreas verdes públicas, 

praças e parques influencia na saúde e bem estar do cotidiano dos munícipes. Estes estudos justificam os 

motivos pelos quais a escolha da área do Clube Onsen Thermas é adequada e satisfatória para que as metas 

e intenções do projeto obtenham sucesso. 

Resultado: 

Após todos os estudos o parque começou a receber formas. Desenhos e croquis foram elaborados até a 

escolha e adaptação da melhor proposta para este projeto. Todas as construções, caminhos, elementos e 

equipamentos projetados se aproveitam da topografia para oferecer sempre a mais bela contemplação do 

local, tendo como principal partido o uso de níveis e desníveis. Nos ambientes foram criados equipamentos 

urbanos e espaços dedicados ao esporte, lazer, entretenimento e diversão, com áreas de eventos, 

playgrounds, quadras, pistas, obras de arte e a principal característica da área do Onsen Thermas: As águas 

quentes naturais terapêuticas. 

Conclusão: 

Taubaté possui carência de um lugar projetado e planejado para atender ao público. Um local seguro, de 

fácil acesso e que proporcione esportes, eventos, equipamentos urbanos, descanso e lazer. Esta proposta 

pretende presentear este público que aumenta a cada dia e, assim, trazer a cidade uma forma de vida mais 

saudável, prazerosa e agradável. 
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COMÉRCIO BILATERAL E LOGÍSTICA INTEGRADA ENTRE BRASIL E CHINA COM FOCO NO MINÉRIO 

DE FERRO  

ENIC201628308 

 

ANDRESSA CANASSA DE CARVALHO, THAIS DE MELO FONTES SILVA 

Orientador(a): MIROSLAVA HAMZAGIC 

 

Introdução: 

O Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro sendo fortemente explorado na região do Pará. 

Com a criação da Vale S.A, a estrada de ferro Vitória a Minas se expandiu gerando novos empregos 

valorizando às atividade logísticas. Devido à forte ascensão da China como país industrializado, nas últimas 

décadas,a commoditie se tornou uma das principais protagonistas entre acordos bilaterais entre Brasil e 

China, fazendo parte dos segmentos de investimentos chineses. O objetivo geral do trabalho é analisar a 

importância e as dificuldades na relação de comércio bilateral entre Brasil e China.Destacam-se as 

dificuldades encontradas devido à ausência de melhoria, mudança e manutenção de fluxos logísticos 

dificultando a realização e concretização de outros contratos comerciais internacionais entre Brasil e China. 

A delimitação deste trabalho analisará a relação de comércio bilateral entre Brasil e China especificamente 

no comércio de minério de ferro, destacando o que se apresenta na atualidade. 

Metodologia: 

Este trabalho utilizou como método de pesquisa, para a coleta de dados que levaram à obtenção dos 

resultados e conclusão, a revisão bibliográfica por meio de informações adquiridas de sites como Itamaraty, 

empresa Vale S.A, Ministério das Relações Exteriores. Foram utilizadas também diversas publicações 

relevantes contendo informações pertinentes da área. 

Resultado: 

O contexto logístico brasileiro permitiu a análise da necessidade do direcionamento de altos recursos 

financeiros para prover a infraestrutura adequada em prol de suprir as necessidades. Em 2009 a China 

tornou-se oficialmente o principal parceiro comercial do Brasil. A relevância do minério de ferro é 

esplêndida, e a influência da matéria prima para a economia está diretamente atrelada aos aspectos que vão 

além do campo de produção e ultrapassam fronteiras. 

Conclusão: 

Concluiu-se que a logística brasileira deve ser estudada frente às necessidades, particularidades e seus 

impactos para melhoria do país são resultantes de projetos que podem viabilizar trâmites logísticos em nível 

internacional. Ainda há a necessidade de elaborar projetos para fortalecer o desenvolvimento logístico. O 

estabelecimento de parcerias além da integração dos modais de forma a atender a demanda tornam-se 

fatores cruciais à manutenção dos acordos comerciais com este país. Neste cenário a existência do acordo 

comercial envolvendo minério de ferro entre Brasil e China de forma significativa, depende de 

investimento, e o Brasil se encontra na ausência de infraestrutura sólida. 
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NANOTECNOLOGIA: O ESTADO DA ARTE  

ENIC201614598 

 

CAROLAINE BORGES DOS SANTOS OLIVEIRA, EDSON VANDER PIMENTEL 

Orientador(a): KÁTIA CELINA DA SILVA RICHETTO 

 

Introdução: 

Na escala Nano(nm) o fator de grandeza corresponde a 10-9, quando falamos 1 nanômetro refere-se ao fator 

10-9 metro, sendo um bilionésimo do metro, sendo 0, 000 000 001 sua representação numérica.(4) Podemos 

conceituar a nanotecnologia como sendo a capacidade de manipular e caracterizar a matéria em nível 

molecular, possibilitando a criação de novos produtos, materiais e substâncias. (2) 

Metodologia: 

Para a realização da pesquisa recorreu-se a um levantamento bibliográfico – realizado a partir de fontes 

como internet, Google Acadêmico, e as bibliotecas de acesso na plataforma virtual da UERJ (Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro). A partir das leituras dos artigos, dissertações, entrevistas etc. A pesquisa pode 

ser considerada bibliográfica e exploratória, baseado em materiais publicados em livros, artigos e 

dissertações. (PIMENTEL, 2013) 

Resultado: 

A nanotecnologia nos permite criar materiais sustentáveis, baratos, avançados e de baixo custo. Facilitando 

por exemplo a reciclagem de equipamentos, o peso total de um veículo, diminuindo os níveis de emissão de 

gases poluentes. (5) Com estruturas mais resistentes, os equipamentos tecnológicos (construídos com uma 

estrutura nanométrica) contribui também para a investigação médica, saúde, uso militar, entre outros 

conforme mostrado na figura 1. O objetivo da pesquisa foi realizar um estudo teórico sobre a aplicação da 

Nanotecnologia e sua mudança na tecnologia moderna, estando presentes nos setores industriais e de 

engenharia, multiplicando a demanda de conhecimentos multidisciplinares. Os materiais com escala 

nanométrica nos permitirão fazer uma substituição total dos materiais utilizados atualmente, pois suas 

características é a demanda para o futuro da tecnologia. (3) 

Conclusão: 

A nanotecnologia está sendo incorporada aos produtos finais, nos diversos setores da indústria. Constatando 

assim um mercado efetivo ligado a nanotecnologia, de 2012 em diante ela esteve presente na produção de 

bens manufaturados, sua aplicação se tornou significativa em diversas áreas do conhecimento. A 

nanociência busca entender efeitos e influências nas propriedades dos materiais. A nanotecnologia explora 

efeitos para criar estruturas, equipamentos e sistemas com novas propriedades e funcionalidades, como por 

exemplo, tamanho de interesse, efeitos e área de superfície maior por unidade de massa, maior reatividade 

química, efeitos quânticos e novas propriedades óticas, elétricas e magnéticas. (2) 
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MARCA E PRODUTO: O CASO DA "NEW COKE"  

ENIC201672038 

 

GABRIELA FERREIRA SANTOS, TAYNARA FERREIRA DOS SANTOS 

Orientador(a): ODIR CANTANHEDE GUARNIERI 

 

Introdução: 

A marca é o item mais importante de um produto, é a imagem que a empresa passa, tendo forte influência na 

vida do consumidor. O objetivo deste estudo é analisar as estratégias de marketing da Coca- Cola e um dos 

grandes erros da empresa, conhecido como “O caso da New Coke”, em 1985, quando decidiram mudar a 

fórmula de seu principal produto devido à perda gradual de vendas para a Pepsi. O erro foi confiar no 

produto e não no consumidor. O teste com o novo sabor foi realizado com mais de 200 mil americanos 

havendo grande aprovação, mas ao ser substituída pela nova formula, os consumidores recusaram o novo 

produto, pedindo de volta a formula antiga. A empresa perdeu vendas e muito dinheiro nesse investimento. 

O foco é evidenciar o processo de criação de novos produtos e o lançamento no mercado. 

Metodologia: 

Como metodologia foram utilizadas para o estudo: acesso ao site da empresa Coca-Cola Company, seu 

histórico no mercado, artigos disponíveis ssobre Administração, Marketing, Marcas e Produto na internet e 

livros didáticos do acervo da universidade, buscando referencias e explicações de estudiosos como, Kevin 

Keller, David Aaker, Marcos Cobra, Philip Kotler entre outros. 

Resultado: 

Espera-se com o resultado que empreendedores de pequenas e novas empresas identifiquem erros e acertos 

de marketing, no processo de construção da marca, lançamento dos seus produtos no mercado e sua relação 

com os consumidores. 

Conclusão: 

Conclui-se que a Coca-Cola Company teve um erro notável no “caso da New Coke” por substituir um 

produto pelo outro no mercado. Os empreendedores devem ter cuidado ao lançar novos produtos para não 

afetarem o costume já conquistado pelos consumidores em relação ao seu produto. 
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INFLUÊNCIA DO TIPO DE JUNTA NO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG  

ENIC201669225 

 

AMANDA VANESSA PRESOTO MENDONÇA, LEONARDO MORAES 

Orientador(a): ALUISIO PINTO DA SILVA 

 

Introdução: 

O tema foi escolhido devido à grande utilização de solda nas indústrias. Setores aeronáuticos, navais, 

metalúrgicos e automobilísticos são alguns exemplos de indústrias beneficiadas por esse tipo de processo. 

Nas empresas, antes de se executar a soldagem, muitos estudos são realizados para se definir os materiais, 

consumíveis e processo de soldagem mais adequados para cada aplicação. Uma das principais fontes 

utilizadas na soldagem é o calor, que representa uma grande influência nos fenômenos mecânicos e 

transformações metalúrgicas na poça de fusão, podendo gerar alterações na zona de solda. Os ensaios 

mecânicos são executados com a função de verificar a eficiência da solda realizada, garantindo a segurança 

na utilização dos produtos finais. 

Metodologia: 

Baseia-se na pesquisa bibliográfica e analise da dissipação de calor em dois tipos diferentes de chanfro 

fabricados em material SAE 1020 com espessura de 6,35 mm pelo processo de solda por MIG semi 

automatizado. Foram utilizadas duas amostras no processo de solda, uma com chanfro em v e outra com 

chanfro em meio v, a temperatura foi analisada logo após a soldagem, com intuito de verificar a dissipação 

de calor em três pontos específicos da peça, sendo a 10, 30 e 60 mm de distância a partir do cordão de solda. 

Seis corpos de prova foram removidos das duas amostras soldadas e preparadas através dos processos de 

embutimento, lixamento, polimento e ataque químico para realização de ensaios micrográficos e de dureza 

Rockwell. Os ensaios foram executados para uma possível constatação de alteração microestrutural dos 

materiais comparando um tipo de chanfro ao outro. 

Resultado: 

Durante os processos de soldagem foi constatado que houve maior dissipação de calor na amostra com 

chanfro em V, visto que se necessita de mais deposição de material e com isso, uma poça de fusão mais 

agressiva à peça, gerando temperaturas mais elevadas. Levando em consideração as diferenças de 

temperatura, foi executado o ensaio de dureza Rockwell e verificou-se que a amostra com chanfro em V 

teve uma leve alteração na dureza do material tornando-a um pouco menos tenaz em relação a amostra em 

meio V. Através do processo de micrografia com aumento em 500 vezes constatou-se que não ocorreu 

mudanças significativas na microestrutura do material. 

Conclusão: 

Com base na análise prática, conclui-se que o tipo de chanfro é um ponto importante a ser analisado, 

juntamente com outros parâmetros, como o tipo de material, consumíveis e aplicabilidade do produto final, 

antes de se realizar um processo de solda. Foi possível constatar que variando o tipo de chanfro ocorre uma 

alteração na dissipação de calor no metal de base. Portanto em peças mais espessas ou peças que requerem 

uma poça de fusão maior, pode haver mudanças mais significativas nas propriedades mecânicas do material 

utilizado. 
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GESTÃO DE CRISE: CONFLITOS, AMBIENTE ORGANIZACIONAL E VALORIZAÇÃO DOS 

COLABORADORES  

ENIC201658834 

 

STAPHANIE MOREIRA DA SILVA LUIZ, JÉSSICA COUTO BRANCO DA CUNHA 

Orientador(a): JULIO GONCALVES 

 

Introdução: 

Do ponto de vista etimológico, a palavra trabalho tem origem no vocábulo latino tripalium, um instrumento 

de tortura para aqueles que não podiam pagar os impostos, porém, mesmo com o decorrer dos anos o 

trabalho visto como castigo ainda persiste na mentalidade da sociedade. Atualmente, devido a constante 

modificação sucedida no mercado de trabalho, os gestores compreenderam a importância do estudo do 

ambiente corporativo, visando os tipos de comportamentos que são reforçados pela organização, e como 

consequência destas práticas, os tipos de conflitos existentes nos setores, implantando medidas de 

motivação aos colaboradores substituindo a ideia de trabalho como castigo pela ideia de trabalho como 

obra.Segundo Cortella (2008) “A ideia de trabalho como castigo precisa ser substituída pelo conceito de 

realizar uma obra, que os gregos chamam de poiesis, que significa minha obra, aquilo que faço, que 

construo, aquilo em que me vejo”. 

Metodologia: 

As fases desta pesquisa incluem: revisão bibliográfica sobre a tese e estudo de caso. Através da revisão 

bibliográfica descritiva, aspira-se aprofundar-se o conhecimento sobre a dissertação acerca da gestão de 

crise, com destaque nos fatores relacionados a desmotivação do colaborador. O estudo de caso explana uma 

abordagem metodológica de investigação visando a compreensão acerca do assunto, explorando e 

descrevendo acontecimentos, apresentando os resultados encontrados pelas organizações para a resolução 

do problema apresentado. O levantamento bibliográfico, será realizado por meio de livros relacionados ao 

tema abordado, com foco em obras abrangentes e recentes, teses universitárias, relatórios técnicos e artigos 

científicos, como objetivo desta tese. 

Resultado: 

A gestão participativa é uma metodologia que visa o desenvolvimento organizacional com a participação do 

indivíduo nas tomadas de decisão, havendo compromisso e cumplicidade. Neste tipo de gestão há divisão de 

responsabilidades, participação do estabelecimento de objetivos e metas ao debater decisões traçando os 

rumos do negócio. Desta forma o colaborador percebe que é interveniente e importante no processo, 

trabalhando com mais empenho, satisfação e motivação. Além disso é possível aprender, modificar, 

aperfeiçoar, evoluir e agir. Assim, surge a inovação, a pró-atividade, fazendo com que os objetivos comuns, 

se sobrepõem aos interesses individuais. Os relacionamentos se revigoram e a cooperação torna-se altiva. 

Estes fatores são decorrentes da gestão participativa e do engajamento onde todos estão dispostos a 

cooperar, a desenvolver-se com grandes expectativas de crescer com a organização, assim como ocorreu em 

seu primeiro dia de serviço. 

Conclusão: 

As organizações devem saber o grau de satisfação de seus funcionários e agir para que essa motivação 

ocorra, garantindo a falta de absenteísmo e uma melhor produtividade. Fundamentado no estudo de caso 

apresentado, concluí-se que a motivação deve servir de estímulo à pessoa, sanando suas necessidades e 

desejos, provocando comportamentos que promova a realização de seus objetivos. A efetivação de metas 

pessoais dos colaboradores incide, diretamente, em sua performace dentro da organização e 

conseqüentemente na concretização dos propósitos da companhia. O segredo da felicidade no trabalho 

reside em uma palavra: excelência. Faz bem aquele que gosta do que faz. 
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A MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL  

ENIC201661126 

 

CAROLINE ROZA SANTOS, PRISCILA LIMA FARNESE 

Orientador(a): AUGUSTINHO RIBEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

A motivação está diretamente ligada ao aspecto psicológico do ser humano, onde estimulamos o outro a 

pensar e agir de uma forma que demonstre melhores resultados.?Para uma empresa, é de extrema 

importância ter funcionários motivados, pois podemos observar o rendimento que cada individuo passa a 

apresentar oferecendo mais eficiência e envolvimento nos projetos empresariais. Teorias existentes são 

usadas para explicar a motivação no trabalho, bem como suas aplicações em programas motivacionais 

concretos. Os lideres devem usar a mesma como uma aliada para a organização, estando atentos aos fatores 

que realmente funcionem para estimular os colaboradores e qual a melhor forma de aplicação dessas 

medidas para que promovam a elevação da motivação de forma continua. 

Metodologia: 

Essa pesquisa teve como objetivo principal apresentar os diversos fatores que geram a motivação, variando 

de acordo com o tipo de pessoa em qualquer nível organizacional, para a melhora do desempenho e 

realização de atividades. O estudo foi embasado bibliograficamente em estudos realizados por diversos 

autores relacionados com o tema. Como complemento, foram realizadas pesquisas publicadas em sites, bem 

como dissertações e teses. 

Resultado: 

O objetivo central deste trabalho é propor um modelo para aprimorar programas de motivação no trabalho a 

partir do perfil motivacional do trabalhador. O pressuposto básico é que as estratégias de motivação são 

mais eficientes quando correspondem diretamente a metas e valores do trabalhador. Com base nos 

resultados destes estudos, é introduzido o conceito de perfil motivacional do trabalhador e discutida a sua 

forma de avaliação nas organizações. É igualmente apontada a correspondência entre diversos aspectos do 

perfil motivacional e diversos motivadores utilizados na prática organizacional. Portanto o conhecimento do 

perfil motivacional do trabalhador possibilita o desenvolvimento de programas diferenciados de motivação 

dentro da organização, visando à atender a metas de trabalhadores diversos. De fato, colaboradores 

motivados geram uma maior satisfação pessoal e como consequência melhores resultados na organização. 

Conclusão: 

A partir deste estudo, vimos que se as teorias sobre motivação, aplicadas de forma eficiente e eficaz pela 

organização faz com que o funcionário se sinta bem em trabalhar e busque realizar suas metas individuais. 

Com isso a organização ganha em produção, queda do absenteísmo e melhoria do ambiente de trabalho. 
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O ASSISTENTE SOCIAL EM SOLO POUCO EXPLORADO: ATUAÇÃO JUNTO AO USUÁRIO COM 

TRANSTORNO MENTAL  

ENIC201620699 

 

NATHÁLIA BRASIL VIDAL 

Orientador(a): MÔNICA MARIA NUNES DA TRINDADE SIQUEIRA 

 

Introdução: 

O trabalho é o resultado parcial de uma pesquisa mais ampla que visa conhecer a atuação do assistente 

social com o usuário que possui transtorno mental. Pesquisar a questão do transtorno mental tendo em vista 

a possível hegemonia psi e consequente ausência de aporte teórico em que o assistente social é inserido, 

com foco na atuação direta com àquele que possui transtorno mental se faz importante, pois é pouco 

estudado pela categoria de assistentes sociais; independente da área de atuação do assistente social. 

Metodologia: 

A pesquisa foi qualitativa e os dados foram coletados por meio da técnica de grupo focal e entrevista. Os 

sujeitos da pesquisa foram assistentes sociais, por estes serem os que melhor forneceram os dados e 

enriqueceram o estudo. Os profissionais convidados foram das áreas de atuação: saúde, previdência, 

educação, assistência social, campo sócio jurídico, instituições privadas sem fins lucrativos completando os 

vinte e nove (29) profissionais previstos, sem distinção de gênero. A análise dos dados se deu a partir da 

identificação de como se dá o atendimento e as intervenções realizadas pelo assistente social às pessoas que 

possuem transtorno mental, pela exploração das percepções e dificuldades vivenciadas pelo assistente social 

na relação direta com a pessoa que possui transtorno mental, pelo conhecimento dos limites e possibilidades 

de ação do assistente social diretamente com as pessoas que possuem transtorno mental e pela visão dos 

assistentes sociais sobre a possível hegemonia psi na saúde mental. Abrangeu as categorias saúde mental, 

pessoa com transtorno mental e exercício profissional do assistente social para o tratamento dos dados. Com 

a pesquisa pretendeu-se conhecer se há subordinação dos assistentes sociais frente à hegemonia psi na saúde 

mental; se os assistentes sociais sentem-se pouco alicerçados na saúde mental, devido ao escasso contato 

com a temática em sua graduação; se de fato na saúde mental, vem sendo apontado aos assistentes sociais o 

trabalho com as famílias. 

Resultado: 

Diante dos dados coletados até o momento por meio do Grupo Focal, percebeu-se a ausência da abordagem 

em Saúde Mental na formação profissional durante a graduação em Serviço Social e o quanto esta questão 

traz insegurança no atendimento a pessoa com transtorno mental. Foi observado a dificuldade dos 

profissionais em distinguir transtorno mental e deficiência intelectual. Os assistentes sociais não acreditam 

que há hegemonia psi, essa percepção possivelmente esteja na representação de outras categorias 

profissionais em relação ao Serviço Social, talvez daqueles que pertencem a hegemonia psi. Outra questão 

percebida foi a complexidade dos atendimentos em Saúde Mental, momento em que a precarização do 

trabalho do assistente social toma a frente e influencia para não sentirem-se pressionados a realizar um 

atendimento de qualidade a pessoa com transtorno mental. 

Conclusão: 

Conclui-se que a atuação do assistente social com a pessoa com transtorno mental comporta lacunas, por 

isso a temática precisa ser estudada tanto durante o exercício profissional do assistente social quanto na 

graduação. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM ROTEIRO PRÁTICO DE EXECUÇÃO DAS ROTINAS CONTÁBEIS E 

SOCIETÁRIAS DE SOCIEDADES ANÔNIMAS DE CAPITAL FECHADO  

ENIC201615767 

 

ANA ROSA DEMETRIO, BRUNA ALESSANDRA MENEZES 

Orientador(a): JONAS COMIN DE CAMPOS 

 

Introdução: 

Tomando como referência o panorama atual globalizado e altamente conectado como é o nosso, no qual a 

economia e o dinheiro são manipulados de maneira rápida, uma empresa pode ter sua vida financeira, 

econômica e operacional exposta mundialmente, como é o caso, por exemplo, se suas ações fossem 

negociadas em bolsa de valores. Com inúmeras ferramentas que possibilitam tantos investimentos e 

tomadas de decisões e, apesar de existirem para cumprir o objeto social, as empresas estão cada vez mais 

sendo resumidas ao valor do lucro obtido. Neste contexto, as sociedades anônimas apresentam grande 

destaque, haja vista estarem ligadas, na maioria das vezes, a movimentar vultosos valores. 

Metodologia: 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica descritiva expondo de maneira clara e objetiva os pontos relevantes 

e necessários para a elaboração de um roteiro prático de execução de rotinas contábeis e societárias das 

Sociedades Anônimas de Capital Fechado. Propôs-se a realização da referida pesquisa visto que ao dar 

enfoque principalmente às sociedades anônimas de capital fechado, é possível identificar uma carência no 

conhecimento de suas rotinas contábeis e societárias pelos profissionais contábeis atuantes da região, 

justamente por sua contabilidade ser complexa, seria necessário mais conhecimento e atenção as suas 

particularidades. Profissionais com este tipo de saber conseguiriam organizar e executar procedimentos com 

mais segurança e facilidade. 

Resultado: 

Por conseguinte, tendo como objetivo desta pesquisa o desenvolvimento de um roteiro prático de execução 

de rotinas contábeis e societárias das S/A de Capital Fechado, percebe-se o quão relevante é o tema proposto 

para os profissionais contábeis da atualidade. Como resultado disto foram identificadas as particularidades 

da contabilidade de uma Sociedade Anônima de Capital Fechado e as principais são: rotinas diferenciadas 

de constituição por ata, contabilização de emissão de ações, livros especiais, particularidades de registro de 

ações, entre outras. 

Conclusão: 

Conclui-se que, com a elaboração do presente trabalho a cerca de um assunto de pouca clareza e domínio, 

os profissionais contábeis possuirão uma fonte de recurso para consulta das rotinas que satisfaça suas 

necessidades, indagações e dilemas de maneira clara. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA MINI FRESADORA CNC PARA USINAGEM DE MATERIAIS COMPÓSITOS 

E NÃO METAIS  

ENIC201604498 

 

VINICIUS VANZELLA ROCCO, ALAN VALDEVINO DE TOLEDO 

Orientador(a): FÁBIO HENRIQUE FONSECA SANTEJANI 

 

Introdução: 

O Comando Numérico Computadorizado é acessível a programas alterados conforme a necessidade do 

projeto. Praticamente todas as atividades nas indústrias são efetuadas por um sistema de controle, onde são 

encontrados em setores como usinagem de produtos, controle de qualidade, linhas de montagem e controle 

de ferramentas. As fresas são utilizados na usinagem, podendo usinar vários tipos de superfícies: planas, 

planas inclinadas, curvas e irregulares. Durante o processo de fresamento, o material é fixado na mesa de 

base da máquina, que possui movimentos independentes nos dois eixos coordenados X e Y. A ferramenta é 

montada no cabeçote que pode ser utilizado tanto na vertical como na horizontal, no eixo coordenado Z. 

Neste trabalho, a mini fresadora possui motor de retifica e uma mesa base móvel onde se usina placas e 

chapas de materiais compósitos e não metálicos, podendo ser madeiras, cerâmica, diversos tipos de 

plásticos, etc. 

Metodologia: 

Este projeto tem como base pesquisas teóricas sobre desenvolvimento de maquinas CNC e especificamente 

para o desenvolvimento de uma mini fresadora. Antes de iniciarmos a montagem da estrutura mecânica foi 

necessário estabelecer para qual tipo de usinagem esse projeto seria utilizado a fim de definir os tipos de 

materiais a serem usados na estrutura, quantas horas de trabalho seriam empregados sobre ela, custo capital 

a ser investido e o método de construção mais adequado, iniciando o projeto a seguir. Visando um projeto de 

baixo custo foi utilizado alguns materiais alternativos que atenderam as necessidades especificadas. Para 

desenvolver o projeto foi utilizado um software Gbrl Controller de fácil acessibilidade e disponibilidade. As 

dimensões gerais da estrutura basearam em função da possibilidade do consumo total da chapa de MDF 

adquirida para o projeto, evitando sobras. Construída em MDF, a estrutura foi desenvolvida com espaço 

físico suficiente para acomodar os três eixos de trabalho e ter uma resistência estrutural adequada para a 

usinagem de materiais compósitos e não metálicos. A escolha dos motores foi feita através de cálculos sobre 

a carga que eles suportariam. Para a validação do projeto foi executado a usinagem de algumas peças em 

madeira com dimensões de 200mmx200mm na qual fez-se gravações em relevo, furos e também corte da 

figura usinada. 

Resultado: 

Um dos resultados pode de ser visto na Figura 1, a fabricação de um chaveiro com logo da marca Adidas. A 

mini fresadora executou os códigos enviados do comando e os eixos executaram os movimentos em X e Y 

desenhando o logo e recortando o chaveiro e no eixo Z a profundidade das escritas. Verifica-se que o 

tamanho do logo e escrita foram os desejados, havendo pequena diferença na posição de corte. Esse 

pequeno desvio fica dentro da tolerância de erro padrão, mas fica um ponto de melhoria na montagem do 

eixo de movimento em X. O acabamento na peça demonstrou a velocidade de corte utilizada não foi 

adequada para o tipo de madeira usinado. Durante a usinagem observa-se que a estrutura não apresentou 

vibrações que pudessem influenciar no resultado final. 

Conclusão: 

O projeto atingiu os objetivos, é uma máquina de baixo custo. Sua estrutura é resistente, além de ser leve e 

compacta. Alcançou-se o objetivo de desenvolver uma estrutura capaz de interagir com um sistema 

eletrônico e um programa controlável. A estrutura respeitou o projeto feito em CAD. O Software Gbrl 

Controller transmitiu os códigos para a placa de Arduino corretamente e a interação da placa com os 

motores funcionou corretamente. Durante o acionamento manual existe um delay que não interfere no 

posicionamento correto das mesas ou cabeçote. 
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MENSURAÇÃO DE DESPERDICIO NAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

ENIC201682632 

 

CARLOS FERNANDO FERMI CLARO, DEBORA DE BRITO PRADO 

Orientador(a): ANGELA MARIA RIBEIRO 

 

Introdução: 

No mundo globalizado em que as empresas estão inseridas, onde a competitividade está cada vez mais 

acirrada, o aumento dessa concorrência, torna-se necessário que o sistema de controle de custos da empresa 

tenha que acompanhar tal evolução. Essa situação ocorre em todos os setores, sendo ele comércio, indústria 

ou prestação de serviço. Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi identificar os tipos de desperdícios que 

podem ocorrer nas atividades de prestação de serviço, realizando a mensuração dos mesmos e identificando 

a ociosidade de mão de obra ocorrida nesse processo, de uma empresa X. 

Metodologia: 

Para atingir esse objetivo foi utilizado a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Num primeiro momento 

foi realizada a leitura de autores que desenvolveram pesquisas que perpassam a temática em estudo a fim de 

embasar, teoricamente a pesquisa. Em um segundo momento foi realizado o levantamento dos dados para a 

realização do estudo de caso. Para que pudesse ser realizado tal estudo foram identificadas as atividades a 

serem analisadas, sendo: controle de inadimplentes e a realização de acordos para ao aumento da receita. As 

informações foram obtidas através de uma análise detalhada em uma determinada Empresa X, do ramo de 

prestação de serviços, sendo a análise realizada em documentos e relatórios disponíveis, tais como: quadro 

de funcionários, relatórios da folha de pagamento e o levantamento de dados para o estudo da área de 

cobrança, onde foi registrado o tempo gasto para a realização das atividades de controle de inadimplentes e 

a realização de acordos, para um que possibilitou uma análise da eficiência do sistema, identificando-se os 

desperdícios e os custos para a mesma, uma vez que o sistema Protheus, o qual é utilizado pela empresa, 

não atende mais as necessidades da mesma por se tratar de um sistema antigo, onde ocorrem falhas 

frequentes, dificultando a realização do trabalho e causando a ociosidade da mão de obra. 

Resultado: 

Após esse levantamento foi realizado a mensuração do desperdício, sendo que foram utilizados para a 

mesma o melhor tempo do sistema, comparado com o tempo real, obtido através do levantamento dos 

dados, onde foi identificada uma ociosidade de mão de obra causada pela ineficiência do sistema, ou seja, 

16 horas/mês ociosas para atividade de controle de inadimplentes, o que financeiramente representa um 

valor de R$ 163,00 e 13 horas/mês ociosas na atividade de realização de acordos, que financeiramente 

representa um total de R$ 126,00, isso considerando a jornada de trabalho de 220 horas mensais e o salário 

do funcionário de R$ 2.200,00/mês. 

Conclusão: 

Identificou que ocorreu um desperdício de tempo 7,3% nas horas trabalhadas/mês na atividade de controle 

de inadimplentes e uma ociosidade de 5,7% nas horas trabalhadas/mês na atividade de realização de 

acordos. Com isto pode-se concluir que devido à precariedade do sistema e as frequentes falhas do mesmo 

ocorrem desperdícios de tempo levando à ociosidade da mão de obra. 
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ESTUDO DO EFEITO DO CHANFRO NA SOLDAGEM DE TUBULAÇÕES  

ENIC201689929 

 

LUIZ GUSTAVO FERREIRA, PAULO ADOLPHO VIEIRA DA SILVA VILLAS BOAS 

Orientador(a): LUIZ RICARDO PRIETO HERCOS 

 

Introdução: 

Tubos de aços de alta resistência e baixa liga (ARBL) vêm se destacando como uma das formas mais 

seguras e econômicas de transporte de grandes volumes de minério de ferro, petróleo e gás quando 

comparadas aos modais rodoviário e ferroviário. Neste estudo serão considerados tubos fabricados a partir 

de chapas conformadas através do processo UOE, ou seja, incialmente prensadas em “U”, posteriormente 

prensadas em “O”, em seguida soldadas longitudinalmente por meio do processo a arco submerso, e por 

último expandidas à frio “E”. Visto que na produção de tubos a soldagem a arco submerso é extensivamente 

empregada e que o formato irregular do cordão contribui fortemente para ocorrência de uma solda com 

presença de defeitos, o objetivo do trabalho é relacionar o perfil da solda com a configuração do chanfro, 

sendo apresentados os cálculos das áreas teóricas e reais do chanfro e do coeficiente de diluição da solda. 

Metodologia: 

Neste trabalho foram avaliados dois ângulos de posição (?r) dos insertos responsáveis pela usinagem das 

arestas superiores, o de 37º, de uso comum pela produção da empresa e o de 40º, proposto para análise do 

comportamento do perfil de solda quando soldado com mesmos parâmetros. Utilizou-se uma amostragem 

de tubos de 20 polegadas de diâmetro por 1,082 e 1,019 polegadas de espessura, ambos classe API 5L e grau 

X65. Para realização das análises do perfil de solda foram retirados corpos de prova das extremidades de 

tubos ao longo da produção dos mesmos. Essas possuíam medida de 70 x 30 mm, sendo a face das 

superfícies da espessura lixadas com lixas grana 180 e 320 e atacadas com Nital 15% para criar contraste 

entre o metal de base e a zona fundida. Na análise das áreas dos chanfros foram comparadas as áreas 

teóricas, obtidas através de cálculos geométricos por meio do simulador de chanfros, com as áreas reais, 

obtidas por meio do software ImageJ, um programa de procesamento e análise de imagens. Esse mesmo 

software foi empregado para calcular-se o coeficiente de diluição (?) de solda dos corpos de prova. 

Resultado: 

Comparando-se as áreas teóricas e reais dos chanfros das quatro condições estudadas observou-se uma 

diminuição nos valores das faces dos chanfros (A e B) e um aumento no valor da face da raiz (C). A 

variação encontrada está dentro dos limites toleráveis definidos pela empresa fabricante e pode ser 

justificada pelo processo de conformação dos tubos, cujo promove alteração dimensional nas faces dos 

chanfros em função da compressão exercida no momento da prensagem. Na análise do coeficiente de 

diluição utilizando o sistema de forma manual obtiveram-se valores dentro da faixa usual para os processos 

de soldagem por fusão convencionais, que é de 20 a 40%. Como proposto, as condições com ângulos de 40º 

apresentaram menor taxa de diluição devido a redução das áreas internas, consequentemente, menor 

deposição e quantidade de reforço quando soldadas com os mesmos parâmetros de soldagem, resultando em 

um perfil mais uniforme. 

Conclusão: 

O interesse da indústria em ter um maior controle das deformações provocadas pela soldagem se deve ao 

fato das tolerâncias dimensionais e geométricas estarem cada vez mais precisas nas especificações de 

projeto, exigindo que a fabricação desenvolva processos estáveis e que garantam a rotina de produção. 

Utilizando-se os mesmos parâmetros de soldagem, o emprego do ângulo de posição de 40º no chanfro 

interno foi suficiente para obtenção de uma geometria mais regular e com menor reforço para os 

dimensionais estudados. Mesmo com esse ganho, mantiveram-se os valores de áreas reais dentro do 

histórico de limites toleráveis de fabricação. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A MONITORIA DO LABORATÓRIO DE HABILIDADES CLÍNICAS DA 

ENFERMAGEM  

ENIC201653842 

 

MILENA FERNANDES DE LIMA 

Orientador(a): CLAUDIA APARECIDA AGUIAR 

 

Introdução: 

A monitoria trata-se de uma atividade pedagógica que possibilita aos acadêmicos a oportunidade de 

aprofundar conhecimentos, permitindo uma melhor correlação entre teoria e prática, possibilitando que 

durante o processo de ensino-aprendizagem, o aluno possa praticar e revisar conteúdos, favorecendo assim, 

a autoconfiança quanto à realização dos procedimentos. Dessa forma, alunos da graduação, poderão 

participar de atividades de ensino e pesquisa, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu 

rendimento e plano de estudos. As atividades de monitoria constituem-se uma experiência única na carreira 

acadêmica do aluno, uma vez que contribuirá para a sua formação. O desenvolvimento de tais atividades 

configura-se como uma prática comum no meio acadêmico, embora seja evidenciado poucos estudos que 

abordem esse tema (Pelisson, Oliveira, Hernandes, Vrecchi, Christophoro, 2004; Vargas, Weigelt, 2011). 

Esse trabalho tem por objetivo relatar a experiência de uma acadêmica do curso de Enfermagem como 

monitora do laboratório de habilidades clínicas. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência da monitora do laboratório de habilidades clínicas de Enfermagem, no 

período de fevereiro a junho de 2016, nas disciplinas de Fundamentos de Enfermagem 1 e 2, no período 

noturno, onde auxiliou nas aulas práticas, acompanhada por professoras das disciplinas. O laboratório de 

habilidades clínicas é um espaço para as aulas práticas, onde os alunos desenvolvem os procedimentos de 

enfermagem em situações de simulação, antes de atuarem em situações reais de assistência. Para as aulas 

práticas previstas em cronograma, a monitora auxiliava na organização dos materiais e equipamentos 

necessários, recebia os alunos juntamente com as professoras envolvidas, acompanhava e orientava os 

alunos no desenvolvimento dos procedimentos de enfermagem, como por exemplo, verificação de sinais 

vitais, administração de medicamentos injetáveis, curativos, exame físico, sondas e cateteres entre outros. 

Resultado: 

A monitoria configurou-se como uma atividade positiva pela monitora, tanto para o seu crescimento pessoal 

quanto para o profissional. A experiência foi uma oportunidade de conhecer e vivenciar de forma mais 

concreta a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem sob a visão da docência. O contato com as 

atividades desenvolvidas no laboratório, ofereceu oportunidade de reforçar os conteúdos das disciplinas 

anteriormente cursadas, e possibilitou a formação de vínculos com os alunos e com os professores, 

permitindo novos aprendizados e novos conhecimentos. 

Conclusão: 

A atividade de monitoria exige comprometimento e responsabilidade, proporcionando a oportunidade de 

desenvolver habilidade na transmissão de conhecimentos e resulta em satisfação pela contribuição do 

monitor ao processo de formação dos alunos acompanhados. 
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COMO IMPLANTAR COLETA SELETIVA EM PEQUENOS MUNICÍPIOS  

ENIC201609136 

 

RENAN COSTA CAMPOS 

Orientador(a): ROBSON DE MORAES ROCHA MEDEIROS FREITAS LOURENÇO 

 

Introdução: 

Um dos maiores problemas das administrações públicas é a destinação incorreta dos resíduos sólidos, em 

pequenos municípios isso não é diferente. Acredita-se que a coleta seletiva pode resolver esse problema de 

maneira simples e barata, além de realizar um trabalho social. 

Metodologia: 

A partir dos objetivos descritos anteriormente a metodologia desse trabalho é feita de caráter exploratório 

através de consultas a fontes tradicionais de pesquisa como bibliotecas, órgão da administração direta das 

prefeituras, órgãos de fiscalização, publicações especializadas, internet, artigos científicos e etc., para 

obtenção de textos, dados e mapas. Buscando informações sobre a caracterização, disposição, orçamento 

disponível e a existência de programas de coleta seletiva e, no caso de sua existência, quais as características 

de sua operação e, no caso da sua inexistência, métodos para sua implantação. 

Resultado: 

Os resultados apresentados refletem dados e são demonstrados os resultados propostos pela revisão da 

literatura, para maior compreensão e entendimento, o trabalho será de cunho bibliográfico. 

Conclusão: 

Concluímos que a implantação da coleta seletiva em pequenos municípios, é um meios mais baratos e 

eficientes para resolver a destinação incorreta de resíduos sólidos. 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE TAUBATÉ  

ENIC201609438 

 

POLINNE PREVIATO FIORINDO 

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O centro administrativo é onde se localiza o poder executivo da cidade, comandada por um prefeito, 

divididos por secretarias exercendo um papel importante para o desenvolvimento econômico e social da 

cidade, com praça publica para que o povo possa exercer sua cidadania de forma plena. A atual sede da 

Prefeitura Municipal de Taubaté se encontra instalada no antigo Colégio do Bom Conselho fundado em 

1879, com o objetivo de educar jovens com ensino religioso, não havendo projeto arquitetônico adequado 

para exercer a função atual. A qual visa a carência de um prédio para suprir as necessidades dos servidores e 

dos munícipes. Contudo surgiu a ideia de apresentar uma proposta de um novo centro administrativo para a 

cidade de Taubaté que terá como seu objetivo atender os munícipes de forma rápida eficiente e promovendo 

melhor qualidade de trabalho para seus servidores. 

Metodologia: 

A proposta busca um novo espaço onde se exercerá o poder executivo do município visando melhorias em 

conforto e comodidade ao munícipe e servidor. Com Praça cívica para que o povo taubateano possa se 

expressar com manifestações como cidadão, ponto de concentrações em datas comemorativas da cidade e 

passagem livre, buscando ser um espaço dinâmico, desenvolvendo o conceito de democracia aproximando o 

cidadão taubateano ao centro administrativo, assim sendo um marco da democracia e centralidade da cidade 

de Taubaté. 

Resultado: 

Este trabalho busca desenvolver uma nova sede para Prefeitura Municipal de Taubaté, visando uma melhor 

qualidade de vida no trabalho, maior produtividade, motivação e melhoria das relações humanas do servidor 

publico consequentemente aumentando o nível de satisfação do servidor e também do munícipe, sendo 

projetado ambientes agradáveis e adequados conforme sua necessidade. O centro administrativo será 

constituído por todas as Secretarias Municipais simplificando ao munícipe o acesso, possibilitando a 

resolução de seus problemas como cidadão Taubateano, exercendo sua função executiva do município. 

Conclusão: 

Portanto a proposta de um novo centro administrativo para a cidade de Taubaté visa melhor qualidade para 

seus servidores e munícipes. Tal projeto se faz necessário devido a quantidade de habitantes por volta de 

300 mil habitantes e que a atual prefeitura não suporta o fluxo de munícipe recebido em seu dia a dia. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO ODONTOLEGISTA PARA O ESCLARECIMENTO JURÍDICO E CRIMINAL  

ENIC201646951 

 

ADRIANA BAPTISTA DE SOUZA ROSA 

Orientador(a): FABRINA MOREIRA SILVA 

 

Introdução: 

A Odontologia Legal é uma das áreas das Ciências Forenses fundamental na área legal e responsável pela 

investigação de fenômenos que podem atingir os seres humanos, contribuindo com a Medicina Legal e o 

Direito na identificação de um indivíduo, sendo um dever do Estado e um direito de todo cidadão. As 

perícias envolvendo assuntos inerentes à Odontologia devem ser realizadas por pessoas habilitadas nessa 

área de conhecimento pela implicação dos conhecimentos técnicos e da experiência em protocolos de 

identificação humana, conhecedores de noções em Medicina Legal, Sociologia, Criminalística e Direito, que 

abrangem leis e códigos universais. A perícia define-se como um exame que deve ser determinado mediante 

a autorização policial ou judicial e o cirurgião-dentista é obrigado a registrar no prontuário odontológico as 

informações sobre a condição atual do paciente antes e depois da realização do tratamento, colaborando 

com os esclarecimentos que podem ser solicitados pela justiça. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada pela pesquisa apresentada realizou-se através da consulta de publicações de artigos 

científicos, textos acadêmicos e bibliografia específica para o assunto em pauta pelo acesso eletrônico 

referente ao assunto abordado. A bibliografia utilizada na consulta de dicionário específico permitiu a 

melhor compreensão dos vocábulos utilizados na técnica profissional. 

Resultado: 

Os órgãos dentais são os mais duráveis do corpo humano pela sua alta mineralização estrutural conferindo 

uma grande capacidade de resistência a condições extremas de degradação. O método de identificação 

odontológica apresenta uma excelente confiabilidade e um menor tempo de realização quando comparado 

ao exame de análise de DNA. A atuação do odontolegista na identificação humana por meios de métodos 

odontológicos destaca a importância deste profissional na identificação em desastres coletivos, buscando 

estabelecer a identidade das vítimas pela comparação entre os registros odontológicos ante e post-mortem. 

Conclusão: 

A Odontologia Legal desempenha um papel fundamental e primordial no processo de identificação de 

vítimas em desastres em massa. Os elementos dentais são os únicos materiais passíveis de análise diante de 

uma grande destruição e degeneração dos corpos envolvidos nos acidentes. As arcadas dentárias são únicas 

para cada indivíduo, possuindo características absolutamente singulares, esclarecendo à justiça de maneira 

comprobatória a identificação positiva dos indivíduos. Os acidentes súbitos que envolvem um grande 

número de pessoas resultam em sofrimento e ultrapassam a capacidade assistencial, assim todos os esforços 

para localizar e identificar o maior número possível de vítimas deve ser disponibilizado. 
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EMPREENDEDORISMO FEMININO: A VEZ DAS MULHERES NOS NEGÓCIOS E A CRESCENTE 

PARTICIPAÇÃO NO CENÁRIO DE ACIRRADA DISPUTA  

ENIC201646901 

 

BRUNA BRAGA DE ALMEIDA, KARINE OLIVEIRA SOARES NUNES 

Orientador(a): JULIO CESAR GONCALVES 

 

Introdução: 

O empreendedorismo tem se tornado um dos principais assuntos discutidos no mundo, graças ao papel 

fundamental que ele exerce na economia global. Nos dias atuais, grande parte das mulheres tem optado por 

abrir seu próprio negócio e quem sabe até mesmo atingir o mercado internacional. As mulheres destacam-se 

por serem mais cautelosas na hora de empreender e investir em determinado setor proporcionando uma 

maior segurança para as transações econômicas, e maior estabilidade de mercado da macroeconomia que a 

cada dia esta mais especulativa e globalizada. 

Metodologia: 

A metodologia do trabalho utiliza o método de pesquisa descritiva, a fim de observar a mulher no campo de 

empreendedorismo e sua inserção no mercado externo. A pesquisa tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias; seu objetivo é proporcionar uma visão geral do 

empreendedorismo feminino e sua relação com o comércio exterior. 

Resultado: 

Como resultado esperamos que este trabalho mostre a mulher empreendedora crescendo no mercado interno 

e externo, como donas e criadoras de suas próprias empresas. 

Conclusão: 

A mulher empreendedora amadureceu, aprendeu a conhecer seus limites e já sabe o que fazer para superar 

barreiras e dificuldades, igualou-se ao homem ao comando do mercado de trabalho. Com essa pesquisa 

esperasse que tenha sido possível demostrar o caminho que a mulher empreendedora percorre para alcançar 

o sucesso e o espaço que elas vêm ganhando com esta conquista, tanto no mercado nacional como no 

mercado internacional. 
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CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS  

ENIC201670871 

 

GABRIELA REGINA MENDES KIIL 

Orientador(a): REINALDO JOSÉ GERASI CABRAL 

 

Introdução: 

No Brasil, é cada dia maior o numero de crianças abandonadas e/ou que sofrem maus tratos. Antes da 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), as instituições existentes para acolhimento de 

crianças e adolescentes eram os antigos orfanatos, educandários ou colégios internos, amparadas pelo 

Código do Menor. Durante décadas, essas instituições ficaram conhecidas como espaços de abandono, 

funcionando como grandes instituições fechadas, isolados da comunidade e atendendo muitas crianças ao 

mesmo tempo. 

Metodologia: 

Este projeto teve como base as medidas estabelecidas pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), no 

que se refere a instituição/estrutura de um abrigo provisório, dados com base em levantamentos realizados 

por órgãos do Gorveno , visitas aos locais que desenvolvem este programa, estudos e pesquisas sobre 

instituições semelhantes e conversas com técnicos desta área. 

Resultado: 

Com base nos levantamentos realizados, pesquisas e visitas técnicas, notou-se a falta de estrutura necessária 

para o crescimento e desenvolvimento das crianças dentro dos abrigos. 

Conclusão: 

O principal objetivo deste projeto é criar um novo modelo de “casa abrigo”, onde o espaço atenda às 

necessidades das crianças e que seu aspecto seja o mais semelhante possível de um lar. Embora o abrigo seja 

utilizado como provisório, não deve ser uma experiência traumatizante para a criança, por isso deve-se 

procurar atender todas as exigências e necessidades que uma criança possui para que ela possa crescer num 

ambiente harmonioso 
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE ALGORITMOS MATEMÁTICOS PARA MEDIÇÃO DE RUÍDO URBANO  

ENIC201639987 

 

VITÓRIA DELLAMONICA DE TOLEDO 

Orientador(a): LUIZ ANTONIO PERRONE FERREIRA DE BRITO 

 

Introdução: 

A paisagem sonora das cidades em geral, seja de médio ou grande porte, não é favorável ao conforto da 

população e até mesmo para sua saúde. O tráfego de veículos é uma das principais causas dessa condição, 

fato agravado pelo descontrole da ocupação urbana, que vem eliminando recuos frontais, praças e jardins, 

que possibilitariam uma maior dispersão da energia sonora. O planejamento urbano requer ferramentas que 

lhe permitam estimar a emissão de energia sonora de vias de tráfego. No mercado existem softwares 

comerciais que fazem tal previsão, mas possuem um custo elevado e são cotados em moeda estrangeira. A 

opção é a utilização de algoritmos matemáticos disponíveis na literatura, sem custo, mas que foram 

desenvolvidos para uma realidade diferente da brasileira. Para validação dos algoritmos matemáticos é 

necessária uma base de dados primários capaz de fornecer resultados do nível de ruído de uma via expressa. 

Metodologia: 

Para tal foram realizadas 30 medições do nível de pressão sonora, em horários diferentes, durante 3 dias, em 

uma via de tráfego. O local escolhido para as medições era plano e sem ocupação no entorno, de maneira 

que o ruído captado foi unicamente o gerado pela via de tráfego, e com fluxo de veículos constante. O 

procedimento foi o indicado pela NBR 10151 (2000), parâmetro nacional para esse tipo de análise, sendo 

utilizado o protetor de vento, e o equipamento posicionado a 1,20 metros do piso, ajustado na escala de 

compensação “A” com resposta rápida. O tempo de medição na determinação do nível de pressão sonora 

gerado pelo tráfego é importante devido a variabilidade do fluxo, que gera grande alternância de resultados, 

de maneira que é necessário haver uma base de dados grande o suficiente para que seja calculado o LAeq. 

Trabalhos publicados na literatura utilizaram o tempo de medição de 5 minutos, mostrando este ser 

adequado para obtenção de uma boa amostra. A agência ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, 

publicou a diretiva DD 100/2009/P, Avaliação de níveis de ruído em sistemas lineares de transporte 

(CETESB, 2009) que indica o tempo de medição de 10 a 15 minutos para avaliação do ruído de tráfego. 

Desta forma, apesar da literatura indicar que o tempo de 5 minutos é suficiente para uma boa amostragem, 

às medições foram conduzidas por um período de 15 minutos cada uma. Simultaneamente as medições 

foram feitas contagens do número de passagem de automóveis, caminhões, ônibus e motocicletas para 

alimentar os algoritmos. A velocidade considerada na via foi a regulamentada, 60 km/h. Os resultados foram 

inseridos nas Equações para comparação dos resultados. 

Resultado: 

De uma forma geral todos os algoritmos testados apresentaram diferenças positivas. Essas diferenças podem 

ser justificadas pelos modelos serem, de certa forma, antigos, sendo que o mais novo, Zhao et al. (2015), 

utiliza o L20s de Pamanikabud et al (2008), de maneira que influi no resultado final. A idade do modelo 

pode também representar uma realidade passada, típica da época da obtenção do L5s, L10s e L20s. Ao 

mesmo tempo, o fato da diferença entre o simulado e o medido ser positiva favorece o processo de 

planejamento urbano já que a paisagem sonora prevista será superior a real. 

Conclusão: 

Para controle da paisagem sonora do meio urbano é necessário o planejamento considerar a energia sonora 

emitida por vias de tráfego, utilizando meios para redução de sua dispersão. Algoritmos matemáticos para 

previsão do ruído gerado por vias de tráfego são úteis ao planejamento urbano, porém os utilizados nos 

softwares, que acabaram inibindo a atualização de algoritmos livres disponíveis na literatura, não são 

abertos, sendo impossível adaptá-los à realidade nacional. Para essa adaptação é necessário criar um banco 

de dados de valores de L20s, para diferentes tipos de pavimentos. Este banco alimentará os algoritmos para 

nova verificação da precisão de resultados. 
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A INTEGRAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS CAD/CAM PARA A FABRICAÇÃO DE TUBOS NA INDÚSTRIA 

AERONAUTICA  

ENIC201608278 

 

GUSTAVO DE LIMA MONTEIRO, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA, MATHEUS DA SILVA MORENO 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

A fabricação de peças para indústrias aeronáuticas vem se expandindo nos últimos anos devido à 

necessidade de fabricação com maior rapidez e menor custo. Para atender estas necessidades do mercado, é 

necessária a utilização de softwares CAD e CAM, os quais além de aumentar a produtividade do 

engenheiro, garantem a qualidade na fabricação do produto. O objetivo deste trabalho é demonstrar as 

etapas para a fabricação de tubos aeronáuticos. Foram utilizados sistemas CAD e CAM, o software de 

design CATIA V5 para a modelagem e simulações de dobras de tubos e também comandos numéricos 

computadorizados para a programação das maquinas de dobrar tubos. As facilidades obtidas com a 

integração entre os sistemas CAD/CAM e a maquina de dobrar tubos conferem à manufatura de tubulações 

muitos benefícios, dentre eles destaca-se a rapidez com a qual se pode simular e fabricar novos projetos. 

Metodologia: 

As pesquisas descritivas ocorrem quando se registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos, sem 

manipulá-los (CERVO, BERVIAN e DA SILVA,2007, p.79). Para BARROS & LEHFELD (2000, p.71), 

mediante as pesquisas descritivas constata-se a que frequência um fenômeno ocorre, sua natureza, 

características, causas e relações. Nos capítulos que antecedem a este trabalho, chamados de fase conceitual, 

optou-se pela pesquisa descritiva de caráter “estudo de caso”, uma vez que o objetivo nesta etapa é detalhar 

as etapas de criação a fabricação de um projeto/produto. O arbítrio de utilizar a pesquisa descritiva de 

caráter “estudo de caso” é aceito também por CERVO & BERVIAN (1996, p.62) quando reiteram que as 

pesquisas descritivas por estudo de caso pesquisa sobre determinado individuam, família, grupo ou 

comunidade, para analisar aspectos variados. A finalidade neste estudo é a aquisição de dados, métodos e 

características sobre o desenvolvimento de um produto e sua fabricação em uma empresa do ramo 

aeronáutico, a qual emprega a modelagem digital e a integração com os sistemas de fabricação para 

aumentar a produtividade, qualidade e precisão do produto. O grande beneficio desse tipo de pesquisa para 

o estudo das organizações consiste no conteúdo de informação e riqueza das mesmas BRYMAN(1989). A 

estratégia de estudo de caso foi adotada, pois foi estudada e comparada a metodologia de desenvolvimento 

de um produto e sua fabricação, com processos antigos e atuais, em uma determinada empresa com mais de 

40 anos no mercado e que passou por diversas adaptações e atualizações em seus processos para se mantiver 

competitiva, tornando o presente estudo válido. YIN (1994, p.76) sustenta que “o estudo de caso permite o 

conhecimento de fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticas preservando a visão completa e 

as características significativas de eventos da realidade”. 

Resultado: 

Para a análise de resultados foram detalhadas as etapas do processo sem a integração CAD/CAM com os 

respectivos tempos médios de cada fase, a partir do projeto 3D finalizado até a produção, onde nota-se o 

maior tempo na fase de simulação, totalizando-se 25 minutos em três fases. Já o processo integrado se torna 

muito mais compacto, reduzindo-se o tempo total para 5 minutos, executados em uma única fase. 

Comparando o processo antigo com o atual, evidencia-se que houve uma significativa otimização no 

processo de desenvolvimento deste produto com os sistemas CAD/CAM integráveis, reduzindo-se o lead 

time do produto em cerca de 80% e também se eliminando os try-outs (simulações) físicos que envolvem o 

consumo de matéria-prima. Além disso, o novo processo traz melhoria na qualidade e confiabilidade, uma 

vez que o desenvolvimento do produto com maior auxilia computacional reduz as chances de ocorrências de 

falha humana. 

Conclusão: 
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Através das análises de desenvolvimento de um produto, foi possível verificar a facilidade e agilidade que 

os sistemas CAD/CAM trazem para o processo de fabricação de tubos, principalmente quando utilizados de 

forma integrada. Os softwares permitem obter ganhos significativos, dentre eles a redução no tempo de 

criação da programação CNC, possibilidade de detectar erros no design 3D antes da fabricação, redução de 

hora de manufatura e o lead time do produto/processo. Outra vantagem na utilização dos sistemas 

integráveis é a otimização do processo de manufatura, pois é possível fazer simulações sem a necessidade 

de testes físicos. 
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LOGISTICA REVERSA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM UMA INDÚSTRIA DE INJEÇÃO 

TERMOPLÁSTICA.  

ENIC201671477 

 

TATIANE MANACERO BOTOSSI DOS SANTOS, MARY HELLENSANTOS SAMPAIO 

Orientador(a): ALVARO AZEVEDO CARDOSO 

 

Introdução: 

Logística é planejar, programar e controlar de maneira eficiente o fluxo, a armazenagem de produtos, 

serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o consumo, com o objetivo de 

atender aos requisitos do consumidor. (NOVAES 2007). Segundo Leite (2003), o aumento do interesse no 

ramo de Logística reversa se deu pela crescente preocupação com o meio ambiente e acima disso, reduzir 

custos. A produtividade pode ser definida como capacidade de produzir, partindo-se de certa quantidade de 

recursos, ou ainda o estado que se dá a produção. (HRADESKI, 1989). Sustentabilidade ambiental se traduz 

na preocupação constante com o gerenciamento e a preservação dos recursos para as gerações futuras. 

(Barbiere 2007). Harada (2004), “Existe uma constante evolução da tecnologia de injeção termoplástica, 

tratando-se do reaproveitamento de peças defeituosas no processo de fabricação, com a Logística reversa, é 

reduzido o retrabalho na produtividade, evitando o descarte ineficaz no meio ambiente”. 

Metodologia: 

Elaborou-se um questionário usado para entrevistar o responsável da empresa em estudo, referente aos 

temas: Logística reversa e sustentabilidade ambiental em uma empresa de injeção termoplástica, juntamente 

com pesquisas sobre o assunto. Também é demonstrado um exemplo da aplicação da logística reversa na 

reutilização de produto final defeituoso, onde todos os dados referentes à produção foram coletados na 

entrevista. Após o levantamento dos dados, com o responsável, em especial os dados envolvidos no 

processo de produção, os volumes mensais processados e também os volumes reutilizados, planejou-se uma 

estratégia para solucionar as falhas encontradas e identificar a atual situação produtiva da empresa, mais 

especificamente do setor de reciclagem. No processo de injeção termoplástica, existem muitos aspectos que 

podem contribuir para o defeito durante a produção, destacaram-se, no presente trabalho, 10 principais 

deficiências e mostramos a solução para tais. 

Resultado: 

Com as soluções propostas a serem aplicadas e fazendo o devido uso da logística reversa, a fim de reutilizar 

o material final, que antes era descartado de maneira ineficiente e depois passou a ser fruto de um método 

de sustentabilidade ambiental de grande importância para a política da empresa, notou-se um aumento 

gradativo na produtividade. Observa-se, segundo o questionário elaborado (figura 1), feito com o 

responsável da empresa de injeção termoplástica, foram identificados alguns defeitos na linha de produção. 

Inicialmente foi identificado que dentro de uma hora de funcionamento, tirando uma média de 30 dias de 

trabalho, eram produzidas cerca de 120 peças, desse lote cerca de 24 peças saem com falha. Destacaram-se 

6 problemas e foram propostas suas soluções (figura 2). Após as soluções reduziu-se para 6 peças 

defeituosas por hora, no mesmo período de trabalho. 

Conclusão: 

Conclui-se com este estudo que a partir do momento que se identifica o defeito e tomam-se providências nas 

operações juntamente com o devido uso da Logística reversa, é possível resolver tais eventualidades, 

diminuindo cerca de 15% da quantidade total de materiais que seriam jogados fora ao fim do processo, de 

um total de 20% que antes era considerado lixo, onde 5% ainda não tem solução de reaproveitamento. Com 

base no mesmo tempo de trabalho. 
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OTIMIZAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE TESTE HIDROSTÁTICO  

ENIC201635274 

 

REGIS CAMARGO DE OLIVEIRA, LUCAS ALBESSU DE PAULA 

Orientador(a): LUCAS GIOVANETTI 

 

Introdução: 

A indústria petrolífera, desde o século XIX, tornou-se grande consumidora e produtora de tecnologias 

inovadoras e avançadas que serviram não somente à própria indústria do petróleo, como a outros ramos 

industriais. Com a necessidade de melhorar os processos de extração e distribuição, mantendo o nível de 

qualidade dos produtos envolvidos, diversos testes e inspeções se tornaram obrigatórios. Os tubos de aço 

são produtos de suma importância no segmento e devem garantir bom escoamento, resistência mecânica, 

resistência a corrosão, sem comprometer a segurança envolvida no projeto. O teste hidrostático é realizado 

para demonstrar o comportamento da estrutura e garantir que um tubo com costura por solda SAW 

(soldagem por arco submerso) suporte altas pressões de trabalho. O tubo é submetido a uma elevada pressão 

interna que pode chegar até 10.000 psi, O foco deste trabalho é diminuir o tempo de enchimento de óleo 

hidráulico para a realização deste teste hidrostático. 

Metodologia: 

Como procedimento metodológico para a realização da alteração do sistema hidráulico proposto na 

otimização do teste hidrostático em tubos de aço definiu-se o seguinte: Identificou -se a possibilidade da 

diminuição do tempo de teste hidrostático com a alteração da vazão de fluido hidráulico nas entradas dos 

intensificadores, pois com o presente cenário do equipamento, com as atuais bombas hidráulicas de pistão, a 

capacidade de teste do equipamento é de 110 tubos por turno de 8 horas. Realizou-se o embasamento teórico 

pertinente através dos conceitos necessários para dimensionar, juntamente com o equacionamento 

necessário para o desenvolvimento do dimensionamento da nova bomba. Procederam-se estudos para 

identificação das variáveis necessárias para o dimensionamento, e os cálculos para o dimensionamento 

através da definição da nova vazão necessária para o teste. Foi definida a nova bomba com base em 

consultas de catálogos dos fabricantes disponíveis, com o objetivo de otimizar o tempo de teste hidrostático. 

Resultado: 

No teste hidrostático, as bombas atualmente instaladas, possuem vazão de 392 l/m, no teste realizado o 

tempo de enchimento de fluido hidráulico nos intensificadores ocorreu em 39s com velocidade do êmbolo 

de 1,9 m/s. Com a alteração no sistema hidráulico foi obtida uma vazão calculada de 576,7 l/m, o tempo de 

enchimento dos intensificadores duraria 25,8 segundos, em uma velocidade de 2,84 m/s do êmbolo. 

Portanto, o turno de produção que testava um tubo em 4min e 12s totalizando 110 tubos, passará a testar 

com a nova bomba em 3min e 58s, totalizando agora 120 por turno. Em um dia de produção em que eram 

testados 330 tubos, passarão a ser testados 360. Em relação aos custos, o valor de aquisição da bomba 

A4VSO-355 é maior comparado as três bombas, porém, este valor será pago rapidamente sem impactos e 

com imediato retorno financeiro em função do tempo de processo reduzido. 

Conclusão: 

Se demonstrou possível verificar que é viável otimizar o tempo de teste de um tubo de aço realizando 

alterações no sistema hidráulico, obtendo o aumento da quantidade de tubos testados diariamente e, 

consequentemente, diminuindo tempo de prazo de entrega do produto, dentre outros ganhos. Foi possível 

relacionar a teoria estudada no curso de engenharia mecânica juntamente com a realidade de um processo de 

teste hidrostático em uma grande empresa, comprovando que um profissional de engenharia mecânica pode 

interferir de maneira direta e favorável em um processo de fabricação, e certamente nos lucros de uma 

grande empresa. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: CAMINHOS LEGAIS PARA AMPARAR E PROTEGER AS VÍTIMAS  

ENIC201617790 

 

ANA CAROLINA MIMOSO DE OLIVEIRA, ANA PAULA PEREIRA, GRASIELLE PERES VIANA, MAYCON 

RODRIGUES BARBOSA, LUIZ GUILHERME DOMINGUES RODRIGUES 

Orientador(a): AVELINO ALVES BARBOSA JÚNIOR 

 

Introdução: 

A violência contra a mulher ocorre com frequência no país. Em 2006, surge uma ferramenta mais efetiva de 

proteção às vítimas. A Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi elaborada em homenagem a Maria da Penha 

Maia Fernandes, que lutou por vinte anos para punir seu agressor. Com a entrada em vigor da lei, a 

violência contra a mulher deixou de ser tratada como crime de menor potencial ofensivo, pondo fim às 

penas pagas em cestas básicas ou multas. A lei engloba como violência doméstica e familiar as agressões 

físicas, sexuais, bem como, agressões psicológicas, patrimoniais e o assédio moral, grande inovação para a 

sociedade. O presente trabalho busca analisar e demonstrar os caminhos legais para amparar as vítimas, 

visando melhor orientar a mulher, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao parceiro, seja 

do ponto de vista físico, ou das relações domésticas, familiares e até sociais. 

Metodologia: 

A metodologia usada no trabalho foi a revisão bibliográfica e documental do assunto, além de analisar 

protocolos de atendimento e sistemas de apoio às vítimas no município de Taubaté. Primeiramente, definiu-

se o conceito de violência doméstica e familiar e os respectivos dispositivos legais que tratam do tema. A 

seguir, investigaram-se as medidas de amparo e proteção às vítimas impostas pela lei Maria da Penha, tais 

como: as medidas de proteção que obrigam o agressor, previstas no art. 2° e as medidas de proteção em 

relação à vítima, relacionadas nos arts. 23 e 24. Conclui-se então, que a Lei 11.340/06 estabelece medidas 

protetivas de urgência destinadas à vítima como: encaminhamento da vítima e seus dependentes a programa 

oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento; recondução da vítima e de seus dependentes ao 

respectivo domicílio, após afastamento do agressor; afastamento da vítima do lar, sem prejuízo dos direitos 

relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; separação de corpos; restituição de bens indevidamente 

subtraídos pelo agressor à vítima; proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização do juiz; suspensão das procurações 

conferidas pela vítima ao agressor; e prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas 

e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a vítima. Em uma segunda 

etapa, analisamos protocolos de atendimento às vítimas de violência com o objetivo de criar um manual de 

orientação à vítima, com os procedimentos legais a serem seguidos, como a necessidade de Boletim de 

Ocorrência e a importância do exame de corpo de delito. 

Resultado: 

Muitas vezes a própria vítima desconhece os caminhos legais e não faz uso dessas medidas que poderiam 

amenizar a situação de sofrimento vivida nestes casos. O presente trabalho busca tornar-se uma ferramenta 

de orientação às vítimas, esclarecendo os passos a serem seguidos em busca de amparo e proteção. 

Conclusão: 

O painel desenvolvido pelo grupo será exposto, inicialmente, no Campus do Direito, visando orientar os 

alunos e as vítimas que frequentam o escritório de assistência jurídica a respeito do tema. O objetivo é criar 

uma ferramenta prática, superando a instância teórica da pesquisa. 
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PROJETO, IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE CINEMÁTICA DE UM ROBÔ MANIPULADOR DIDÁTICO COM 

4 GRAUS DE LIBERDADE.  

ENIC201654928 

 

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 

Orientador(a): JOÃO BOSCO GONÇALVES 

 

Introdução: 

Os robôs manipuladores são utilizados para executar diversos trabalhos nas indústrias, em áreas que 

oferecem riscos às pessoas, entres outros locais desejados (MITTAL, NAGRATH, 2003), (SICILIANO, 

SCIAVICCO, VILLANI, et all, 2009). Estes são basicamente formados por elos flexíveis ou rígidos, os 

quais são interconectados por meio de articulações, onde cada articulação é chamada de junta, que constitui 

1 grau de liberdade para o mesmo, 1DOF. A matemática que descreve a movimentação das juntas no espaço 

é conhecida por Cinemática, que consiste no estudo do movimento de um corpo ou sistema de corpos em 

relação a um ponto cartesiano fixo (CORKE, 2011). O projeto consiste em solucionar o problema de 

cinemática inversa de posição em um manipulador didático utilizando redes neurais. Entregando um 

ambiente de desenvolvimento que permite o controle do manipulador. 

Metodologia: 

A partir da cinemática direta é possível determinar a posição final para o atuador de um manipulador, 

quando conhecido o vetor contendo as variáveis de junta. A cinemática inversa, por sua vez, tem a 

finalidade oposta. Conhecendo a posição final que o atuador obter as variáveis que constituem o vetor de 

junta para este robô (JUNIOR, 2014). O problema de cinemática inversa pode ser resolvido por diversos 

métodos: analítico, geométrico, entre outros. O método adotado neste trabalho é o de rede neural, neste caso 

uma rede do tipo perceptron, MLP. Sendo que a mesma era formada de três camadas escondidas, contento 8, 

7 e 7 neurônios. A função de ativação utilizada foi a log-sigmoid. A rede tinha como entrada as posições X e 

Z do plano cartesiano e a saída contento as coordenadas de juntas. O treinamento da rede se deu a partir do 

método do gradiente descendente, o qual obteve um erro na ordem de ?10?^(-7), quando a taxa de 

aprendizagem foi de 0,1 e o fator de momento de 0,3. O manipulador utilizado contém 4 graus de liberdade 

mais a garra acionados por servos motores. Este foi fabricado em “Medium Density Fiberbord”, MDF. A 

interface gráfica foi desenvolvida utilizando a linguagem C, com auxilio das bibliotecas gráficas de código 

aberto GTK+ (THE GTK+ TEAM), OpenGL (KHRONOS GROUP) e CAIRO (CAIROGHAPHICS). A 

interface da rede neural dispõe das características da rede e seus parâmetros. A interface de simulação 3D 

facilita o processo de programação, visto que, com tal opção, não é mais necessário um manipulador para 

iniciar a programação do sequenciador. A interface de programação permite a construção de um 

sequenciador de movimentos do braço robótico de forma relativamente simples, também permite o 

entendimento dos passos realizados para movimentar o robô. 

Resultado: 

Uma Tabela que expõe uma série contendo 13 resultados obtidos após o treinamento da rede. A qual foi 

dividida entre valores esperados, valores obtidos a partir da rede neural e a diferença entre os valores. O erro 

da rede após a fase de treinamento foi da ordem de ?10?^(-7). 

Conclusão: 

A rede neural adotada foi capaz de solucionar o problema proposto de forma satisfatória e pode ser utilizada 

mesmo possuindo um alto tempo na fase de aprendizagem. A interface de desenvolvimento da rede neural 

permite que novas topologias e novos parâmetros sejam testados, também, permite verificar as principais 

características de cada neurônio e suas conexões sinápticas. A interface de simulação 3D auxilia na 

verificação da posição do robô sem que para isso seja utilizado o manipulador físico. O ambiente de 

programação permite um desenvolvimento simplificado e claro para a criação do sequenciador de 

movimento. 
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PROCESSO DE LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS TÊXTEIS ENTRE BRASIL E CHINA  

ENIC201636108 

 

BRUNO FLORENÇANO AMARANTE, LUCAS MELATO RAMOS 

Orientador(a): MIROSLAVA HAMZAGIC 

 

Introdução: 

As questões relacionadas ao acúmulo desenfreado de resíduos criados pelas indústrias motivam as 

organizações a encontrarem alternativas que reduzam o ônus para o meio ambiente. Dentro deste contexto, a 

complexidade da logística reversa internacional, o transporte e a reintegração da matéria ao processo 

produtivo, como alternativa de reaproveitamento criam a oportunidade de redução de custos de produção do 

setor, mantendo ainda a qualidade do produto final e aumento da lucratividade das empresas. O objetivo 

geral deste trabalho é apresentar a importância da logística reversa internacional de resíduos industriais, 

tendo como alternativa o processo de reciclagem da poliamida. Como objetivos específicos: revisar alguns 

conceitos ligados ao tema, apresentar os principais problemas gerados e os benefícios que podem ser 

alcançados pelo processo de logística reversa internacional. 

Metodologia: 

A interdependência econômica gera avanços tecnológicos e pelas práticas comerciais do capitalismo em 

conjunto com acordos regionais e preferenciais alterou demasiadamente a realização dos negócios, assim 

tomando um caráter mundial. Considerando-se ainda a diversidade e complexidade das nações, as práticas 

comerciais no mundo globalizado geraram conflitos de interesses. O crescimento e as práticas das grandes 

empresas no comércio internacional refletiram sobre a economia e a política das nações, não definindo as 

fronteiras de suas políticas internas e externas. A sociedade tem se preocupado com os diversos aspectos do 

equilíbrio ecológico, uma das alternativas adotadas para diminuir o impacto ambiental é a logística reversa. 

Esta pode ser definida como um dos objetivos operacionais da logística moderna, referindo-se a sua 

extensão além do fluxo direto dos produtos e materiais constituintes e a necessidade de considerar os fluxos 

reversos de produtos em geral. Os métodos de pesquisa utilizados foram a pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e estudo de caso. Conclui-se que globalização mudou o tratamento jurídico dispensado ao 

comércio internacional, onde a mesma tem sido utilizada para tentar explicar uma variedade de 

acontecimentos que ocorrem na esfera econômica mundial. Os avanços tecnológicos nas áreas de transporte, 

comunicação e difusão de ideias contribuem decisivamente para esse processo de globalização. Por outro 

lado, vive-se em um ecossistema com recursos limitados, mas cujo crescimento é ilimitado. Uma postura 

exaustivamente consumista poderá comprometer a qualidade de vida da espécie dominante. Esse aspecto 

incentiva a indústria a procurar eficácia que provoque a redução de seus impactos ambientais com custo de 

mercado compatível. A certificação ISO 14000 é o passo inicial para a redução dos impactos ambientais nas 

empresas. A implementação dessa norma certifica de que a empresa está segura sobre políticas ambientais 

praticadas, de acordo com práticas sustentáveis a clientes e a organizações externas. 

Resultado: 

Concluiu-se ainda que a logística reversa pode contribuir com questões de suma importância, tanto para o 

meio ambiente, quanto para o cenário industrial, mostrando que o aumento da produção pode trazer 

benefícios e redução ao acúmulo de resíduos gerados no planeta. O processo proposto irá contribuir para 

novas alianças diplomáticas entres os países envolvidos e parcerias comerciais para que o ciclo de produção 

seja completo, ou seja, beneficiando ambas as partes em prol de um desenvolvimento sustentável. 

Conclusão: 

A viabilidade do projeto virá pelo acordo entre empresas, já que a escassez de matéria prima, e o acúmulo 

desenfreado dos resíduos gerados pela indústria, e acumulados, muitas vezes em locais inapropriados. Este 

processo trará lucratividade e benefícios. 
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A NATURALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA COMO EXPRESSÃO DA BARBÁRIE NO SISTEMA CAPITALISTA  

ENIC201663365 

 

VANESSA GOMES DA SILVA ROVIDA 

Orientador(a): LINDAMAR ALVES FAERMANN 

 

Introdução: 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada junto aos moradores da cidade de Taubaté, interior de 

São Paulo. Buscou-se com esse estudo levantar a percepção dos participantes em relação à violência urbana, 

bem como conhecer os mecanismos existentes na sociedade que levam à sua naturalização. A violência é um 

fenômeno que não pode ser separado da condição humana e nem tampouco abordado fora da sociedade e de 

suas particularidades históricas. Ela se insere em vários contextos, sob a influência da mídia que não utiliza 

suas potencialidades para estimular o senso crítico dos indivíduos, mantendo a alienação e veiculando 

ideologias conservadoras, tendo centralidade nas notícias repassadas à sociedade. Nessa direção, a violência 

mostra-se como algo comum, enraíza-se socialmente e toma diferentes contornos, constituindo-se em um 

elemento costumeiro e naturalizado. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa utilizamos a abordagem qualitativa. Conforme MAANEN (1979, p. 

520), a pesquisa qualitativa alcança um conjunto de técnicas interpretativas que buscam decodificar os 

componentes em um sistema complexo de significados. “Tem por objetivo traduzir e expressar os sentidos 

dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e 

dados, entre contexto e ação”. Foram envolvidos nessa pesquisa dez moradores da cidade de Taubaté. Os 

critérios de escolha dos participantes foram a disponibilidade e o interesse, envolvendo pessoas de 

diferentes faixas etárias. Utilizou-se a amostragem probabilística aleatória simples. Nesse tipo de amostra é 

preciso que as pessoas entrevistadas façam parte do mesmo grupo, sendo escolhidas aleatoriamente. As 

informações foram coletadas por meio de um instrumental com questões fechadas e abertas. Para a gravação 

dos depoimentos, utilizamos um aparelho MP3, tendo em vista não perder nenhum relato importante. 

Obedecendo às orientações éticas de pesquisas envolvendo seres humanos, os depoimentos serão guardados 

por um período de cinco anos. 

Resultado: 

Resultados parciais revelam apreensão, medo e dúvidas por parte dos sujeitos entrevistados sobre o futuro 

da sociedade. Igualmente seus depoimentos apontam características da alienação estimulada pela mídia e 

pelos programas televisivos. Ao se tratar de atos infracionais, alguns moradores da cidade de Taubaté, 

acreditam que a utilização de castigos seria a melhor resposta para o enfrentamento dessa problemática. Na 

contradição desse processo, alguns entrevistados denotam senso crítico frente às perguntas aplicadas. Em 

virtude do que foi mencionado, constata-se que o enraizamento e a naturalização da violência no sistema 

capitalista produz e reproduz a barbárie. 

Conclusão: 

A violência urbana na cidade de Taubaté mostra fragmentos da barbárie instituindo o medo que alimenta os 

moradores. A mídia funciona como um dos mecanismos de manutenção do processo naturalização da 

violência, pela alienação e manipulação das massas. Diante do exposto, avaliamos que para debater a 

violência é necessária uma análise sobre as classes sociais e as desigualdades decorrentes do modo de 

produção capitalista. Identifica-se que a ausência do Estado no que toca ao enfrentamento das desigualdades 

sociais contribui para perpetuar a violência. 
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VISITA DOMICILIAR: LIMITES E POSSIBILIDADES NO COTIDIANO DE TRABALHO DO ASSISTENTE 

SOCIAL  

ENIC201604147 

 

ELOISA FERNANDES DOS SANTOS 

Orientador(a): LINDAMAR ALVES FAERMANN 

 

Introdução: 

Neste estudo aprofundamos a discussão sobre a visita domiciliar no cotidiano de trabalho profissional de 

Serviço Social, visto que esse é um dos instrumentais essenciais do seu fazer. Nesse sentido, buscamos 

identificar os limites e as possibilidades da visita domiciliar na intervenção do assistente social. Vale 

salientar, que a visita domiciliar é um instrumento utilizado por diversas profissões, cada qual com suas 

particularidades as quais buscam respostas e almejam objetivos por meio deste instrumento. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa utilizamos a abordagem qualitativa. Tal abordagem não se centra na 

quantificação dos dados, seu foco é na perspectiva de construir análises mais aprofundadas acerca das 

relações sociais as quais não podem ser classificadas numericamente. De acordo com Chizzotti (1991, p. 

84), os dados e conhecimentos revelados por tal abordagem “não se restringem às percepções sensíveis e 

aparentes, mas se manifestam em uma complexidade de oposições, de revelações e de ocultamentos”. Os 

sujeitos da pesquisa foram constituídos por quatro assistentes sociais que trabalham na cidade de Taubaté, 

interior de São Paulo. Há que se destacar, segundo Martinelli (1999, p. 24), que em abordagens qualitativas 

temos a possibilidade de compor intencionalmente o grupo de sujeitos com os quais vamos realizar a 

pesquisa. A coleta dos dados ocorreu por meio da entrevista semiestruturada, que combina perguntas abertas 

e fechadas. Para a gravação dos depoimentos, utilizamos um aparelho MP3, tendo em vista não perder 

nenhum relato importante. Obedecendo às orientações éticas de pesquisas envolvendo seres humanos o 

material coletado será arquivado por cinco anos. 

Resultado: 

Os assistentes sociais entrevistados destacam a relevância da visita domiciliar no seu cotidiano profissional. 

Afirmam ser um instrumento operacional de grande importância na decodificação das expressões da questão 

social. Para eles o contato in loco possibilita uma aproximação efetiva e real com os usuários do Serviço 

Social, ampliando dessa forma a compreensão acerca da realidade de vida dos sujeitos atendidos , do seu 

território e de suas demandas. No tocante aos desafios que envolvem o uso desse instrumental técnico 

operativo, sinalizam o processo de precarização de suas condições de trabalho, o excesso de demandas e 

poucos profissionais, além de questões estruturais dificultando o uso qualificado e o atendimento abrangente 

dos sujeitos. 

Conclusão: 

Conclui-se com essa pesquisa que a visita domiciliar favorece ao profissional a construção de análises mais 

totalizantes sobre a realidade da população atendida. Geralmente, esses aspectos não são abordados (ou 

escapam em intervenções realizadas) no espaço institucional. A utilização desse instrumento técnico-

operativo amplia o conhecimento profissional auxiliando a identificação da realidade social dos usuários, 

suas particularidades e o estabelecimento de nexos com aspectos universais. Permite ainda a apreensão do 

território, da cultura e dos costumes da população, além de possibilitar o levantamento dos serviços 

prestados na região em que vivem sua forma de acesso, avançando o atendimento no ambiente 

institucionalizado. 
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RETROFIT BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  

ENIC201651205 

 

THIAGO MUSSI DE ANDRADE SUYAMA 

Orientador(a): TULIO CESAR NAVES SILVA 

 

Introdução: 

A proposta é fazer um retrofit da Biblioteca Municipal de Taubaté para melhorar sua infraestrutura na 

tentativa de atrair mais publico. As bibliotecas têm um importante papel na sociedade, seu espaço é usado 

para consulta. As bibliotecas publicas tem o objetivo de propiciar o acesso a informações que sejam úteis 

para os indivíduos e que levem cultura a sociedade. 

Metodologia: 

Para que uma biblioteca torne-se verdadeiramente publica, faz-se necessário assumir as seguintes funções: 

educativa, cultural, recreativa e informacional. As bibliotecas publicas contribuem para a formação de 

hábitos de leitura na comunidade e serve como estimulo ao desenvolvimento da industria editorial. Por isso, 

surge a necessidade por parte das autoridades em valorizar essas instituições, cumprindo com o dever de 

oferecer a comunidade todos os serviços relacionados a cultura, incentivo a leitura e a formação de cidadãos 

aptos a contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Portanto podemos dizer que o serviço de 

informação a comunidade é o mais valioso instrumento que dispõe uma biblioteca publica, pois ao fazer 

isso, ela estará cumprindo sua verdadeira missão: levar informação e conhecimento a todos os cidadãos. 

Resultado: 

Fazendo o Retrofit da Biblioteca Municipal de Taubaté podemos incentivar a população a querer conhecê-la 

e freqüentá-la. O prédio, localizado na praça da rodoviária velha, é bem precário e fica muito escondido, 

conversando com algumas pessoas descobri que alguns sequer sabem da existência dessa biblioteca. 

Conclusão: 

O objetivo desse trabalho é melhorar e modernizar a Biblioteca Municipal de Taubaté para atrair mais 

usuários e fazer com que freqüentem constantemente não apenas para buscar conhecimento como também 

para integração social. 
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A INDÚSTRIA DA SOJA: DESAFIOS INTERNOS E EXTERNOS  

ENIC201676450 

 

BÁRBARA RODRIGUES COSTA 

Orientador(a): JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO 

 

Introdução: 

O agronegócio brasileiro tem a soja tanto no contexto mundial quanto nacional, como uma das principais 

culturas produzidas, há um século no Brasil. Atualmente é a principal cultura agrícola devido, 

particularmente, às suas variadas formas de utilização em diferentes segmentos. A oleaginosa apresenta 

papel importante para a economia agrícola brasileira. Em relação à comercialização, a produção brasileira 

da soja representa cerca de 41% do que já foi exportado mundialmente na safra 2013/14. No entanto, a 

competitividade da soja é influenciada, negativamente, por diversos fatores, tanto no mercado doméstico 

quanto internacional, como a logística, a variabilidade da demanda externa, assim como a carga tributária. 

Dada a relevância da soja, o objetivo foi estudar os fatores: logística interna, e a carga tributária nacional 

influencia a indústria e o comércio da soja. A finalidade do trabalho é contribuir para um melhor 

entendimento da importância deste produto no agronegócio nacional. 

Metodologia: 

A metodologia estabelecida neste trabalho é a análise exploratória de natureza quantitativa e qualitativa 

oriunda de livros e anuários estatísticos publicados por entidades de pesquisa nacionais, sendo possível 

identificar os problemas e dificuldades da logística e tributação do cenário atual das exportações da soja, 

podendo analisar através dos dados pesquisados. 

Resultado: 

Os resultados atingidos nesta pesquisa são demonstrados em tabelas e figuras, eles apontaram a trajetória 

progressiva da produção e exportação no mercado da soja e ainda, indicam que a oleaginosa é um produto 

totalmente expressivo da pauta exportadora brasileira. Há vários Estados produtores da soja, sendo o de 

maior relevo, o Mato Grosso, sendo que mais produziu a oleaginosa, no ano de 2014/15 com um total de 

27.868 milhões de toneladas e exportados, aproximadamente, cerca de US$ 10 bilhões.A soja participou 

com 46,2% na balança comercial. Com tanta relevância sofre os reveses dos gargalos logísticos para o seu 

transporte para o exterior assim como a variabilidade da demanda externa e, internamente, a alta carga 

tributária interna que interfere na produção. De modo geral, enfrenta custos logísticos internos, por falta de 

estrutura dos modais e é onerada por excessos de tributos. 

Conclusão: 

A Soja tende a permanecer como o produto de maior peso na indústria agrícola nacional e o mais expressivo 

na pauta de exportação do Brasil. A competitividade pode melhorar se os entraves domésticos na logística 

de transportes e na carga tributária, possa ser equacionado no Brasil, mesmo que a variabilidade da demanda 

internacional exista. A Soja é um “ouro” nacional da nossa balança comercial e para manter esse status tanto 

interno quanto externo a infraestrutura de transporte precisa evoluir para reduzir os custos logísticos, assim 

como uma política tributária menos onerosa. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA: DA TEORIA À PRÁTICA  

ENIC201685374 

 

LEILANE APARECIDA DA SILVA, JOICE MARTINS DE ALMEIDA, TATYANE GALHARDO NOGUEIRA DA 

SILVA, MARIANA FERRAZ BOAVA 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

O presente trabalho tem por objetivo a caracterização e a construção de uma aeronave em escala reduzida a 

fim da aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Para tal, foi escolhida a aeronave 

Demoiselle desenvolvida pelo memorável aviador brasileiro Santos Dumont. As aeronaves podem ser 

caracterizadas através de classificações com relação a estrutura, como a posição e a geometria tanto da asa 

como das empenagens horizontal e vertical, com base na disposição das rodas do trem de pouso, do tipo de 

superfície de decolagem e aterrissagem, a partir do tipo do motor, da quantidade utilizada e da posição dos 

mesmos. Baseado nas classificações descritas, a réplica foi construída e pôde-se obter uma descrição das 

características presentes, como também a especificação de alguns componentes. 

Metodologia: 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico com o propósito de adquirir as características 

geométricas necessárias para a construção por intermédio de sites e livros. Através deste estudo, obteve-se a 

planta de um modelo que foi utilizada como referência para o desenvolvimento da réplica, empregando-se 

uma escala de 1:6. Assim sendo, alguns materiais foram selecionados tendo em vista o acabamento final e o 

baixo custo, sendo eles: madeira balsa, compensado, barra de alumínio, tecido (TNT), massa de biscuit, 

linha de nylon, tintas, mini motor para girar a hélice e variados tipos de colas. Após a construção foi 

realizado um estudo das principais características da aeronave em análise, sendo elas: tipo, geometria e 

posição da asa e das empenagens, envergadura, classificação quanto ao trem de pouso e ao motor 

empregados. 

Resultado: 

Nas deliberações finais, verificou-se que a aeronaves em estudo possui as seguintes características físicas: 

fuselagem (treliçada); asa (alta, retangular e semi-cantilever); empenagem (cruz); trem de Pouso 

(convencional); e motor (hélice). Com relação aos parâmetros aerodinâmicos foi encontrado os seguintes 

valores: envergadura (0,93 metros), área de asa (0,29 metros quadrados), corda (0,31 metros), alongamento 

(2,92), afilamento (1). 

Conclusão: 

Com o fechamento do trabalho, constata-se que o levantamento bibliográfico foi suficiente para a 

construção da aeronave assim como o material selecionado resultou no esperado baixo custo. A obra foi 

fundamental para o entendimento pratico do conteúdo ministrado em sala e a aeronave encontra-se pronta e 

exposta na Universidade de Taubaté (UNITAU). 
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IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE PERIGOS DA AUTOMEDICAÇÃO PELOS 

ACADÊMICOS DE MEDICINA  

ENIC201666197 

 

RAISSA SCHWARTZ MADELAIRE, ALINE LINO BALISTA, KARIN XAVIER DA SILVA CHIARADIA, BÁRBARA 

SILVA SCALON MAGRO, RAFAELA TRICCA WICHER  

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A automedicação é prática recorrente entre a maioria da população, podendo ocasionar sérios danos à saúde, 

gerando desde uma leve reação alérgica até um grave quadro de intoxicação, mascarando sintomas de uma 

doença mais grave, atrasando o diagnóstico e comprometendo o tratamento. Atualmente, devido à facilidade 

de acesso às informações a automedicação torna-se um hábito cada vez mais frequente em nosso país, 

resultando em cerca de 20 mil mortes por ano devido à intoxicação medicamentosa, ficando evidente a 

necessidade de uma intervenção por parte dos profissionais da saúde. O estudo teve como objetivo relatar a 

experiência vivenciada durante uma ação de Educação em Saúde abordando a conscientização da população 

em relação aos perigos e males da automedicação. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência das acadêmicas do sexto ano de Medicina, atuando na 

atenção primária à saúde em uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um município do 

Vale do Paraíba Paulista, em dezembro de 2015, no qual as alunas puderam participar da discussão sobre os 

perigos da automedicação junto aos pacientes que aguardavam por consulta médica e também à equipe de 

saúde da unidade. Além de trabalhar de forma educativa e lúdica, por meio de dinâmica de grupo e roda de 

conversa, apoiaram-se no conhecimento prévio dos participantes e de suas experiências de vida sobre o 

tema. As dúvidas foram esclarecidas e os principais tópicos relacionados à automedicação foram abordados. 

Resultado: 

Foram abordadas as dúvidas mais frequentes da população, percebendo que grande parte dos participantes já 

havia praticado a automedicação e sofrido algum tipo de dano em decorrência do ato. Observou-se que 

houve a conscientização quanto aos riscos da automedicação. Utilizou-se o conteúdo teórico obtido durante 

a formação acadêmica para que a população entendesse os males de se automedicar, a fim de conter os 

elevados números de intoxicação medicamentosa crescente em nosso país. 

Conclusão: 

O debate entre profissionais da saúde e população resulta em maior esclarecimento e disseminação de 

informações, servindo como instrumento para promover ou recuperar a saúde, além de prevenir agravos, 

conforme preconiza o Sistema Único de Saúde. Praticada por muitas pessoas, a automedicação é a principal 

causa de intoxicação exógena no país. Assim, é importante que se faça a conscientização da população sobre 

o assunto. Ações de Educação em Saúde devem ser incentivadas durante a graduação, permeando a 

formação acadêmica, contribuindo no processo de ensino-aprendizagem do futuro médico. 
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PROJETO DE MÁQUINA DE CONFORMAÇÃO DE MOLAS HELICOIDAIS  

ENIC201676426 

 

MATHIAS DE FRANÇA FERNANDES 

Orientador(a): GILVAN CÉSAR DE CASTRO CORREARD 

 

Introdução: 

Em um cenário de competitividade, é necessário abordar a redução de custos em diversas frentes da 

indústria. Para tal, a produção de peças internamente reduz de maneira significativa os custos com compras 

e torna possível a perfeita adequação às necessidades do mercado. Este trabalho propõe o projeto e 

construção de uma máquina de conformação de molas à frio, que tenha um custo reduzido em comparação 

às máquinas disponíveis no mercado, atingindo boa economia, agregando valor ao produto final e 

apresentando um custo reduzido devido ao fato que parte de suas peças serão obtidas através de produção 

própria. Este projeto resultará em uma máquina de ferramental e parâmetros ajustáveis para conformação 

precisa de molas de compressão. 

Metodologia: 

Como metodologia empregada no presente trabalho para alcançar os resultados propostos ocorreu a 

construção da máquina seguindo uma sequência de etapas, que serão mostradas brevemente a seguir. Para 

considerações preliminares, foram utilizadas na estrutura da máquina barras prismáticas de aço SAE 1020 

laminado.Inicialmente os esboços dos desenhos das peças foram traçados de acordo com os materiais 

utilizados que fora cantoneiras, barras e diversos aços planos. Estes modelos preliminares da estrutura foram 

traçados a mão em papel para visualização e aprimoramento. Tendo em mãos os desenhos devidamente 

finalizados foram feitos os cálculos matemáticos para garantir que essas peças atenderiam as solicitações de 

esforços atuantes na estrutura e a determinação de seus coeficientes de segurança reais para o projeto. Os 

componentes da máquina que se se mostram de maior importância para o atingimento dos resultados 

propostos foram revisados após esta fase para prevenir falhas catastróficas que pudessem colocar em risco o 

meio ambiente e o operador que utilizará este equipamento. Após terminados os passos anteriormente 

citados, a partir destes croquis foram elaboradas maquetes de madeira para visualizar melhor a sinergia entre 

os componentes mecânicos e quais possíveis mudanças pudessem afetar positivamente o projeto. Este passo 

foi de extrema importância pois foi possível observar algumas características importantes, como por 

exemplo a colocação de grades de proteção que limitam o acesso durante o processo. Neste passo foi 

possível constatar que a máquina terá de ser acomodada em cima de uma bancada devidamente protegida 

com manta de borracha para evitar deslizamentos devido seu tamanho relativamente pequeno que está 

intrinsicamente ligado a ergonomia do operador durante a fabricação das molas. Na construção da máquina 

foi utilizada de máquina inversora para soldar as peças e ferramentas de corte e e furos para ajustes na 

geometria das peças. 

Resultado: 

Como resultados foi construída uma máquina capaz de conformar molas helicoidais, um sagomário de 

dimensionais possíveis de fabricação, uma instrução de trabalho para operar a máquina em questão e como 

principal resultado as molas helicoidais conformadas utilizando a máquina projetada. 

Conclusão: 

Para aprimoramento da máquina poderá ser utilizado um motor elétrico adicional com ajustes de velocidade 

para melhorar a precisão geométrica das molas produzidas, porem os resultados propostos foram alcançados 

de maneira satisfatória e adequada ao propósito do trabalho. 
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OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÓLEO DO MOTOR AERONÁUTICO ARRIEL 1D1: FUNCIONAMENTO, 

CARACTERÍSTICAS E PRINCIPAIS COMPONENTES.  

ENIC201662699 

 

EMILIO HENRIQUE DE ALENCAR FARIA, THOMAS ZSELICS STRANGHETTE LIMA 

Orientador(a): PEDRO AUGUSTO DA SILVA ALVES 

 

Introdução: 

O seguinte trabalho tem como objetivo mostrar o funcionamento do sistema de lubrificação do motor Arriel 

1D1 da empresa Turbomeca e mostrar a sua eficiência no arrefecimento de seus componentes internos. O 

motor Arriel 1D1 utiliza um sistema de lubrificação por pressão, é do tipo cárter seco e utiliza um óleo com 

menor viscosidade em comparação ao óleo de motores convencionais. Apesar de ser um sistema com menor 

suscetibilidade a falhas, o motor Arriel por ser um motor a reação do tipo turbo eixo, trabalha com 

temperaturas altíssimas de funcionamento, o qual necessita de um sistema de lubrificação que forneça o 

óleo lubrificante na pressão, temperatura e viscosidade adequadas. 

Metodologia: 

O presente trabalho de conclusão de curso foi realizado através de uma análise prática da operação do 

sistema de óleo do motor Arriel, pesquisas e acompanhamento dos processos de manutenção dos 

componentes além da coleta e análise de amostras de óleo lubrificante. Isto foi obtido através de um 

detalhamento do sistema de lubrificação especificado no manual de manutenção do motor (MEM) e manual 

de instrução para mecânicos (THM), onde foi possível acompanhar o caminho percorrido pelo óleo 

lubrificante desde a sua saída do reservatório, passando pelos componentes internos do motor e finalizando 

pelo seu retorno ao reservatório. Neste caminho foi possível determinar pontos críticos onde a falta de 

lubrificação acarretaria em falha, como o caso do rolamento conhecido como “G3” em que seu travamento 

por falta de lubrificação adequada comprometia o funcionamento do motor. 

Resultado: 

O sistema de óleo do Motor Arriel 1D1 apresenta grande complexidade e possui componentes submetidos a 

condições extremas de temperatura, seu sistema de óleo além de prover a correta lubrificação de seus 

componentes também é responsável pela redução de sua temperatura. Um dos processos de manutenção 

mais importante do motor é análise do óleo. 

Conclusão: 

Com o presente trabalho de conclusão de curso, conclui-se que os conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso de Engenharia Mecânica possibilitam uma análise mais profunda de um sistema mecânico complexo, 

um maior entendimento da função de cada componente e uma verificação de resultados mais eficiente. 
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ESTUDO DA CORROSÃO INTERGRANULAR EM LIGA DE AL-MG AA5083 SOLDADA COM E SEM 

SENSITIZAÇÃO EM BANHO DE ÁCIDO SULFÚRICO.  

ENIC201645006 

 

NICOLAS MATEUS FIGUEIRA MANARA, ELIANDRO CÉSAR PEREIRA, CRISTINA DE CARVALHO ARES 

ELISEI, SÉRGIO ROBERTO MONTORO, EDILON DE OLIVEIRA FRANÇA, FLAVIO FELICIO DA SILVA 

Orientador(a): ALEXANDRE SARTORI 

 

Introdução: 

O alumínio AA5083 contém de 3 a 5% de magnésio, apresentando as melhores características das ligas de 

alumínio semi-acabados da série 5000. Garante uma boa soldabilidade, além disso, uma interessante 

resistência a corrosão, sobretudo na atmosfera marinha. São amplamente utilizados no segmento naval, 

fabricação de tanques de transporte e na indústria em geral. 

Metodologia: 

Materiais Para a realização deste estudo foram utilizadas a liga AA5083 sensitizada e não sensitizada, teste 

de corrosão em ácido sulfúrico com uma concentração de 80% por 24 horas. Para revelar a micrografia 

inicial, utilizou-se o H2PO4 40% de concentração. Métodos 1. Corte e preparo das amostras; 2. Análise 

metalográfica inicial; 3. Sensitização das amostras; 4. Teste de Corrosão; 5. Análise Metalográfica Final pós 

Corrosão; 

Resultado: 

Analisando as imagens obtidas das micro iniciais (sensitizada e não sensitizada), pode-se observar que 

apesar de ser o mesmo material a amostra sensitizada foi capaz de fazer com que o contorno de grão fosse 

revelado após o ataque com H3PO4, devido a sensitização, precipitou-se a fase Mg5Al8, que ao entrar em 

contato com o ácido foi capaz de fazer com que fosse revelado após o ataque com ácido fosfórico. 

Analisando as imagens obtidas das micro após ensaio de corrosão, pode-se observar que ambas amostras 

não tiveram uma corrosão severa, porém a amostra sensitizada mostrou uma perda maior de massa na região 

da solda. A corrosão não foi severa pelo fato do ácido sulfúrico não ser agressivo para o alumínio e causa 

apenas uma corrosão uniforme. 

Conclusão: 

Após a análise e o estudo deste trabalho, fica evidenciado que a sensitização é um tratamento que faz com 

que o material perca um pouco de sua capacidade de resistir a corrosão fazendo com que determinados 

ácidos, como o ácido sulfúrico causem uma corrosão muito maior em relação a corrosão causada quando o 

material não está sensitizado. 
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ANALISE DO DESEMPENHO DO AEROMODELO UTILIZANDO ENERGIA SOLAR  

ENIC201655764 

 

RONDENNIS CARVALHO ALMEIDA 

Orientador(a): PEDRO AUGUSTO DA SILVA ALVES 

 

Introdução: 

Devido ao crescimento desenfreado, buscamos recursos por um futuro do planeta mais sustentável, para 

causar menores impactos ao meio ambiente, fontes de energia renováveis estão sendo utilizada para reduzir 

a emissão de poluentes. Uma delas é a energia proveniente do sol, que através de painéis fotovoltaicos, 

dispositivos compostos por um conjunto de células solares fotovoltaicas, que tem por finalidade converter 

energia solar em energia elétrica. O setor aeronáutico está desenvolvendo novas tecnologias para que de 

certa forma possa contribuir com o planeta, Aeronave movida por motores elétricos estão em fase 

experimental, possui como fonte de combustível a luz solar que se transforma em energia elétrica por meio 

de um processo fotovoltaico. Pensando em aplicar a ideia de energia limpa, o objetivo do trabalho é 

empregar painéis fotovoltaicos em um aeromodelo elétrico, com o intuito de aumentar o seu desempenho 

em voo e diminuindo o seu consumo de bateria. 

Metodologia: 

Para que fosse possível realizar o respectivo trabalho, foi empregado um aeromodelo elétrico que possui 

como fonte de combustível uma bateria de lítio, está tem a função de alimentar um circuito elétrico. Além 

de alimentar o circuito elétrico a bateria tem que fornecer energia para dois servos, dispositivos que 

controlam o posicionamento do estabilizador horizontal e vertical, e garantir o funcionamento de três 

motores que simultaneamente interligados através de engrenagens fazem o funcionamento da hélice para 

gerar propulsão. Para atingir o objetivo do trabalho melhorando o desempenho do aeromodelo mantendo-o 

em um tempo maior de funcionamento, utilizando a energia solar, o objetivo é agregar ao circuito elétrico, 

painéis solares que tem a tarefa de transformar energia solar em energia elétrica devido ao seu efeito 

fotovoltaico. Foram utilizados dois pares de painéis de modelos distintos, um capaz de fornecer 5 Volts e 50 

Miliamperes e o outro 6 Volts e 500 Miliamperes, ambos não apresentando um funcionamento ideal 

sozinhos, assim, para proporcionar energia suficiente para recarregar a bateria e garantir um melhor 

desempenho, os painéis foram ligados em paralelo. O circuito em paralelo é possível manter a mesma 

voltagem, duplicando a amperagem. Para apurar os resultados do trabalho, os painéis fotovoltaicos foram 

ligados em paralelo aos polos positivo e negativo da bateria (completamente carregada) Analisando a 

autônoma do aeromodelo antes e depois da aplicação do painel fotovoltaico, foram feitos testes adotando o 

de tempo de funcionamento para comparação. A bateria foi aplicada em dois testes como fonte de energia, 

no entanto em um dos testes foi acrescentando a placa fotovoltaica. Utilizando de um cronometro para aferir 

o tempo de autonomia com e sem a aplicação do painel fotovoltaico, iniciou-se o teste. 

Resultado: 

Para a realização do projeto, montou-se um experimento simples adicionando os painéis fotovoltaicos para 

proporcionar o aumento do desempenho do aeromodelo. Foram realizados testes compostos por dois 

modelos de painéis, de dimensões reduzidas, cada uma com sua capacidade de fornecimento de tensão. 

Após a aplicação do painel solar ao circuito foi cronometrado o tempo de autonomia do aeromodelo, 

aplicando 50% da potência do motor. Os resultados não foram satisfatórios o tempo de funcionamento foi, 

de 15 minutos, o mesmo sem os painéis solares inseridos ao circuito. A energia gerada pela primeira placa 

solar não foi suficiente, assim, um novo teste foi realizado, Os resultados do segundo teste apresentou o 

aumento de 1 minuto no tempo de duração do funcionamento. Assim, não se tornando viável para atingir o 

objetivo de aumentar o desempenho do aeromodelo, pois adicionara mais peso, assim, reduzindo sua 

velocidade para aumentar apenas 1 minuto em voo. 

Conclusão: 
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Neste trabalho foram aplicados painéis fotovoltaicos ao aeromodelo para que se fosse possível o aumento 

em seu desempenho. Para obter um bom resultado é necessária à aplicação de mais painéis ligados em 

paralelo, para ser capaz de fornecer energia suficiente à bateria, devido ao seu tempo de carregamento que 

pode durar entre 40 a 60 minutos, assim, quanto maior o fornecimento de corrente mais rápido é o 

carregamento. Aplicando-se uma quantidade de painéis necessária pode solucionar o objetivo do trabalho 

em questão, porém deve se levar em conta a capacidade de peso que o aeromodelo é capaz de suportar. 
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE 

SAÚDE ENTRE OS PROFISSIONAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

ENIC201610542 

 

VITOR ANGELO NAVES, ALINE LINO BALISTA, RENAN PHILIP SERRA DE MELLO, SERGIO AUGUSTO YUKIO 

HISSAYASSU, THAÍS DE JESUS BERTTI, MURILO TAVARES 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Os resíduos de serviço de saúde (RSS) são provenientes de todos os serviços relacionados à saúde humana 

ou animal, assistência domiciliar e trabalhos de campo. Classificados em função de características e 

consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. Merecem atenção especial em todas 

as suas fases de manejo em decorrência dos imediatos e graves riscos que podem oferecer, por apresentarem 

componentes químicos, biológicos e radioativos. Possuem risco potencial para a saúde ocupacional de quem 

o manipula e para o meio ambiente, em decorrência da destinação inadequada. Observa-se um inadequado 

gerenciamento dos RSS, possivelmente devido à falta de informação no seu manejo, pondo em risco a sua 

segurança, da população e do ambiente. Este estudo tem como objetivo relatar a experiência em uma ação 

de conscientização dos funcionários de uma unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) sobre o 

manejo correto dos RSS. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência dos acadêmicos do quinto ano de Medicina da 

Universidade de Taubaté em uma Unidade de ESF de um município do Vale do Paraíba Paulista, em abril de 

2016, no qual os alunos puderam reforçar à equipe de saúde presente informações sobre o descarte correto 

dos resíduos dos serviços de saúde. O material informativo elaborado foi de autoria dos próprios 

acadêmicos, realizado com base em pesquisas nos documentos do Ministério da Saúde e artigos científicos 

extraídos da internet. Foram elaborados e distribuídos folders informativos a respeito do descarte correto de 

resíduos. Posteriormente foi realizada uma dinâmica em grupo, em que cada participante retirava 

aleatoriamente um papel contendo o nome de um produto o qual deveria decidir em qual lixo o descartaria 

(lixo branco, preto ou descarpack). 

Resultado: 

: Foi possível realizar o nivelamento do conhecimento entre profissionais da equipe e aprimoramento da 

consciência destes em relação ao descarte adequado de RSS, além da participação ativa dos presentes nas 

discussões. Observou-se que alguns membros da equipe não sabiam realizar o descarte adequado dos RSS. 

As informação adequadas sobre o manejo correto dos RSS contribui para a diminuição dos riscos para os 

funcionários, população e meio ambiente. 

Conclusão: 

Resgatar ou informar conteúdos básicos acadêmicos (como descarte de RSS) são importantes para corrigir 

vícios laborais inadequados e dar importância adequada a um tema de relevância primária que é, por vezes, 

colocado em segundo plano. Estes, com a devida prática, geram benefícios, tanto aos profissionais de saúde 

como à comunidade, sendo assim primordiais em qualquer ambiente na área da saúde. 
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PATOLOGIA DE ALVENARIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

ENIC201657502 

 

VITOR GARCIA ALVARENGA 

Orientador(a): ROBERTO JOSÉ FALCÃO BAUER 

 

Introdução: 

Na Construção Civil o termo patologia é empregado quando ocorre algum tipo de problema na construção, 

precisando da interferência humana para sua correção. Este erro pode ser tanto um problema simples que 

afete somente a estética do prédio, como um problema estrutural gravíssimo que ponha em risco a 

integridade dos usuários do local. Para Helene (1993), a patologia é o estudo dos sintomas, dos mecanismos, 

das causas e das origens dos defeitos das construções civis. Thomaz (1992) destaca que a evolução 

tecnológica das construções induziu a realização das obras em um tempo menor, e estas obras utilizaram 

estruturas e materiais mais leves, que juntamente com o despreparo dos profissionais provocou uma queda 

significativa da qualidade das construções no país. A incompatibilidade e falta de detalhamento dos projetos 

juntamente com a falta de planejamento e fiscalização nas obras, agravou ainda mais o quadro, que se torna 

preocupante nos dias atuais. 

Metodologia: 

Dentre as diversas patologias que existem no mercado uma das mais preocupantes é a patologia de 

Alvenaria, pois ela afeta tanto esteticamente quanto estruturalmente a edificação. As trincas e fissuras 

podem ser geradas por inúmeros fatores, podendo ser devido às movimentações térmicas; movimentações 

higroscópicas; atuação de sobrecargas; deformação excessiva do concreto armado; a retração dos produtos a 

base de cimento e geradas pela corrosão das armaduras. A umidade, juntamente com as trincas e as fissuras, 

é uma das maiores causas das manifestações patológicas mais frequentes dos edifícios. A movimentação da 

água é influenciada pelo tipo e tamanho dos poros e das fissuras presentes nos revestimentos, portanto, para 

que ocorra este fenômeno é imprescindível a existência dos poros abertos e das fissuras nos materiais que 

permitem a penetração das moléculas de água, causando assim manchas, fissuras e desagregações na 

construção. Já no caso da deterioração dos materiais vários fatores estão diretamente envolvidos, sejam nas 

pinturas, nos concretos ou nas argamassas. Estes fatores podem ser divididos em fatores bióticos e abióticos. 

Os fatores bióticos são aqueles relacionados com os elementos biológicos que afetam uma edificação, como 

os fungos, as algas, e os liquens. Eles podem formar manchas nas diversas cores dos materiais, causando um 

efeito e aspecto indesejável, e até mesmo podem comprometer o revestimento superficial das edificações, 

colocando os materiais expostos às intempéries. E por fim temos as eflorescências que são os depósitos 

salinos que surgem nos materiais da obra. Esta patologia surge quando a solução aquosa forma-se no 

interior dos materiais, onde ocorre o contato entre a água e os sais solúveis que se movimentam de um lado 

ao outro do material, até formarem os depósitos salinos causando uma coloração esbranquiçada no material 

indesejável para a estética da obra. 

Resultado: 

Para que seja feita a análise e correção dos pontos de patologia é necessário que seja eliminada a causa da 

deterioração e não simplesmente no seu tratamento. Para que isto seja possível, primeiramente o engenheiro 

precisa ter ciência que as causas geradoras podem ter duas naturezas. Elas podem ser intrínsecas ao edifício, 

ou seja, devido à deficiência dos projetos, dos materiais e dos métodos executivos empregados; ou elas 

podem ser extrínsecas ao edifício e desta forma, devido a causas naturais, de ação prolongada ou devido à 

ação humana. Analisando-se as causas extrínsecas ainda é possível dividi-las em outros três subgrupos 

sendo elas a de ação natural, que abordam as variações climáticas; devido à ação direta do homem, que no 

caso seriam as alterações do uso do edifício gerando sobrecargas ou devido à ação prolongada ou repetitiva 

nos materiais da edificação gerando assim a degradação por impacto dos materiais. 

Conclusão: 
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Portanto é de suma importância na construção civil que tenha-se o conhecimento das causas das patologias 

na alvenaria, podendo assim realizar-se a correção das mesmas (utilizando-se das técnicas corretivas 

direcionadas a cada patologia específica) ou a manutenção preventiva, onde estuda-se as características 

iniciais da obra, realizam-se projetos de forma adequada a atender essas características iniciais, compra-se a 

melhor mercadoria do mercado para emprego na construção e utiliza-se de mão-de-obra especializada para 

cada função a fim de evitar a ocorrência de patologias futuras na construção. 
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ESTUDO DE CASO: DESGASTE DE UM ROLAMENTO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO TRASEIRA DA 

AERONAVE EUROCOPTER AS365 DAUPHIN APÓS INCIDENTE  
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ÁLVARO AUGUSTO DOS SANTOS, MURILO ESTÉFANO DOS SANTOS PIROTE 

Orientador(a): PEDRO AUGUSTO DA SILVA ALVES 

 

Introdução: 

O helicóptero é considerado um dos meios de transporte mais seguros que existe, uma vez que todo controle 

de manutenção são voltados para garantir a segurança de voo sem margens para erros. Um incidente com a 

aeronave Eurocopter Dauphin AS365 relatou a perda da eficiência do rotor de cauda durante uma manobra 

de pouso e através da análise desse e de outros incidentes envolvendo as mesmas condições foram 

diagnosticados os possíveis responsáveis pelos ocorridos, que serão abordadas ao decorrer do trabalho. Esse 

estudo de caso é relevante tendo em vista as consequências de um possível acidente aeronáutico. Um projeto 

desse porte deverá levar em consideração até os menores detalhes e esse estudo servirá como fonte de 

experiência ao apresentar a evolução da investigação e da correção dos fatores que à princípio não foram 

levados em consideração. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para abordar o tema baseia-se na pesquisa bibliográfica e análise nos dados 

presentes nas diversas documentações técnicas que foram fornecidas pelo fabricante da aeronave que 

juntamente com a pesquisa de campo, foi possível observar os fatos e discutir a abordagem de novas 

soluções para esse problema tendo como referência dois pontos de vista, o de quem planeja todo o 

cronograma da manutenção a ser executada e o de quem executa a manutenção, como inspetores, mecânicos 

e assistentes técnicos experientes nesse modelo, sempre com base em uma fundamentação teórica e sempre 

deixando a segurança de voo como foco principal. Algo interessante que ficou muito evidente no decorrer 

do desenvolvimento do respectivo estudo, foi que nenhuma hipótese, por menor grau de importância que 

pudesse ter, foi descartada e assim foi possível entender claramente que na evolução de um problema 

mecânico vários pequenos problemas podem contribuir para gerar um problema de grau mais elevado. 

Foram utilizados Boletins de Serviço, Boletins de Serviço de Alerta, Cartas de Informação Técnica, entre 

outras publicações disponíveis que tem a finalidade de informar os operadores sobre instruções introduzidas 

após novos eventos (incidentes, acidentes e modificações técnicas). Esses documentos suplementam os 

documentos convencionais do helicóptero e são incorporados conforme a necessidade, também trazem 

atualizações do trabalho dedicado a resolução de incidentes nas operações das aeronaves. 

Resultado: 

Uma combinação de diferentes causas resultou nos danos ao rolamento. O nível de óleo deve estar no 

máximo para garantir a lubrificação correta, o rolamento dos rotores com 10 pás suportam maiores cargas, 

as dimensões do rolamento dificulta a sua lubrificação, as buchas guia sofrem dilatação o que resulta em 

esforços elevados nos rolamentos. Algumas modificações foram propostas. Melhorar a orientação do eixo 

próximo a engrenagem de saída introduzindo buchas guia fabricadas de Torlon, que possui maior 

estabilidade dimensional à temperaturas elevadas, o que diminui as cargas nos rolamentos. Diminuição do 

diâmetro do eixo para melhorar a operação. Otimização da carcaça do rolamento para melhorar evacuação 

das partículas e circulação de óleo. Alteração também nos anéis para torná-los capazes de suportar cargas 

maiores. Confecção de ranhuras no sentido axial da haste de comando para proporcionar um melhor fluxo 

de óleo, melhorando assim o arrefecimento do rolamento. 

Conclusão: 
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Este trabalho teve como objetivo principal o estudo dos diversos fatores contribuintes para o desgaste 

prematuro e anormal de componentes que possuem extrema importância para a estabilidade e 

manobrabilidade desse modelo de helicóptero, que quando operados danificados tem risco em potencial de 

causar acidentes fatais. Durante o desenvolvimento do estudo, diversos aspectos técnicos foram discutidos, 

o que elevou nosso conhecimento com relação a detalhes da manutenção corretiva que só é alcançada 

através de análises e testes que envolvem muitas disciplinas que tivemos a oportunidade de estudar durante 

o período de graduação do curso de Engenharia Mecânica da Unitau. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DO PSICÓLOGO CLÍNICO: PERCEPÇÃO DE 

ACORDO COM O SENSO COMUM  

ENIC201607467 

 

RENATO FERRAZ PAVANETTI 

Orientador(a): PAULO FRANCISCO DE CASTRO 

 

Introdução: 

No Brasil a profissão de psicólogo foi regulamentada em 27 de agosto de 1962, sendo que neste período 

suas atividades predominantemente estavam relacionadas com as áreas clínica, educacional e 

organizacional. Verifica-se, em diferentes investigações, desde sua regulamentação, que a maior parte dos 

profissionais atuantes se encontrava na área clínica (BASTOS; GONDIN, 2010; DUTRA, 2004). O 

psicólogo clínico parece ainda hoje ser percebido pelo leigo como um psicoterapeuta que realiza um serviço 

de receber o paciente com a referida demanda e que, a partir dela, seria apresentada uma solução para seu 

desenvolvimento. Há também outra imagem estereotipada reproduzida pelo senso comum que é a de ser 

aquele que cura ‘doentes mentais’, o que pode vir a se tornar para o leigo em psicologia um impedimento ao 

se buscar a ajuda psicológica profissional (DUTRA, 2004; FRANCISCO; BASTOS, 2005; MYERS, 2014). 

Metodologia: 

Objetivo do presente trabalho centrou-se em identificar as atividades profissionais atribuídas ao psicólogo 

clínico, por meio da percepção de indivíduos que não tiveram contato com o referido profissional, com o 

intuito de se verificar qual posição que o senso comum possui desta área de atuação em Psicologia. 

Participaram do estudo 40 indivíduos adultos divididos igualmente quanto ao sexo e escolaridade (ensinos 

médio e superior completos) que declararam nunca terem se submetido à psicoterapia, sem vínculo 

profissional ou pessoal com psicólogos. Dessa forma, compreendeu-se que a visão dos participantes 

permitiu verificar a concepção do senso comum, pelo fato dos mesmos não possuírem conhecimento 

específico sobre as ações do psicólogo clínico. Por meio de definições e caracterização apresentada pelo 

Conselho Federal de Psicologia - CFP (2007), foram destacadas 20 frases que se associam à prática 

profissional do psicólogo, sendo dez delas relacionadas ao trabalho do psicólogo clínico e dez associadas a 

outras áreas de atuação em vários contextos: escolar, hospitalar, jurídico, neuropsicológico e do trabalho. As 

frases foram apresentadas aos participantes, solicitando que indicassem aquelas que, segundo seu 

julgamento, fizessem parte do trabalho do psicólogo clínico. Importante ressaltar que o projeto de pesquisa 

foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas e aprovado sob protocolo CAEE 50704315.8.0000.5501. 

Resultado: 

Após a atividade proposta de indicação das atividades, as respostas obtidas foram comparadas com as 

especificações do CFP no sentido de identificar se a percepção da referida atividade fazia parte das 

atribuições profissionais do psicólogo clínico. Observou-se que houve maior concordância entre as reais 

atividades e a percepção dos participantes no que se refere ao uso de entrevistas e técnicas de diagnóstico 

para tratar pessoas com problemas psicológicos (N=38), trabalho na área de saúde em consultórios e 

psicoterapia (N=36) e oferecimento de orientações para enfrentamento de dificuldades psicológicas (N=31). 

Uma atividade destacada pelos participantes (N=30) corresponde, segundo o CFP, às atribuições em 

Neuropsicologia, que se refere ao diagnóstico, acompanhamento, tratamento e pesquisa nas áreas de 

cognição, emoções, personalidade e comportamentos, no enfoque de sua relação com o funcionamento 

cerebral. A atividade em psicologia clínica com menor ocorrência nas respostas (N=15) está associada ao 

cuidado a gestantes, parto e pós-parto. 

Conclusão: 
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Em síntese, tem-se que a maior parte dos indivíduos que compuseram o presente estudo percebe a atuação 

em Psicologia Clínica associada à prática em consultório, relacionada com psicodiagnóstico e psicoterapia, 

principalmente no que tange aos problemas psíquicos e seu cuidado. Embora se observe a indicação de 

aspectos emocionais, de personalidade e comportamento, a associação com questões neurológicas e 

cerebrais não impediu que os participantes associassem tais ações à área clínica. Pode-se conjecturar a 

possível ligação dos componentes psíquicos com questões cerebrais. Pela importância do tema, na 

articulação das representações do psicólogo clínico, estudos mais amplos fazem-se necessários. 
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SOLUÇÕES DOS CONFLITOS ORGANIZACIONAIS NA ECONOMIA EM CRISE  

ENIC201647978 

 

DARIANE SANTOS BORGES, NATALY FISCHER DOS SANTOS 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O conflito é característica do ser humano e por isso estão presente no ambiente organizacional, são 

compostas por pessoas com diversas opiniões, ideias e personalidades. Convivências entre grupos de 

pessoas sempre traz conflitos muito comuns como: divergências de ideias, interesses pessoais, ciúmes, 

inveja e acomodação. Os gestores veem muitas vezes os conflitos como um problema, mais e possível que a 

divergência proporcione inovação, melhorias, e vantagens competitivas. Berg (2012, p.18), afirma ainda 

que: “O conflito nos tempos atuais é inevitável e sempre evidente. Entretanto, compreendê-lo, e saber lidar 

com ele, é fundamental para o seu sucesso pessoal e profissional”.Diante disso o presente trabalho tem o 

objetivo de aborda as situações conflituosas nas organizações, se bem administradas podem apresenta uma 

oportunidade de crescimento e mudanças. 

Metodologia: 

O trabalho procuro descrever o passo a passo em 5 tópicos sobre os conflitos organizacionais, o que eles 

contribuem, o que interfere, as soluções e como lidar. Para alcançar os resultados propostos teve como base 

as pesquisas bibliográficas. Conforme Lakatos e Marconi (2003, p. 183) “A pesquisa bibliográfica, ou de 

fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico 

etc., até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes e televisão. 

Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto, inclusive conferencias seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma 

forma, quer publicadas, quer gravadas”.O trabalho é caracterizado por uma pesquisa descritiva e 

documental, com objetivo de como lidar e solucionar os conflitos, pois no ambiente organizacional as 

pessoas têm personalidade e opiniões diferentes, onde sempre haverá situações divergentes. Mais se o 

conflito for por uma boa razão? Que se torne construtiva, com um choque de opiniões que podem trazer 

uma mudança necessária ou importante. Através disso que descrevemos o trabalho para mostrar que os 

conflitos podem trazer uma solução para as organizações. 

Resultado: 

Para que se possa solucionar qualquer tipo de conflito é necessário conhecer antes as razões do mesmo, 

identificando as pessoas envolvidas e o que as levarão a esse conflito para que, dessa forma, possa haver um 

entendimento entre as partes. Cabe ao líder da empresa buscar o conhecimento necessário para compreender 

o conflito e assim criar uma estratégia eficiente e eficaz para solução dos mesmos, de maneira a fazer com 

que o conflito se torne um ponto positivo para a empresa chegando a uma solução que favoreça ambas as 

partes.“O que vai determinar se o conflito é construtivo ou negativo será a motivação das pessoas 

envolvidas, sendo que, em qualquer organização, é de responsabilidade do gestor ou gerente facilitar a 

gestão desse conflito. ” (McINTYRE, 2007, p. 303). 

Conclusão: 

Conclui que os conflitos exigem muita habilidade por parte do gestor, e nem sempre os conflitos e ruim, se 

bem analisados e com uso de ferramentas certas podem ser transformados em um crescimentoe de grandes 

mudanças. Sabendo escolher a melhor estratégia e planejar cada caso, ouvindo os envolvidos, promovendo 

o bem-estar dos funcionários e saber aumentar os efeitos construtivos e minimizar os destrutivos as 

organizações terá um grande sucesso 
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ANÁLISE FUNCIONAL DE UM CASO CLÍNICO INFANTIL ENVOLVENDO DIFICULDADE DE INTERAÇÃO  

ENIC201640642 

 

SUELEN MARIANE DE OLIVEIRA SANTOS, DENNIS RICARDO PINHEIRO 

Orientador(a): PATRÍCIA RIVOLI ROSSI 

 

Introdução: 

A avaliação comportamental visa identificar as variáveis que controlam determinados comportamentos e 

compreender sua relação funcional. O presente estudo teve como objetivo analisar funcionalmente o 

comportamento de uma criança com dificuldade de interação interpessoal. Nesse sentindo, desenvolveu-se 

uma pesquisa documental, ou seja, os dados analisados neste trabalho correspondem a fontes de dados 

secundários. Foram acessados os prontuários de uma Supervisora de Psicologia Clínica. Nos prontuários 

havia a descrição de uma avaliação comportamental realizada em doze sessões por dois terapeutas 

estagiários com uma criança, dez anos de idade, sexo masculino. Os pais da criança procuraram ajuda 

psicológica queixando-se do fato dela apresentar comportamento ansioso. O Cliente corroborou com a fala 

dos pais e disse ter medo de escuro, de tempestades, tragédias e medo dos pais envelhecerem e morrerem. 

Metodologia: 

Nas primeiras sessões, o mesmo apresentou comportamentos que dificultavam o andamento da sessão: 

respondia às perguntas de maneira monossilábica, sentou-se de maneira que não olhasse para os terapeutas, 

escondeu seu rosto com um agasalho e recusou o que lhe era oferecido. Tais comportamentos apresentavam 

a função de fuga/esquiva da interação com os terapeutas. Com a intenção de reforçar comportamentos de 

interação, os terapeutas disponibilizaram, sobre a mesa, algumas comidas e bebidas. Foi oferecido pipoca e 

refrigerante, mas o Cliente recusou dizendo que gostava de suco. Posteriormente foi disponibilizado 

chocolate, mas o mesmo também recusou. Os terapeutas passaram a desenvolver atividades que 

aumentassem a interação entre os mesmos (os dois terapeutas), considerando que o foco da sessão ser 

voltada para o menino, dificultava sua interação espontânea. No decorrer das sessões, os terapeutas também 

se esforçaram para reforçar pequenos comportamentos de interação do Cliente. 

Resultado: 

Com essas medidas, o mesmo passou a comportar-se com maior interação. Ele chegou a levar à sessão 

pipoca doce e suas medalhas, fruto de um esporte que o mesmo praticava. A função desses comportamentos 

eram agradar os terapeutas e evidenciar sua habilidade em uma modalidade esportiva. Tal fato revelou que, 

apesar de apresentar dificuldade de interação, o Cliente se comportou no sentido de produzir aprovação de 

terceiros, demonstrando sua sensibilidade à desaprovação social. Na medida em que foi constatando que os 

terapeutas o reforçavam por comportamentos apropriados, o mesmo passou a aumentar a frequência das 

interações, ou seja, se expor mais. Em relação a ansiedade, contingências de reforçamento negativo 

produzem esse efeito. A criança apresenta comportamentos de fuga e esquiva de interações sociais e, 

portanto, uma das consequências é o aumento da ansiedade. 

Conclusão: 

Pôde-se concluir que a criança inicialmente apresentou repertório inábil socialmente, pois temia a avaliação 

de terceiros. Outro fator que parece ter relação com a ansiedade é o fato do pai acabar reforçando esses 

comportamentos, quando, por exemplo, fica com o filho até ele dormir, pois o menino relata sentir medo. O 

comportamento acolhedor do pai pode acabar mantendo em alta frequência o comportamento de ansiedade 

do filho, na medida em que quando o menino apresenta esses comportamentos, o pai consequencia com 

atenção e cuidado. Foi necessário mostrar e explicar ao Cliente que ele também apresenta comportamentos 

corajosos. 
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PRÁTICAS DE ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA ESTUDANTE DE MEDICINA  

ENIC201668415 

 

MARINA FERNANDES PASSOLONGO 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Os cursos de enfermagem e medicina apresentam diversas semelhanças e diferenças, as quais mostram as 

importâncias singulares de suas existências e a necessidade de aproximação entre eles. No curso de 

medicina são ministradas poucas aulas sobre enfermagem, ficando escasso o conhecimento do aluno-médico 

sobre as funções desses profissionais e sobre como suas ações complementam o trabalho do médico. As 

aulas aplicadas de forma prática conseguem fazer com que os alunos guardem com mais facilidade o 

aprendizado e o conceito atual de educação em saúde na enfermagem defende uma transferência das aulas 

teóricas para a prática, pela persistência de muitos obstáculos que dificultam a atuação em campo. Este 

relato tem como objetivo descrever a experiência de uma estudante de medicina no decorrer das aulas da 

disciplina optativa Enfermagem, analisando aspectos de aprendizagem e humanidade. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo com informações baseadas nas impressões de uma estudante do quarto 

período da graduação em medicina da Universidade de Taubaté, ao cursar a disciplina optativa Enfermagem, 

ministrada no Departamento de Enfermagem por uma professora enfermeira auxiliada por alunas estagiárias 

da graduação em enfermagem. Por ser classificada como disciplina optativa, os alunos do curso medicina 

poderiam escolhê-la dentre quatro outras matérias, o que resultou em uma turma mista de estudantes do 

terceiro e quarto período cursando a matéria. Todas as aulas presenciais foram atividades práticas, e o 

conteúdo teórico foi disponibilizado previamente pela professora para que seu estudo pudesse ser realizado 

em casa. 

Resultado: 

Durante as aulas de enfermagem tivemos muitas atividades práticas da área da saúde a partir do uso de 

bonecos e materiais hospitalares. Foram ministradas aulas sobre oxigenação, onde aprendemos 

oxigenoterapia e nebulização, sobre necessidade de nutrição, entendendo quando usar sondas nasoenterais 

ou nasogástricas, e a necessidade de eliminação do paciente, vendo como é feito o enteroclisma. A aula 

sobre necessidade de conforto foi realizada com a simulação dos alunos, que agiram como pacientes, 

facilitando o entendimento. Aprendemos sobre integridade cutânea, conhecendo diferentes curativos e como 

devem ser feitos. Nessa atividade percebemos que trazíamos conhecimentos populares errados com relação 

à cuidados com a pele. Aprendemos sobre medicamentos entre outras coisas. A relação entre os alunos da 

medicina e as estagiárias de enfermagem, que nos auxiliaram, estreitou-se com o passar das aulas, tendo 

resultado positivo com relação à comunicação entre diferentes áreas da saúde e o entendimento da 

importância de cada uma. 

Conclusão: 

As aulas de Enfermagem trouxeram um aprendizado enorme com as atividades práticas, muito esperadas 

por alunos dos primeiros anos de graduação e as altas notas refletiram a eficácia dessa forma de disseminar 

conhecimentos. O conteúdo dessa matéria não é passado em aulas não-optativas do curso medicina, mas tem 

grande importância devido às possíveis precariedades pelas quais os médicos podem passar, como falta de 

enfermeiros, devendo estar preparados para suprir qualquer carência local com seus conhecimentos. A 

mudança da relação dos estudantes de medicina e enfermagem mostrou uma necessidade de aproximação 

dos cursos, devido à proximidade dos campos de trabalho. 
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CONCEPÇÃO DE NEGÓCIO STARTUP: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE 

RECRUTAMENTO ACESSÍVEL À DEMANDA DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.  

ENIC201646396 

 

LUIZA DE SOUZA PENQUES, JÚLIA RODRIGUES ESTÉFANO 

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS 

 

Introdução: 

Observando o cenário político e econômico do Brasil percebe-se um aumento cada vez maior no número de 

profissionais desempregados no mercado, entretanto, encontram-se ainda empresas com vagas em aberto, 

que não contratam, pois não encontram profissionais capacitados para preenchê-las. Costumeiramente, tais 

vagas encontram-se nas micro, pequenas e até mesmo nas médias empresas, que, em geral, não possuem um 

departamento especializado e capacitado para tratar de recrutamento e seleção de pessoal. Esta pesquisa 

pretendeu conceber um modelo de negócios Startup, o qual consiste em uma plataforma virtual de empregos 

acessível à demanda das MPMEs (micro, pequenas e médias empresas), permitindo encontrar os 

profissionais ideais para preencher suas vagas. 

Metodologia: 

A metodologia de pesquisa utilizada foi a bibliográfica descritiva somada à pesquisa experimental. No 

primeiro momento foi utilizada a bibliográfica com base em sites e livros abordando a definição e as 

peculiaridades da empresa Startup. E com base na descritiva, buscou-se descrever o cenário econômico da 

região de Taubaté, onde a pesquisa foi realizada, bem como as plataformas de emprego existentes, seus 

pontos positivos e suas falhas. Posteriormente, foi realizada uma pesquisa experimental, apresentando ao 

mercado usuário, um protótipo de plataforma virtual de empregos, e, a partir dos métodos descritos na etapa 

descritiva foi feita a análise da viabilidade da Startup proposta. 

Resultado: 

A partir da pesquisa experimental realizada obteve-se validação do projeto inicial, isto é, uma Startup, no 

qual consiste em uma plataforma virtual de empregos, bem como adquiriu-se aprendizado validado sobre o 

público alvo que permitiu obter possível vantagem competitiva na extensão do projeto. 

Conclusão: 

Através da pesquisa experimental, demonstrou-se que existe a viabilidade para a concepção de um modelo 

de negócios Startup. Diferentemente das demais existentes no mercado, que em geral atendem as grandes 

empresas e atingem um público a nível Brasil, essa plataforma busca atender as empresas da região com 

menor porte de negócio e, concomitantemente, gerar benefícios socioeconômicos à região. 
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PRÁTICAS EM SAÚDE COLETIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE DISCENTES DE MEDICINA  

ENIC201601603 

 

RENATA PINHEIRO CAVALARI DE OLIVEIRA, LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO, LUCILENE DIAS DE 

MORAES, MARINA FERNANDES PASSOLONGO, JÉSSICA FERNANDEZ PEREIRA NOYA, THAÍS DE JESUS 

BERTTI 

Orientador(a): ALINE LINO BALISTA 

 

Introdução: 

A literatura científica apresenta diferentes definições sobre o que vem a ser a Atenção Primária à Saúde 

(APS), comumente definida como uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada a responder de 

forma regionalizada, contínua e sistematizada a maior parte das necessidades de saúde de uma população, 

integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e comunidades, iniciando um 

processo de atenção continuada no Sistema Único de Saúde (SUS). A interação de acadêmicos de medicina 

com o SUS é necessária para que haja uma formação profissional de qualidade. Este trabalho objetiva 

descrever a experiência obtida pelos acadêmicos durante a vivência em campo de estágio. 

Metodologia: 

Alunos do quarto período de Medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU) foram contemplados com a 

oportunidade de vivenciarem a dinâmica dos serviços de APS, durante as atividades da disciplina de 

Introdução às Práticas de Saúde Coletiva (IPSC), cujo objetivo é auxiliar na formação profissional em 

saúde, promovendo inserção dos estudantes nos serviços de APS do SUS, integrando teoria e prática em 

cenários reais. O atual estudo tem caráter descritivo e foi realizado a partir da experiência dos acadêmicos 

do quarto período de Medicina da UNITAU que visitaram os serviços de APS de um município do Vale do 

Paraíba Paulista, no primeiro semestre de 2016, no qual puderam vivenciar a realidade dos serviços e dos 

profissionais da equipe de saúde do SUS, comparando com o que foi aprendido em sala de aula nas 

disciplinas de Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia (especialidades básicas). Para o 

desenvolvimento desta ação, os alunos foram divididos em vinte grupos, em que cada grupo participou de 

ações em diversos serviços de saúde de diferentes bairros do município. 

Resultado: 

Os alunos participaram de diversas atividades, tendo a oportunidade de vivenciar as ações dos internos de 

medicina que com a supervisão de preceptores desempenharam papel ativo no atendimento ao usuário. 

Foram realizadas discussões de casos clínicos junto aos preceptores e internos, além da observação da 

continuidade da assistência acompanhando consultas médicas e de enfermagem, como consultas pediátricas, 

ginecológicas e obstétricas (pré-natal, coleta de preventivo e análise de exames como mamografia, entre 

outros) reconhecendo a importância da interação entre o profissional da saúde, família e usuários de 

diversas gerações, grupos sociais e gênero, colocando em prática a Humanização da assistência em saúde. 

As ações foram de suma importância para a formação dos alunos pois, por meio delas, puderam estar 

presentes em diferentes espaços sociais reconhecendo a dinâmica dos serviços de saúde. Além de dialogar e 

problematizar os casos clínicos em sala de aula com os professores da disciplina IPSC. 

Conclusão: 

Os acadêmicos reconheceram a importância da interação entre a população e serviços de saúde, ficando 

clara a atuação do médico para a melhoria do modelo de organização do SUS frente aos principais desafios 

da Saúde Coletiva. As atividades de IPSC tiveram grande relevância para o processo de aprendizagem dos 

alunos apresentando a eles uma realidade diferente, visto que o contato com a população é escasso durante 

os primeiros anos da graduação. A ação foi importante para que os alunos pudessem formar uma opinião 

diferente em relação ao SUS, uma vez que guardavam uma visão negativa desse sistema de saúde. 
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ESTUDO DA CORROSÃO EM PINOS DE FIXAÇÃO DE PÁS DO ROTOR PRINCIPAL DA AERONAVE 

ESQUILO/FENNEC AS350/550  

ENIC201677308 

 

CAMILA FARIAS FERREIRA 

Orientador(a): EVANDRO LUÍS NOHARA 

 

Introdução: 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar o processo de manutenção ao qual os pinos das pás do 

rotor principal da aeronave Airbus AS 350/550 (Esquilo/Fennec) são submetidos para prevenção da 

corrosão, bem como analisar a degradação que ocasiona a corrosão precoce destes pinos. O objetivo desta 

pesquisa é analisar e fundamentar se haveria necessidade de diminuir o tempo entre as inspeções 

calendáricas destes pinos, considerando a operação das aeronaves do Centro de Instrução e a atmosfera 

local. 

Metodologia: 

Foram cedidos dois pinos como amostra pela Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. Os pinos foram 

seccionados em 8 partes para que fossem submetidos a ensaios específicos cada um. Este experimento visa 

analisar se a graxa utilizada na montagem dos pinos aceleraria o processo de corrosão, visto que seria um 

lubrificante à base de Grafita. 

Resultado: 

Espera-se encontrar a corrosão dos pinos em condições diversas, uma vez que cada amostra foi submetida a 

um tipo de ensaio. Até o presente momento o tempo de ensaio que seria satisfatório para análise não foi 

atingido. 

Conclusão: 

O trabalho poderá ser concluído após o tempo determinado dos ensaios com as amostras. Espera-se concluir 

se a graxa é ou não prejudicial à vida útil do pino e com isso fazer melhorias no processo de manutenção 

desses pinos. 
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APLICAÇÕES DE SMART GRID E NOVAS TECNOLOGIAS  

ENIC201645945 

 

LUCAS DE ARAÚJO RODRIGUES GOMES, ROBERTO ALVES DE SOUZA JUNIOR 

Orientador(a): DÉBORA MARIA BARBOSA SALVADOR DE SOUZA 

 

Introdução: 

Como principio a este trabalho, para definir e estruturar um sistema de uma rede inteligente com o devido 

sistema de sensoriamento, mecanismos eletromecânicos e eletroeletrônicos com a finalidade de estabelecer 

um modelo viável, eficiente e aplicável ao sistema energético de forma geral segue uma breve introdução às 

estruturas e tecnologias que compõem o sistema. 

Metodologia: 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento desse trabalho de graduação foi dada com base em pesquisa 

de trabalhos de mestrado, doutorado, artigos acadêmicos e relatórios de órgãos governamentais relacionados 

ao tema de redes inteligentes direcionadas a evitar o direcionamento de carga para uma só fonte geradora de 

energia com o acionamento automático de centrais distribuídas de geração e trazer através de políticas de 

conscientização do uso racional de energia elétrica, uma maior eficiência da rede. 

Resultado: 

Por meio das pesquisas realizadas sobre outros projetos aplicados ou em desenvolvimento ao redor do 

mundo foi obtida informação sobre elementos que podem ser utilizados para se estruturar uma rede elétrica 

inteligente. 

Conclusão: 

Visto que hoje em dia grande parte da energia elétrica produzida é desperdiçada, principalmente em grandes 

linhas de transmissão seja no Brasil ou no mundo, é extremamente necessário desenvolver modelos e 

métodos de transmissão mais eficazes. O propósito das redes inteligentes é o de gerenciar, operando 

manobras na rede afim de se autorreparar, evitar o direcionamento da carga para uma só usina geradora e 

trazer através de políticas de conscientização a compreensão por parte dos consumidores do uso racional de 

energia elétrica. 
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CONCEPÇÃO DE NEGÓCIO STARTUP: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE 

RECRUTAMENTO ACESSÍVEL À DEMANDA DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.  

ENIC201682091 

 

JÚLIA RODRIGUES ESTÉFANO, LUIZA DE SOUZA PENQUES 

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS 

 

Introdução: 

Observando o cenário político e econômico do Brasil percebe-se um aumento cada vez maior no número de 

profissionais desempregados no mercado, entretanto, encontram-se ainda empresas com vagas em aberto, 

que não contratam, pois não encontram profissionais capacitados para preenchê-las. Costumeiramente, tais 

vagas encontram-se nas micro, pequenas e até mesmo nas médias empresas, que, em geral, não possuem um 

departamento especializado e capacitado para tratar de recrutamento e seleção de pessoal. Esta pesquisa 

pretendeu conceber um modelo de negócios Startup, o qual consiste em uma plataforma virtual de empregos 

acessível à demanda das MPMEs (micro, pequenas e médias empresas), permitindo encontrar os 

profissionais ideais para preencher suas vagas. 

Metodologia: 

A metodologia de pesquisa utilizada foi a bibliográfica descritiva somada à pesquisa experimental. No 

primeiro momento foi utilizada a bibliográfica com base em sites e livros abordando a definição e as 

peculiaridades da empresa Startup. E com base na descritiva, buscou-se descrever o cenário econômico da 

região de Taubaté, onde a pesquisa foi realizada, bem como as plataformas de emprego existentes, seus 

pontos positivos e suas falhas. Posteriormente, foi realizada uma pesquisa experimental, apresentando ao 

mercado usuário, um protótipo de plataforma virtual de empregos, e, a partir dos métodos descritos na etapa 

descritiva foi feita a análise da viabilidade da Startup proposta. 

Resultado: 

A partir da pesquisa experimental realizada obteve-se validação do projeto inicial, isto é, uma Startup, no 

qual consiste em uma plataforma virtual de empregos, bem como adquiriu-se aprendizado validado sobre o 

público alvo que permitiu obter possível vantagem competitiva na extensão do projeto. 

Conclusão: 

Através da pesquisa experimental, demonstrou-se que existe a viabilidade para a concepção de um modelo 

de negócios Startup. Diferentemente das demais existentes no mercado, que em geral atendem as grandes 

empresas e atingem um público a nível Brasil, essa plataforma busca atender as empresas da região com 

menor porte de negócio e, concomitantemente, gerar benefícios socioeconômicos à região. 
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O REFLEXO DE UMA FORMAÇÃO BASEADA NO CONHECIMENTO TEÓRICO  

ENIC201642227 

 

FELIPE BISSOLI PIORINO 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

O conhecimento teórico é imprescindível, entretanto, para os formados e recém-formados o paradigma 

mudou, mesmo com o conhecimento teórico, a falta de experiência e o contato com a realidade que as 

empresas vivem deixa-os obsoletos; sem contar com as novas formas de administração organizacional, que 

apresentam uma mistura de gerações e modelos de trabalhos diversificados. Para que possamos mudar o 

paradigma e adequar melhor a essas novas condições que são impostas pelo mercado, são necessários que, 

surjam novas oportunidades e tragam não só beneficio para os administradores, mas também para as 

empresas. 

Metodologia: 

Para atingir o objetivo foram realizadas pesquisas bibliográficas e serão realizadas pesquisas de campo. As 

pesquisas bibliográficas envolveram leitura de material sobre o tema para o desenvolvimento da tese,já as 

pesquisas de campo serão realizadas através de questionários que serão aplicados no curso de Administração 

da Unitau, Apartir do1º semestre e finalizando no 8º semestre. Estes providenciaram informações 

necessárias para observar o meio atual em que os graduandos estão vivendo. 

Resultado: 

Atualmente estou na fase de analise de informações, uma prévia dos resultados: Este estudo é de grande 

importância,pois objetiva apresentar que o sistema de ensino no curso de Administração de Empresas em 

especifico encontra – se estagnado devido ao não acompanhamento da evolução do mercado de trabalho 

como um todo, isso se deve a disciplinas mais focadas para a parte teórica e menos disciplinas focadas no 

conhecimento prático. 

Conclusão: 

Atualmente estou na fase de analise de informações, uma prévia dessas informações: O mercado atual tem 

exigido cada vez mais administradores com conhecimento prático e por isso existe a necessidade de mais 

disciplinas com este enfoque, para diminuir a disparidade na disputa pelas vagas no mercado de trabalho 

atual. 
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RÁDIO COMUNITÁRIA: A VOZ DA COMUNIDADE E O AUXÍLIO DO PODER PÚBLICO  

ENIC201669550 

 

EIDY CRISTINA RIBEIRO LANDIM 

Orientador(a): ROBSON LUIS MONTEIRO 

 

Introdução: 

A comunidade pode expressar sua opinião de várias formas e por diversos meios. A população– por meio 

dos ouvintes – aponta e também busca soluções para os problemas da sociedade. Esse tipo de relação gera a 

criação de uma forte identidade na busca por seus direitos, agregando conhecimento e qualidade de vida aos 

moradores. A rádio comunitária tem grande impacto social junto à comunidade, há vista que, por meio de 

sua programação, existe o objetivo de ser a voz da população e atuar efetivamente como entretenimento, 

canal de informação e utilidade pública. O projeto da rádio comunitária é desenvolvido por uma associação 

de voluntários que também visa a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento social e humano do 

município. Atualmente, a Rádio Nova Vale de Lagoinha presta este serviço há seis anos promovendo 

atividades educativas, culturais e informativas visando a integração dos membros da comunidade, sociedade 

e autoridades 

Metodologia: 

Por meio de pesquisa com a associação, voluntários, poder público e autoridades em entrevistas e reuniões, 

este projeto busca entender o início e o porquê desta iniciativa. O estudo objetiva apontar a força da rádio 

comunitária perante a sociedade em que está inserida, no caso o município de Lagoinha, São Paulo e através 

deste trabalho mostrar que este veículo de comunicação é imprescindível no auxílio da formação educativa, 

cultural, informaita e de utilidade pública das pessoas residentes na área rural e urbana da cidade. 

Resultado: 

Com os resultados obtidos, estes serão apresentados à associação visando a melhoria das atividades da rádio 

comunitária, beneficiando a comunidade atendida e buscando também um maior apoio de políticas públicas 

para a manutenção do projeto. 

Conclusão: 

De acordo com o resultado das pesquisas que foram realizadas, com as informações obtidas com moradores, 

órgãos públicos e autoridades é possível concluir que a cultura, informação, utilidade pública e o serviço 

prestado pela rádio comunitária são indispensáveis para o município. É necessário também um maior apoio 

dos órgãos que implementam as políticas públicas, para que este veículo continue e amplie a prestação de 

serviços todos os dias à comunidade. 
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O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOSALIMENTARES E SEUS DESAFIOS  

ENIC201661269 

 

ALICE CRISTINA DO ESPIRITO SANTO CUSTODIO, BRUNO DOS SANTOS MONTEIRO 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

O descarte de alimentos ainda em condições para o consumo é um tema de grande importância devido ao 

aumento significativo do lixo orgânico no mundo todo e a falta de separação dos resíduos secos e molhados. 

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), em 2014, mais de 30% de todo o alimento produzido no 

mundo foi para o lixo, o que equivale a 1,3 bilhão de toneladas de alimentos por ano. Sendo possível, por 

exemplo, nos países da América Latina e Caribe, resolver o problema da fome que atinge 47 milhões de 

pessoas na região apenas com os alimentos jogados no lixo. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para realizar este estudo baseou-se em uma pesquisa documental das informações 

de profissionais da área do meio ambiente e do planejamento urbano, e foram pautadas no referencial 

bibliográfico, artigos científicos, revistas acadêmicas e conteúdos internacionais em sites especializados, 

para maior credibilidade nos contextos apresentados. Foram identificados alguns projetos pilotos em 

algumas cidades que estão em testes e que tem o mesmo objetivo: diminuir a produção de lixo nos aterros 

sanitários e melhorar o meio ambiente. 

Resultado: 

O trabalho identificou algumas possibilidades de conscientização da população quanto a separação correta 

do lixo seco e molhado (restos de alimentos),como o trabalho de compostagem na cidade de São Paulo que 

tem um projeto piloto e nas empresas como um projeto de inovação. Essa pesquisa foi de extrema 

relevância, pois visou desenvolver uma proposta de empreendimento sustentável e algumas formas de 

gerenciar os restos de resíduos de forma correta, projeto para as cidades diminuírem os lixos do aterro 

sanitário evitando a produção de co². Apontou os principais aspectos legais que dificultam a implantação da 

compostagem como meio de reaproveitamento dos restos de alimentos molhado, com o objetivo de reduzir 

a quantidade de lixo orgânico nos aterros sanitários. 

Conclusão: 

Concluiu-se ainda que a eliminação do desperdício, além de diminuir a falta de alimentos para as pessoas 

mais carentes e a redução de resíduos orgânicos nos aterros sanitários, promove uma conscientização na 

população quanto a preservação do meio ambiente visto que o chorume, líquido malcheiroso que sai do lixo 

orgânico, contém grande quantidade de CO², que é um dos grandes poluentes do mundo. 
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UTILIZAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ALIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERMITENTES.  

ENIC201655926 

 

RODRIGO JOSÉ LANDRONI DOS REIS 

Orientador(a): MARCIO ABUD MARCELINO 

 

Introdução: 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de alimentação e chaveamento temporizado entre 

painéis fotovoltaicos e a rede de energia elétrica para atender a demanda de eletricidade de uma carga 

intermitente, isto é, uma carga que não requer alimentação constante. O sistema não faz uso de qualquer 

forma de armazenamento de energia e baseia-se no pedido de patente de invenção “Sistema Comutador 

Temporizado de Energias Alternativas para Cargas Intermitentes”, publicada na Revista da Propriedade 

Industrial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 2014. 

Metodologia: 

O presente estudo fez uso da literatura na área de eletrônica de potência, dados obtidos em sites de órgãos 

públicos, como IBGE, ANEEL, trabalhos acadêmicos com painéis fotovoltaicos, e em catálogos dos 

componentes usados no desenvolvimento do sistema. Os circuitos aqui apresentados foram projetados e 

simulados utilizando-se os simuladores Multisim e Proteus. 

Resultado: 

Foram realizadas simulações e obtidos resultados foram promissores como a obtenção de uma onda de 

formato semelhante a uma onda senoidal, porém com algumas imperfeições derivadas do chaveamento e da 

funcionalidade do sistema de comutação. O presente trabalho pode concluir que o circuito para a 

alimentação de cargas intermitentes utilizando um inversor em ponte H, com chaves semicondutoras de alto 

desempenho e controladas por um microcontrolador, é satisfatório para alimentar uma carga indutiva como, 

por exemplo, um refrigerador ou um condicionador de ar. 

Conclusão: 

O sistema mostrou-se de baixo custo e viável para empregabilidade em residências para alimentação de 

cargas pontuais, visto que seu investimento pode ser amortizado em um período reduzido apenas com a 

economia de energia, embora possa ser utilizado em sistemas maiores, uma vez que a utilização de fontes 

alternativas de energias, que em geral não estão ativas continuamente, como a eólica e fotovoltaica, 

necessitavam de sistemas de armazenamento, que encarecem o sistema e ainda requerem sincronismos com 

o sinal da rede pública de energia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

366 

 

NIVEL DE FORÇA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES EM IDOSOS APÓS QUATRO MESES DE 

MUSCULAÇÃO  

ENIC201674597 

 

LUCAS DOS SANTOS, DANIELE OLIVEIRA, FELIPE BRUNO CORBANI GONÇALVES, MARIA ESTELA 

RIBEIRO, JULIO CESAR FERNANDES QUEIROZ 

Orientador(a): RENATO ROCHA 

 

Introdução: 

A população de idosos vem crescendo demasiadamente nos últimos anos. Junto com o processo natural de 

envelhecimento, muitas alterações musculoesqueléticas ocorrem, como sarcopenia e osteoporose, resultando 

em perda de força, equilíbrio, coordenação motora e aumento do risco de queda. Exercício resistido, 

popularmente conhecida como musculação, é uma das atividades mais eficientes quanto à melhora da 

qualidade de vida dos idosos, promovendo a independência e autonomia nas atividades do cotidiano. Neste 

trabalho objetivou-se analisar níveis de força dos membros superiores e inferiores em idosos após o período 

de quatro meses de musculação. 

Metodologia: 

O Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) oferece diversas atividades para idosos, entre as quais 

musculação. As aulas foram oferecidas duas vezes por semana no período da tarde, para duas turmas 

distintas. No início e meio do primeiro semestre de 2016 foram realizadas avaliações físicas para verificar 

os níveis de força de membros superiores (o máximo de flexão de cotovelo em 30 segundos) e inferior (o 

máximo de vez “sentar e levantar” da cadeira em 30 segundos). Para comparação dos momentos início e 

meio do semestre foi aplicado análise de dados descritiva (média ± desvio padrão) e teste t-Student, 

assumindo p<0,05 como diferença significativa. 

Resultado: 

A análise dos dados revelou melhora significativa da força de membros superiores (18,2±5,1 x 20,0±4,3 

repetições, respectivamente, p<0,05) e ligeira melhora da força dos membros inferiores (14,8±4,2 x 

15,7±3,5 repetições, respectivamente, p=0,08) após 4 meses de musculação. 

Conclusão: 

Ao final de quatro meses de atividade física, tipo musculação, os idosos melhoraram a força de membros 

superiores, porém, apresentaram pequena variação na força de membros inferiores, não sendo significativo 

essa última. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

367 

 

OS BENEFÍCIOS DAS AULAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA NA OPINIÃO DAS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES PRATICANTES DA MODALIDADE  

ENIC201669730 

 

ANDREY LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, FELIPE BRUNO CORBANI GONÇALVES 

Orientador(a): LIDIA AMALIA CARDAMONI DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) teve inicio em 2008 e vem desenvolvendo varias atividades 

entre elas a pratica de Ginastica Artística (GA), direcionada para criança e adolescentes. Como um projeto 

de extensão tem como objetivo divulgar a modalidade e oferecer a esse público uma oportunidade de 

atividade física prazerosa e estimulante, bem como o desenvolvimento integral do ser humano. Enquanto 

um projeto de pesquisa teve como objetivo investigar os motivos pelos quais os participantes procuraram 

esse projeto e quais os prováveis benefícios subjetivos auto relatados após o início das aulas de GA. 

Metodologia: 

A pesquisa foi realizada com 21 alunos de 6 à 17 anos que frequentaram as aulas no primeiro semestre de 

2016, sendo 3 alunos do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Foi aplicado um questionário contendo 

questões abertas e fechadas. Os dados foram tratados por frequência percentual e analisados. 

Resultado: 

De acordo com os participantes, os principais motivos apontados para procurarem esse tipo de atividade 

foram: ocupar o tempo ocioso (9,5%), aprender novos movimentos (9,5%), buscar algum benefício físico 

(9,5%), por indicação médica ou de um conhecido (19%), mas a maioria por gostar da modalidade (52,3%). 

Além disso, quase a totalidade da amostra (90,5%) afirmou obter algum tipo de beneficio e somente 2 dos 

21 participantes relataram não ter percebido algum benefício. 

Conclusão: 

Concluímos que entre os principais benefícios citados pode-se destacar: bem estar, benefícios físicos e 

psíquicos. Assim, a maioria dos participantes procurou o projeto por gostar da modalidade e perceberam 

algum tipo de benefício, seja físico ou psíquico. Desse modo, enquanto projeto de extensão o Unitau 

Esportivo - PAFS cumpri com seu papel social proporcionando ao público atendido uma atividade física 

prazerosa e estimulante. 
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CTI JORNAL: A IMPRENSA EMPRESARIAL E A OPINIÃO PÚBLICA TAUBATEANA DURANTE A II 

GUERRA MUNDIAL  

ENIC201602864 

 

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA, ANNA KAROLINA DE SOUZA CARVALHO, JONATHAN GIOVANE DOS SANTOS 

,SAMUEL FERNANDES FERREIRA 

Orientador(a): MAURO CASTILHO GONLALVES 

 

Introdução: 

Apresenta-se nessa pesquisa uma análise do posicionamento que a CTI – Companhia Taubaté Industrial 

expressava, em seu periódico mensal, sobre os fatos que ocorriam no Brasil e no mundo durante a II Guerra 

Mundial. Por esse trabalho, busca-se mostrar qual era a visão da empresa sobre o cenário político mundial e 

sobre como o Brasil estava inserido nesse contexto histórico, além de expor as principais considerações da 

CTI em relação ao Estado Novo durante o período. Para dar respaldo a essa análise foi necessária a 

caracterização da estrutura do periódico, tanto em sua apresentação gráfica como nas formas de distribuição 

e seu público alvo, de modo que fosse exposta a situação da Companhia Taubaté Industrial na conjuntura da 

época e suas principais necessidades econômicas. 

Metodologia: 

Para a realização da pesquisa, utilizou-se a revisão bibliográfica, análise documental e análise direta de 

conteúdo, técnicas aplicadas a um conjunto de periódicos do CTI Jornal, impressos entre os anos de 1937 e 

1945. Os periódicos utilizados na pesquisa estão disponíveis na hemeroteca do Arquivo Municipal do 

Museu Histórico Paulo Camilher Florençano e no Centro de Documentação e Pesquisa Histórica, ambos em 

Taubaté, Estado de São Paulo. Durante a realização da pesquisa, buscou-se reconstruir o histórico do veículo 

abordado como formador da opinião pública taubateana, traçando a estrutura do seu projeto gráfico e de seu 

projeto editorial. Quanto ao projeto gráfico, foi analisado o destaque, apresentado pelos periódicos 

encontrados na hemeroteca do museu, ao tema da II Guerra Mundial e a relação do Estado Novo com esse 

fato histórico. No que concerne ao projeto editorial, realizou-se um levantamento do histórico sobre o 

posicionamento político econômico da empresa no âmbito internacional, sobre o posicionamento dos 

principais redatores do jornal e realizada a análise direto sobre os textos apresentados. 

Resultado: 

Por meio do trabalho foi possível aprofundar o conhecimento sobre a imprensa da região, especialmente 

sobre como um veículo periódico empresarial pode atuar na sociedade como formador de opinião pública, 

seja em questões políticas regionais, nacionais ou internacionais. De modo que a própria estrutura física do 

jornal, a forma como ele é produzido e distribuído mostra a intenção de seus realizadores e pode ser 

compreendido que, como um jornal empresarial, o que é destacado no CTI Jornal está em concordância com 

as necessidades e reivindicações da Companhia Taubaté Industrial e de seus dirigentes. 

Conclusão: 

Com a finalização da pesquisa, pode-se concluir que a linguagem do CTI Jornal, analisada em seus 

periódicos ao longo do período da II Guerra Mundial, esteve em alinhamento com a política exterior 

aplicada pelo Estado Novo, de modo que toda a estrutura do periódico foi realizada a partir dessa premissa. 

Com isso, pode-se perceber a preocupação da Companhia Taubaté Industrial com as decisões do presidente 

Getúlio Vargas, chefe supremo do Estado Novo, e a manutenção da estrutura de mercado da empresa. 

 

 
 

 

 

 



  

369 

 

PRIMEIRO DE MAIO: A ASCENSÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO COMO TEMA DA LITERATURA 

BRASILEIRA  

ENIC201603453 

 

FAGNER FERRAZ PAVANETTI 

Orientador(a): LUZIMAR GOULART GOUVÊA 

 

Introdução: 

O presente artigo apresenta como questão problema a ascensão da cidade de São Paulo como tema da 

literatura brasileira criada por poetas do primeiro momento do Modernismo, relacionando essa ascensão ao 

contexto sócio-histórico de franca expansão urbana e industrial da cidade, que começava a tomar os 

contornos de capital econômica e cultural que detém até hoje no país. O objetivo do trabalho é encontrar, 

analisando o conto Primeiro de maio, do escritor Mário de Andrade, e fazendo um recorte de algumas 

produções do período, uma linguagem da cidade na fabricação do discurso sobre a capital paulista, retratada 

nas obras como sinônimo de modernidade e pluralidade, apresentando exaltação e crítica ao espaço e à 

cultura urbana, revelando tensões e conflitos inerentes ao ambiente da megalópole. 

Metodologia: 

A cidade, como tema e no imaginário das massas, ganha relevância na modernidade com a legitimação do 

capitalismo industrial no mundo. Ela fez e faz parte da obra de grandes autores como Charles Baudelaire, 

Edgar Alan Poe, Charles Dickens e Victor Hugo, que a questionaram e poetizaram a nova condição do 

homem como sujeito citadino. No Brasil, a cidade aparece desde o momento em que há a consolidação de 

um seu sistema literária, mas é apenas com a geração de 22 que São Paulo ganha destaque e se torna não 

apenas palco como protagonista das produções literárias. Assim, a pesquisa se justifica por ajudar a 

identificar quando e como a capital paulista se tornou um tema recorrente, rico e ainda hoje aparentemente 

inesgotável na literatura nacional. Para tal, a metodologia empregada foi a da pesquisa bibliográfica. Como 

embasamento teórico, lançamos mão de trabalhos de pesquisadores que se debruçaram sobre a relação 

cidade e literatura, como Raymond Willians (2011), Walter Benjamin (1978) e Roland Barthes (2005). Para 

estudo das particularidades de nossa literatura, foram usados como referenciais Alfredo Bosi (2011) e Sonia 

Sachs (1999) 

Resultado: 

Como resultados parciais, uma vez que a pesquisa ainda se encontra em andamento, foi possível identificar 

que, na obra de Mário de Andrade, o tema da cidade nascida na modernidade e uma certa exaltação 

antropofágica estão presentes e ecoam nos discursos contemporâneos feitos por e sobre São Paulo. 

Conclusão: 

A cidade como questão, como preconiza Benjamin, é inevitável quando surge como paisagem inescapável 

ao olhar do homem, que a lê e a seus símbolos e os ressignifica, conforme Barthes. Mário de Andrade e 

outros seus contemporâneos inspiraram-se na produção estrangeira e adaptaram-na aos matizes locais como 

acontece recorrentemente na produção da geração de 22, (re)criando os discursos sobre a cidade que 

representava e representa no ideário comum a locomotiva econômica, política e cultural do país. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: A TEORIA POMODORO PARA GERENCIAMMENTO DE TEMPO  

ENIC201684002 

 

SAMARA CRISTINE DOS SANTOS AQUINO, SHEILA KAROLINY ROCHA BONFANTE 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

Um dos maiores desafios das organizações no que tange a produtividade é o foco. De nada adianta grandes 

tecnologias, ter tudo organizado, saber qual demanda é mais emergente, se o indivíduo divide sua atenção 

para várias coisas ao mesmo tempo, e como consequência, não executa nenhuma delas até o fim, gerando 

desta forma atrasos e perdas na produtividade. É, neste contexto, que surge a Teoria Pomodoro como 

ferramenta na obtenção de qualidade de trabalho e produtos. Utilizando-se esta técnica, até então empregada 

para um foco individual, para o mundo corporativo, pôde-se evidenciar que a Teoria Pomodoro traz 

benefícios para a elaboração de tarefas com economia de tempo e uma qualidade maior de trabalho, fatores 

essenciais para as empresas em geral. O objetivo é presentar a técnica pomodoro para as tarefas do dia a dia 

em um ambiente administrativo e, as possibilidades dessa técnica tornar mais eficiente a realização. das 

atividades. 

Metodologia: 

Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental para a revisão de literatura pertinente ao tema, e com isto 

obter-se um melhor embasamento teórico e uma ampla compreensão do tema abordado, e para isso, será 

necessário explorar alguns conceitos que possibilitaram o entendimento do objetivo do estudo. Este trabalho 

bibliográfico teve a finalidade de colocar o pesquisador em contato direto com o que foi escrito, falado, 

registrado sobre os conceitos e definições a respeito da Técnica Pomodoro de gerenciamento de tempo. 

Resultado: 

A técnica Pomodoro é uma ferramenta eficiente para que se façam planejamentos com relação a execução 

de tarefas, trazendo com isso, uma maior agilidade na tomada de decisões e entrega de trabalhos, sem contar 

com a qualidade de serviço. Esse simples método de gerenciamento de tarefas gera diversos benefícios, 

como treinar o cérebro para trabalhar em curtos períodos de tempo, evitando aquele tempo de 

prolongamento entre uma tarefa e outra. Fornecer ao praticante um mapa da própria produtividade: saber em 

quais períodos somos mais produtivos e por quanto tempo podemos nos concentrar em executar tarefas sem 

que precisemos de uma pausa. Além disso, ao quebrar diversas tarefas na rotina trabalho em pomodoros 

conseguimos estimar melhor quanto tempo de dedicação cada uma delas necessita para ser concluída. 

Conclusão: 

Concluiu-se que se faz necessário que o profissional, de qualquer segmento corporativo, tenha uma 

disciplina na elaboração de seu dia a dia, e, a técnica Pomodoro é uma ferramenta eficiente para os 

indivíduos se planejarem com relação a execução de tarefas, trazendo com isso, uma maior agilidade na 

tomada de decisões e entrega de trabalhos, sem contar com a qualidade de serviço e, aumento da 

produtividade. 
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O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS ALIMENTARES E SEUS DESAFIOS  

ENIC201656933 

 

BRUNO DOS SANTOS MONTEIRO, ALICE CRISTINA DO ESPIRITO SANTO CUSTODIO 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

O descarte de alimentos ainda em condições para o consumo e a falta de separação dos resíduos secos e 

molhados é um tema de grande relevânica devido ao aumento significativo do lixo orgânico no mundo todo. 

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), em 2014, mais de 30% de todo o alimento produzido no 

mundo foi para o lixo, o que equivale a 1,3 bilhão de toneladas de alimentos por ano, sendo possível, por 

exemplo, resolver o problema da fome que atinge 47 milhões de pessoas na região dos países da América 

Latina e Caribe apenas com os alimentos jogados no lixo. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para realizar este estudo baseou-se em uma pesquisa documental das informações 

de profissionais da área do meio ambiente e do planejamento urbano, e foram pautadas no referencial 

bibliográfico, artigos científicos, revistas acadêmicas e conteúdos internacionais em sites especializados, 

para maior credibilidade nos contextos apresentados. Foram identificados alguns projetos pilotos em 

algumas cidades que estão em testes e que tem o mesmo objetivo: diminuir a produção de lixo nos aterros 

sanitários e melhorar o meio ambiente. 

Resultado: 

O trabalho identificou algumas possibilidades de conscientização da população quanto a separação correta 

do lixo seco e molhado (restos de alimentos). Como o trabalho de compostagem na cidade de São Paulo 

quem tem inicialmente um projeto piloto e nas empresas como um projeto de inovação, a compostagem 

industrial que favorece a ISO 14001. Essa pesquisa foi de extrema relevância, pois visou desenvolver uma 

proposta de empreendimento sustentável e algumas formas de gerenciar os restos de resíduos de forma 

correta, projeto para as cidades diminuírem os lixos do aterro sanitário evitando a produção de co². Apontou 

os principais aspectos legais que dificultam a implantação da compostagem como meio de reaproveitamento 

dos restos de alimentos molhado, com o objetivo de reduzir a quantidade de lixo orgânico nos aterros 

sanitários. 

Conclusão: 

Concluiu-se ainda que a eliminação do desperdício além de diminuir a falta de alimentos para as pessoas 

mais carentes e a redução de resíduos orgânicos nos aterros sanitários promove uma conscientização na 

população quanto a preservação do meio ambiente visto que o chorume, líquido malcheiroso que sai do lixo 

orgânico, contém grande quantidade de CO2 ,grande quantidade que é um dos grandes poluentes do mundo. 
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ANÁLISE DE PH E ACIDEZ TITULÁVEL EM SUCOS DE LIMÃO  

ENIC201679687 

 

ISABELLE MORAIS FURTADO, KÁTIA CELINA DA SILVA  RICHETTO 

Orientador(a): EDSON VANDER PIMENTEL 

 

Introdução: 

Sucos de frutas são consumidos principalmente por suas características sensoriais e como fonte de 

vitaminas, especialmente a vitamina C, presente em frutas cítricas. Além de ser refrescante, o suco de frutas 

cítricas é diurético, purifica o sangue, e contribui no tratamento de anemia e problemas digestivos. O suco 

de limão é uma bebida não alcoólica e não diluída, proveniente da parte comestível do limão, através do 

processo tecnológico adequado. Deve apresentar cor translúcida amarelada, sabor e aroma próprios. Este 

suco é considerado fonte de vitamina C e ácido cítrico. A determinação de acidez em produtos alimentícios 

pode fornecer um dado importante na apreciação de seu estado de conservação. O objetivo deste trabalho foi 

determinar em duas marcas de suco de limão vendidas no mercado, a acidez titulável em ácido cítrico e 

comparar os resultados com a legislação vigente, além de medir os valores de pH. 

Metodologia: 

Foram compradas duas marcas diferentes de suco de limão vendidas no mercado, para a realização da 

análise em laboratório. Foi realizado o método titulométrico. Transferiu-se 10 mL da amostra para 

erlenmeyer ou béquer, completou-se até 100 mL com água destilada, livre de dióxido de carbono, 

previamente neutralizada. Titulou-se com solução de hidróxido de sódio 0,1 N até coloração rosa usando 3 

gotas de fenolftaleína. Para determinar a acidez dos sucos foi utilizada a fórmula de acidez total de acordo 

com o MAPA, e os resultados foram comparados com a Instrução Normativa nº 1 de 7 de janeiro de 2000, 

elaborada também pelo MAPA. Os valores de pH dos dois sucos foram medidos através de um pHmetro B - 

374 Micronal. 

Resultado: 

De acordo com as análises realizadas, ilustradas nas figuras 1 e 2, o suco de limão da marca A apresentou 

uma acidez titulável em ácido cítrico de 3,8 gramas em 100 gramas, e o suco de limão da marca B 

apresentou o resultado de 5,8 gramas em 100 gramas. A Instrução Normativa nº 1 de 7 de janeiro e 2000 do 

MAPA determina como padrão de identidade e qualidade para suco limão o valor mínimo de 5 gramas de 

ácido cítrico em 100 gramas do produto. Portanto, somente a amostra da marca B apresentou resultado de 

acordo com legislação. Os valores de pH para o suco de limão da marca A e da marca B são 2,95 e 2,88, 

respectivamente, resultados adequados para sucos de limão. 

Conclusão: 

Conclui-se que dentre as amostras analisadas, é necessária a verificação e correção no teor de acidez de 

sucos de limão vendidos no mercado, visto que metade das amostras não apresentou valor correto de acordo 

com os padrões de identidade e qualidade para suco de limão. Em relação ao pH, as duas amostras 

obtiveram valores na faixa de acidez correspondente à sucos de limão. 
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SISTEMA PARA MEDIÇÃO E CONTROLE AUTOMÁTICO DE LUMINOSIDADE DE AMBIENTE  

ENIC201661430 

 

RAFAEL APARECIDO DE LIMA, LUIZ HENRIQUE MACEDO DE MELO FILHO, PAULO CESAR CORRÊA 

LINDGREN 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Com o crescente foco em sustentabilidade e sofisticação de sistemas de controle empregados nas mais 

diversas áreas, torna-se viável a utilização da automatização para otimização de sistemas de iluminação. 

Neste trabalho será feito um estudo dos principais conceitos relacionados à iluminação de ambientes, 

utilizando para o entendimento e embasamento do objetivo proposto as teorias da luz, das características de 

iluminação artificial e das grandezas elétricas envolvidas em um projeto de luminotécnica. Priorizando a 

otimização do consumo de energia elétrica e o conforto luminoso, busca-se o aproveitamento da 

luminosidade no ambiente, considerando a luz natural e suas condições de influência. Pretende-se 

desenvolver um sistema que contemple a medição constante da luminosidade para prover o controle, 

contínuo e automático, da iluminação artificial para atendimento às definições do usuário relacionadas ao 

ambiente. 

Metodologia: 

Inicialmente foram estudadas as características e conceitos das grandezas envolvidas em iluminação e suas 

influências. Pôde-se verificar as formas de medição e os pontos a serem considerados para obtenção do 

conforto luminoso, do aproveitamento da iluminação natural e a necessidade de complemento com 

iluminação artificial. Outra abordagem nos estudos foi relacionada à evolução das formas de iluminação 

artificial, das características dos produtos disponíveis no mercado e na tendência de utilização. Quanto à 

tendência, o foco principal foi relacionado ao consumo de energia elétrica e vida útil do equipamento. Para 

o correto entendimento e análise das formas de iluminação artificial atualmente utilizadas, foram 

considerados nos estudos preliminares os conceitos relacionados à eletricidade, suas leis fundamentais e 

principais grandezas. Pôde-se constatar a relação entre Potência elétrica, consumo de energia e intensidade 

luminosa, as quais foram fundamentais para a decisão da utilização de iluminação do tipo LED (light 

emissor diode), seguindo a tendência atual do mercado. Tal estudo também foi fundamental para o 

embasamento do desenvolvimento das fases posteriores do projeto. Para a medição da luminosidade do 

ambiente, foi utilizado um sensor do tipo LDR (light dependent resistor) na conversão de intensidade 

luminosa em resistência elétrica. No controle do fluxo de corrente elétrica da iluminação LED para controle 

da luminosidade, foi utilizado um equipamento comercial, um driver de controle do tipo PWM para 

lâmpadas LED. Todo o tratamento dos dados de medição, ajuste de intensidade luminosa a ser controlada e 

ações de controle foram desenvolvidas com a utilização de um módulo de controle microcontrolado na 

plataforma Arduíno. Diante da estrutura pronta, deu-se inicio aos testes e medição dos pontos principais do 

projeto, que basicamente está centralizado na obtenção da luminosidade constantemente controlada no 

ambiente, de forma automática, conforme à intensidade definida pelo usuário. 

Resultado: 

Os testes de luminosidade mostraram que a iluminação LED foi a melhor opção de utilização, 

principalmente pelas características de consumo de energia, reduzido em cerca de 65%, e melhor controle 

de intensidade luminosa. A medição se torna mais eficaz quando da utilização de mais de um ponto medido 

e calculando-se o valor médio para o ambiente testado. Para o controle do fluxo de corrente no sistema de 

iluminação LED, o driver utilizado apresentou boa performance, principalmente pela disponibilidade da 

entrada de referência de controle no mesmo padrão de sinal das saídas da plataforma Arduíno. 

Comparativamente com um sistema de controle de iluminação convencional, os testes mostraram relevantes 

resultados com relação à automatização do sistema e a otimização do consumo de energia elétrica, com uma 

redução de, no mínimo, 65%. 
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Conclusão: 

Pôde-se concluir que o sistema de controle automático de luminosidade, com iluminação do tipo LED tem 

boa performance em relação aos sistemas convencionais, principalmente no que tange à sustentabilidade – 

menor consumo de energia elétrica, maior conforto luminoso e flexibilidade de recursos para novas 

funcionalidades a serem desenvolvidas, atingindo o objetivo principal do projeto. As oportunidades de 

melhoria a terem continuidade de estudos são basicamente as funcionalidades para interação do usuário com 

sistema para aumento dos recursos: interação através de plataforma móvel, medição de consumo 

instantâneo, diagnóstico de falhas, histórico de consumo, etc. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O ESTÁGIO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM 1  

ENIC201682635 

 

LARA DOS REIS SILVA, MARIANA DE SOUZA PONTES RIBEIRO, CAMILA FERREIRA MOREIRA DA COSTA, 

BEATRIZ CARVALHO COSTA, JONAS JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA 

Orientador(a): CLAUDIA APARECIDA AGUIAR 

 

Introdução: 

O estágio é um procedimento didático-pedagógico que permite a participação do aluno em situações reais de 

vida e de trabalho. Para a formação do profissional enfermeiro, o estágio é de suma importância, pois é 

durante essa prática que o aluno se familiarizará com os procedimentos e problemas ligados a sua futura 

profissão. Será no momento do fazer que o aluno irá relacionar o que foi ensinado na teoria, e a partir daí, 

construir o seu conhecimento e desenvolver suas competências (Rodrigues, 1995; Valsecchi & Nogueira, 

2005). O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência e a importância, do primeiro estágio do 

curso de graduação em Enfermagem. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência de alunos do primeiro período do curso de graduação em Enfermagem, 

sobre o estágio da disciplina de Fundamentos de Enfermagem 1, realizado no período de 10 de maio a 01 de 

junho de 2016, nas clínicas médicas do Hospital Universitário de Taubaté. Os alunos desenvolveram 

procedimentos não invasivos, que envolviam cuidados de higiene, conforto, alimentação, transporte, além 

de verificação de sinais vitais e registros de enfermagem. Os grupos de no máximo seis alunos foram 

supervisionados por professores da disciplina. 

Resultado: 

O estágio da disciplina de Fundamentos de Enfermagem 1, nosso primeiro estágio, trouxe muitas 

experiências e aprendizados. Foi possível vivenciar situações que durante a teoria não seria possível, como a 

dificuldade do primeiro contato e a forma de abordar os pacientes, a postura perante a ansiedade e a 

inexperiência nos momentos de executar os procedimentos pela primeira vez, a dificuldade em alguns 

momentos como a falta de materiais necessários para o cuidado prestado e a assistência aos pacientes mais 

graves. Tivemos a chance de acompanhar a atuação da equipe de enfermagem e de outros profissionais da 

saúde, como médicos, fisioterapeutas e nutricionistas, e constatar a contribuição de cada um no tratamento e 

recuperação dos pacientes. 

Conclusão: 

O estágio da disciplina de Fundamentos de Enfermagem 1 foi de grande importância e uma ótima 

oportunidade, pois permitiu aos alunos uma chance de lidarem com as situações reais que enfrentarão no 

dia-a-dia da profissão, além de ser uma forma de saber se a decisão pela profissão a seguir foi acertada, e ter 

incentivo para continuar na sua escolha. 
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EVOLUÇÃO DA PARTE MECÂNICA NO CLIENTE DA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL.  

ENIC201663332 

 

LEONARDO MOREIRA MARTUCHELLI COSTA, DANILO MESSIAS CLARO MENDROT 

Orientador(a): GILVAN CÉSAR DE CASTRO CORREARD 

 

Introdução: 

A construção civil é uma das principais áreas profissionais atuantes no mundo todo, porém, não existem 

muitas definições sobre as máquinas necessárias para a produção de concreto. A origem deste trabalho surge 

da necessidade de explorar diferentes tipos de equipamentos para produção de concreto, visto que a 

qualidade do produto final depende inteiramente do equipamento que será utilizado. Dependendo do volume 

de concreto a ser produzido para um projeto específico na construção civil, o cliente deverá dispor de 

equipamentos de grande ou pequeno porte. Dependendo do volume final o cliente pode dispor de betoneiras, 

centrais dosadoras de concreto, centrais misturadoras de concreto e bombas lanças de concreto. 

Metodologia: 

Através da produtividade de concreto do cliente, será realizado um estudo em função do tempo pela 

quantidade de concreto realizado em cada ciclo, sendo que cada tipo de máquina, agregado e tempo de 

mistura ou dosagem, se obterá uma qualidade diferente do concreto. Lembrando que este trabalho será 

realizado para viabilizar à produção de concreto comparando-a a relação entre o custo e o benefício para o 

cliente final. 

Resultado: 

Esperamos que com a nossa pesquisa seja detectado um equipamento que aperfeiçoe a produção de concreto 

para o cliente, bem como a qualidade do produto final. 

Conclusão: 

Este trabalho deverá esclarecer como a qualidade do concreto influencia no tipo de usina para a produção de 

concreto e a correta seleção do tipo de equipamento mecânico para sua utilização final. 
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O PROFISSIONAL CONTÁBIL EMPREENDEDOR: UM NOVO PROFISSIONAL EXIGIDO PELO MERCADO 

DE TRABLAHO ATUAL  

ENIC201606326 

 

LARISSA FERREIRA COELHO DOS SANTOS 

Orientador(a): ANA IRACEMA NEVES FAGUNDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Atualmente, o empreendedorismo é entendido como uma atividade na qual a pessoa (empreendedor) está à 

frente de uma empresa, desde um franqueado ou ate aquele que desenvolveu uma grande multinacional. 

Seja qual for o desenvolvimento e modelo econômico, se torna cada vez mais essencial à presença de um 

empreendedor, as empresas cada vez mais exigem dos seus funcionários o espírito empreendedor. A 

inteligência e habilidade de um novo empreendedor, nos dias atuais, possibilitam cada vez mais aos novos 

clientes adquirirem novos produtos que não estavam acostumados a comprar, levando ao inicio de uma 

mudança econômica, gerando transformações no mercado atual. (DOLABELA, 2008) Diante dessa 

realidade, o mercado de trabalho vem exigindo um profissional empreendedor. Nesse sentido, esse estudo 

tem o objetivo de verificar quais as características empreendedoras que o mercado exige para a formação de 

um profissional contábil. 

Metodologia: 

Esse estudo será uma pesquisa básica, realizado através de pesquisa descritiva e qualitativa. Para coleta de 

dados serão utilizadas as pesquisas bibliográfica e documental. Esse trabalho foi delimitado à pesquisa das 

características empreendedoras necessárias para a formação do novo perfil do contador empreendedor 

necessário para atender o mercado de trabalho brasileiro. 

Resultado: 

Ao término dessa pesquisa espera-se confirmar que o mercado de trabalho exige que o profissional contábil 

empreendedor seja: persistente, visionário, tenha iniciativa, saiba liderar, busque e aproveite novas 

oportunidades, corra riscos calculados, esmere pela qualidade e eficiência, seja comprometida com o seu 

trabalho, busque informações (esteja constantemente atualizado), tenha foco, saiba planejar e monitorar, seja 

persuasivo, mantenha rede de contatos, seja independente e autoconfiante. 

Conclusão: 

Espera-se concluir que atualmente o profissional contábil para atender ao mercado de trabalho brasileiro 

precisa desenvolver algumas características empreendedoras. Dessa forma, entende-se que o profissional 

contábil empreendedor é aquele que deixou de ser apenas um técnico dedicado à escrituração contábil, para 

também ser um analista das informações geradas pela contabilidade e outros controles, contribuindo de fato 

aos gestores para a tomada de decisão. 
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PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS (PVHA) E ADESÃO AO TRATAMENTO: UM ESTUDO QUALITATIVO  

ENIC201646594 

 

DESIRÉE LOMBARDI NOVAES, GABRIELA MENDES AGUIAR 

Orientador(a): MARIA ELISA MOREIRA 

 

Introdução: 

No início da década de 1980 foi diagnosticado, no Brasil, o primeiro caso de Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS). Estima-se aproximadamente 718 mil casos da doença atualmente no país. O surgimento 

da terapia antirretroviral combinada (TARV) e a disponibilização de marcadores biológicos, como linfócitos 

CD4 e dosagem de carga viral, modificaram a perspectiva sobre a doença. Esta passa a ser considerada uma 

condição de caráter crônico e potencialmente controlável. A partir de então, uma nova dificuldade surge 

para as Pessoas Vivendo com HIV/aids (PVHA): a adesão ao tratamento. Isso ocorre, pois o controle 

medicamentoso da doença, demanda dos pacientes mudanças comportamentais, dietéticas e o uso de 

diversos medicamentos por toda a vida, além da necessidade, por parte dos serviços de saúde, de novos 

arranjos e oferta de atividades específicas em adesão. O objetivo desse estudo é identificar os fatores 

limitantes e facilitadores relacionados à adesão ao tratamento do HIV/aids. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo qualitativo realizado no Ambulatório Municipal de Infectologia (AMI), do município 

de Taubaté-SP, iniciado no ano de 2015. Foi utilizada amostra intencional de indivíduos aderentes e não 

aderentes ao tratamento de HIV/aids. Os instrumentos de coleta das informações foram entrevista semi-

estruturada, dando-se preferência ao livre discurso dos sujeitos de pesquisa, e posteriormente estudo de 

prontuário para atualização situacional dos casos. As entrevistas foram desgravadas e transcritas na íntegra, 

preservando-se os aspectos particulares da comunicação verbal e não verbal dos entrevistados. Os conteúdos 

foram analisados de acordo com o caráter de análise temática de discurso. 

Resultado: 

A análise das entrevistas proporcionou a identificação de fatores facilitadores e limitantes à adesão à TARV. 

Observou-se que o preconceito, o etilismo e a ausência de sintomas se configuraram como fatores limitantes 

ao tratamento. Já os fatores facilitadores identificados foram o medo da evolução da doença com possíveis 

consequências físicas, o temor de internações por complicações e o desejo de proteger os familiares e os 

entes do convívio social. Observou-se que o apoio familiar e a aceitação da doença contribuíram para a 

adesão. A complexidade do esquema terapêutico e os efeitos adversos da TARV esperados como fatores 

limitantes ao tratamento, não foram evidenciados como barreiras no presente estudo. Destaca-se também o 

papel da equipe de saúde como elo do paciente com o tratamento, sendo que o cuidado ainda permanece 

centrado na figura do médico. 

Conclusão: 

As reações emocionais que surgem perante o diagnóstico da doença, influenciam diretamente na 

convivência com a infecção e na escolha em ser ou não aderente à medicação. O presente estudo não esgota 

a possibilidade de futuras pesquisas sobre o tema. No entanto espera-se que ele possa contribuir na 

formulação de novos questionamentos acerca dos fatores da esfera biopsicossocial que influenciam na 

adesão ao tratamento do HIV/AIDS. 
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A COPARENTALIDADE NAS DIVERSAS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES: BREVE REVISÃO DE 

LITERATURA  

ENIC201686529 

 

KEILA TAMARINDO SANTOS ROQUE 

Orientador(a): FÁBIO DONINI CONTI 

 

Introdução: 

Partindo do pressuposto que a sociedade sofreu, e ainda sofre mudanças, e que essas mudanças podem 

influenciar no funcionamento familiar, o interesse por investigar as relações familiares, em especial a tríade 

familiar, tem sido crescente na última década. Diante disso, o presente estudo tem por objetivo apresentar 

uma breve revisão da produção científica relacionada à Coparentalidade, nas diversas configurações 

familiares. 

Metodologia: 

Para tanto, foi realizado um levantamento de alguns estudos nacionais e internacionais, produzidos na 

última década por pesquisadores da área da Psicologia. Os materiais foram coletados a partir de consultas a 

sites de produção cientifica, tais como: Scielo, Pepsic, Bireme, entre outros. Foi adotado como critério de 

seleção o tema Coparentalidade e a data de publicação do estudo, de 2005 à 2015. Foram encontrados 20 

estudos, sendo 10 (50%) artigos científicos, 7 (35%) dissertações de mestrado e 3 (15%) teses de doutorado. 

Resultado: 

Os resultados apontam para um crescente interesse em investigar a coparentalidade nas diferentes 

configurações familiares, como, por exemplo, em famílias intactas, separadas, em casos de ajustamento 

familiar pós-divorcio, em famílias com portadores de deficiência, em famílias formadas por casais 

homoafetivos, na influência dos estilos parentais na relação coparental e na transição para a coparentalidade, 

além de abordar modelos teóricos de mensuração do construto. 

Conclusão: 

Tendo em vista a importância da qualidade do fenômeno para o desenvolvimento da criança, conclui-se que 

o tema carece de futuras investigações em função da pouca quantidade de trabalhos. Isso permitirá 

desenvolver novos modelos teóricos para a compreensão das dinâmicas familiares contemporâneas. 
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PROBLEMAS ENFRENTADOS POR MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO  

ENIC201630408 

 

CAROLAINE ROCHA F. 

Orientador(a): QUESIA POSTIGO KAMIMURA 

 

Introdução: 

A mulher está cada vez mais presente no mercado de trabalho, mas ainda encontra diversos entraves ao 

tentar inserir-se nele. Na antiguidade, o sexo dominante era o masculino, devido a fatos históricos que os 

colocavam como dominantes, deixando para a mulher a função de cuidar do lar e dos filhos, mas a partir do 

século XX, a mulher vem lutando contra a desigualdade de gênero e conquistando o seu lugar no mercado 

de trabalho. Essa pesquisa trata-se de como se encontra à questão trabalhista das mulheres e como elas 

enfrentam a discriminação de gênero no mercado de trabalho. Outro aspecto abordado é a questão do ciclo 

grávido – puerperal outro obstáculo enfrentado por elas, na qual o percentual do número de desempregadas 

tende aumentar ao terminem a licença de maternidade. O objetivo dessa pesquisa é conhecer os problemas 

enfrentados por mulheres no mercado de trabalho. 

Metodologia: 

A pesquisa foi realizada em 2016, partindo-se de dezenove artigos selecionados na base do site do Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), utilizando as palavras “mercado de trabalho e mulher”, em publicações 

no período de cinco anos (2011 a 2015). Foram encontrados 29 artigos. Dos dezenove artigos selecionados 

predominou-se a desigualdade de gênero e o ciclo grávido – puerperal. 

Resultado: 

Foi possível observar com a leitura do material coletado que a mulher, no seu triplo papel: reprodutivo, 

produtivo e de administração comunitária, passa por diversas dificuldades no mercado de trabalho. Os 

principais temas abordados são - o ciclo grávido – puerperal e a desigualdade de gênero – Tem-se entre uma 

das principais razões que geram demissões, o ciclo grávido-puerperal. O estudo de Godoy (et al, 2011) 

mostra que de 58 puérperas desempregadas, a gestação foi o motivo da perda do emprego em 46 (79.3%) 

casos. A gestação é vista por muitos ofertantes como um problema e geralmente acabam optando por 

contratar mais homens do que mulheres, pois ao contratar uma gestante, muitas obrigações são necessárias, 

como a licença maternidade e neste período não poderá demitir a gestante. Para Ramos e Aguas (2011), o 

entorno familiar em que a mulher se encontra influi o ingresso no mercado de trabalho. 

Conclusão: 

O mercado de trabalho não está favorável para o público feminino e a existência de Política Publicas é de 

grande valia para a justiça e equidade na participação das mulheres no mercado de trabalho. 
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ANÁLISE DA CONDUTIVIDADE EM FONTES DE ÁGUAS NATURAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO 

JORDÃO – SP  

ENIC201645030 

 

LUCIANE DE FÁTIMA SILVA DA COSTA 

Orientador(a): KÁTIA REGINA MARTON DE FREITAS MARTINS 

 

Introdução: 

O caminho das águas na crosta terrestre é bastante complexo, e por onde essa água passa certamente produz 

modificações. Ela pode dissolver os minerais das rochas e arrastar seus componentes bem distantes para a 

deposição (CAMPOS, 2013). A água, além de ser formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio na 

proporção de dois para um, também pode dissolver uma ampla variedade de substâncias, as quais conferem 

suas características peculiares (FUNASA, 2014). As águas tem capacidade de conduzir correntes elétricas 

que são expressas quimicamente como condutividade. Essas correntes dependem das concentrações iônicas 

e da temperatura, indicando a quantidade de sais existentes na água, as modificações na sua composição, 

especialmente na sua concentração mineral (CETESB, 2009). Em águas naturais os teores de condutividade 

estão entre 10 a 100 µS/cm (FUNASA, 2014). Baseado nesse contexto, o objetivo do estudo é avaliar a 

condutividade em fontes de águas naturais no município de Campos do Jordão-SP. 

Metodologia: 

Local e coleta das amostras: As amostras de água do estudo foram coletadas em fontes de águas superficiais 

naturais, presentes na forma de bicas, localizadas no município de Campos do Jordão, no estado de São 

Paulo. Foram coletadas amostras de cinco fontes: 1- Água Santa; 2- Horto Florestal; 3- Simão; 4- Amizade; 

5- Dom Bosco. Das quais duas estão localizadas distantes da área urbana da cidade (Água Santa e Horto 

Florestal) e outras três (Simão, Amizade e Dom Bosco), mais próximas de avenidas e da urbanização. As 

coletas aconteceram de Junho à Agosto de 2016, sendo realizada na primeira semana de cada mês, 

totalizando 15 amostras ao final do estudo. As amostras foram armazenadas em frascos plásticos 

devidamente limpos e identificados, mantidos em refrigeração na temperatura entre 4° a 7° em caixa térmica 

com gelo reciclado, até a chegada ao laboratório para analise. Como procedimento e materiais para a coleta 

utilizou-se como referência o Manual de procedimentos e técnicas laboratoriais voltados para analises de 

água e esgotos sanitário e industrial – USP, 2004 Analise em laboratório: As análises das concentrações de 

condutividade nas amostras de água foram realizadas no Laboratório de Físico-Química do Núcleo de 

Ciências Químicas e Bromatológicas do Centro de Laboratório Regional XII - Instituto Adolfo Lutz no 

município de Taubaté – SP. Para a análise foi utilizado um condutivímetro da marca Tecnopom, modelo 

MCA 150. O condutivímetro foi previamente calibrado com a solução padrão de referência de 84 µS/cm. Os 

resultados representam a média de três analises da mesma amostra. 

Resultado: 

Os resultados encontrados nas analises demonstraram uma diferença significativa e curiosa entre as fontes. 

As fontes distantes da cidade apresentaram o valor mais elevado e o mais baixo dentre as fontes, 

respectivamente as fontes Água Santa e Horto Florestal. As fontes presentes no centro da cidade, Amizade e 

Dom Bosco, apresentaram valores próximos entre si, já a fonte Simão apresentou valor intermediário dentre 

todas, sendo uma fonte mais próxima da urbanização, porém não no centro da cidade. A concentração de 

condutividade encontrada na fonte Água Santa está acima de 100 µS/cm, que a diferencia do que 

normalmente são encontrados em águas naturais, de 10 a 100 µS/cm. Isto pode ser explicado devido ao tipo 

de rocha que provem a água: águas que provem de rochas dolomíticas e associadas apresentam 

condutividade mais elevada, ao redor de 150 µS/cm; já águas provenientes de rochas gnáissicas demonstram 

condutividade baixa, ao redor de 20 µS/cm. 

Conclusão: 
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Observando os resultados analisados, pode-se afirmar que as fontes naturais apresentam diferenças 

significativas entre si, e uma característica que as diferem é a concentração de sais dissolvidos em suas 

águas com capacidade de conduzir eletricidade. Essa diferença pode estar associada ao tipo de rochas as 

quais a água provém, ambientes impactados, propriedades corrosivas da água, entre outros. 
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ANÁLISE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA EM MADEIRA BALSA APLICADA A AERONAVES RÁDIO 

CONTROLADAS  

ENIC201642475 

 

MARIANA MARTINS DUQUE, FABERSON CHAPLIN CESTARI, GUILHERME BOTICCHIO 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

Para desenvolver o projeto estrutural de uma aeronave é necessário conciliar materiais leves, resistentes e de 

baixo custo. Desta forma, o engenheiro analisa exigências do projeto, calculando os esforços solicitantes em 

cada elemento da aeronave. No Aerodesign o material estrutural mais comum a ser utilizado é a madeira 

balsa pelo seu baixo custo, baixa densidade e boa eficiência estrutural. Neste projeto abordaremos a 

submissão da madeira balsa a testes destrutivos, analisando sua resistência mecânica para a aplicação em 

uma aeronave radio-controlada. 

Metodologia: 

Revisão Bibliográfica O trabalho se desenvolveu através de experimentos realizados na oficina da equipe 

AeroTau Aerodesign, simulando uma estrutura de cauda e suas respectivas cargas. Aparato Experimental 

Primeiro Ensaio O primeiro ensaio estrutural consistiu em analisar os esforços gerados pelas superfícies de 

comando da empenagem (leme e profundor). A estrutura montada foi do tipo monocoque triangular na 

lateral e retangular nas bases. Utilizou-se madeira balsa com 4mm e 6mm de espessura, 700mm de 

comprimento na base e 155mm de altura máxima e reforço com balsa triangular 13x9x9mm. As uniões 

foram feitas com Epóxi de secagem rápida. Segundo Ensaio Após analisar o comportamento da cauda, foi 

feito um ensaio destrutivo com uma peça bruta de madeira balsa 12x76x1000mm bi-apoiada em que foi 

simulado uma carga concentrada no centro. A peça foi submetida ao aumento de carga até seu cisalhamento. 

Terceiro Ensaio Foi construída uma estrutura de compartimento de carga com 120mm de largura e 220mm 

de comprimento conforme as especificações da equipe de projeto. Para as paredes utilizou-se de madeira 

balsa com 8mm de espessura e 76mm de altura, para base foi utilizado uma estrutura sanduíche de colmeia 

kevlar com fibra de carbono de 4mm de espessura e 120mm de largura. A fixação da balsa no sanduíche foi 

feita com 6 parafusos. Para pesar a carga foi fixado mais 2 parafusos paralelos aos da estrutura. 

Resultado: 

Primeiro Ensaio: o cone de cauda se rompeu após ser submetido a uma carga de 7,6kg. Segundo Ensaio: a 

viga bi-apoiada sofreu deflexão de 2mm com 2kg e se rompeu com 12kg. Terceiro Ensaio: o compartimento 

de carga suportou 12,1kg sem deformação. 

Conclusão: 

Comprovou-se que a madeira balsa é um material eficiente para o protótipo, visto que ela suportou bem os 

esforços exigidos pela parte estrutural possuindo massa especifica de apenas 0,20 g/cm3. Entretanto, a balsa 

sofre deflexão com muita facilidade, o que demonstra que ela precisa de reforço estrutural. 
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PARQUE URBANO DE TAUBATÉ - PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO HORTO RENATO CORREIA 

PENNA  

ENIC201647915 

 

RAFAELA APARECIDA ZAKALSKI 

Orientador(a): REINALDO JOSÉ GERASI CABRAL 

 

Introdução: 

A ideia de requalificar o Horto Florestal de Taubaté Renato Correia Penna, tem o intuito de uma nova 

atribuição ao local já que o nome horto não corresponde mais com a realidade oferecida atualmente. Mesmo 

com sua infraestrutura deteriorada, o Horto Florestal recebe muitos visitantes semanalmente, e com a 

restruturação do local, o fluxo de turismo aumentaria trazendo mais benefícios para todos. Para assegurar 

maior conforto a demanda de visitantes, a integração e transformação do terminal rodoviário em um 

pavilhão destinado a eventos de artes propiciaria também momentos de descanso e lazer. De acordo com 

estudos, a proposta de transferir o terminal rodoviário para outra região é plausível, pois a atual realidade da 

região não é articulada, não oferece acessos seguros para pedestres, e seu terreno é Turfa, o que causa 

movimentação geológica e afeta estruturalmente o meio urbano das redondezas já que existe uma 

sobrecarga na área. 

Metodologia: 

Para a realização deste trabalho, tendo como tema Parque Urbano em Taubaté, inicialmente foram feitas 

pesquisas para melhor compreensão do assunto, através de leituras sobre o tema geral (parque), sobre temas 

específicos, que esclarecem a evolução das linhas de projetos paisagísticos (da linha eclética, moderna e 

contemporânea) e questões como lazer, acessibilidade, educação ambiental e cultural, história da cidade e 

jardins e tais informações como uso de solo do local. Referências foram obtidas através de internet, 

publicações, livros, dados do município, exercícios de observação, conversa com usuários e vivência no 

local. 

Resultado: 

Nessa pesquisa, resultou uma observação de que a cidade de Taubaté possui uma carência na área de lazer. 

O objetivo desse projeto é atender também o arredor do local, com requalificação do entorno para satisfazer 

a população. Sua importância deve-se ao fato de estar localizado próximo ao Terminal Rodoviário, Museus, 

Via Dutra, avenidas de grande fluxo e sua vizinhança. 

Conclusão: 

O princípio deste trabalho deve-se aos levantamentos de dados realizados sobre a área do projeto de 

requalificação do Horto Florestal. Observando as vias de acesso ao Horto, a degradação do local, pontos 

referenciais e zoneamento urbano, a introdução de um projeto de parque voltado para cultura e lazer, torna-

se uma questão possível e interessante para a cidade de Taubaté, que é uma cidade com potencial para o 

turismo muito forte. Além de atender as necessidades das pessoas que já fazem o uso do local, a 

revitalização, traria novos visitantes e a atividade econômica cresceria, trazendo mais benefícios para todos. 
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ANÁLISE GEOGRAFICA DA OBRA, O QUINZE, RACHEL QUEIROZ.  

ENIC201636884 

 

FLÁVIA DA SILVA BORGES 

Orientador(a): RENE ANTONIO NOVAES JUNIOR 

 

Introdução: 

A Geografia estuda aspectos sociais e físicos da superfície terrestre, não apenas os aspectos isolados e sim 

aspectos que relacionam homem-natureza. Já a Literatura descreve lugar e paisagem numa linguagem 

poética. Definindo Geografia e Literatura, superficialmente, pode-se imaginar que em uma obra literária é 

praticamente impossível não haver uma relação poética com a geografia em função dos relacionamentos que 

na obra existem. O trabalho tem como propósito realizar a análise geográfica da obra literária de Rachel 

Queiroz, O Quinze, romance que é envolto no cenário da grande seca, ocorrida o inicio do século XX no 

nordeste do país. A obra incita a uma reflexão geográfica já que autora descreve o espaço, a relação do 

homem-terra, do homem-meio social, que por sua vez permitirá não apenas viajar pelo espaço-tempo, mas 

também corrobora com a interdisciplinaridade ampliando a percepção em relação a fatos que muitas vezes 

passam despercebidos. 

Metodologia: 

Em primeiro momento será realizado o levantamento teórico que por sua vez subsidiara a análise em 

questão, no que diz respeito aos conceitos: Geografia, espaço, território, paisagem, geograficidade e 

literatura. Com a base teórica necessária já estabelecida, na primeira fase do trabalho, pode-se então 

investigar a relação entre a Geografia e a Literatura contida na referida obra. Essa interdisciplinaridade entre 

as ciências cada vez mais se torna necessária, pois contribui para a obtenção de uma visão mais holística, 

propiciando um melhor entendimento das relações existentes, relações estas que só podem ser entendidas de 

forma sistêmica. Como por exemplo, obras que embalam o diálogo entre as ciências: “Geografia e 

Literatura: Os Domínios de Natureza no Brasil, Aziz Ab’Saber”; “Geografia e Literatura – Ensaios sobre 

geograficidade, poética e imaginação”, Eduardo Marandola Jr e “O Quinze” Rachel Queiroz. Por último 

será realizada a análise propriamente dita da referida obra, esperando com isto se aprofundar nos assuntos 

tratados pela mesma, que por sua vez, possa vir a subsidiar técnicas didático-pedagógicas contribuindo para 

o processo de aprendizagem. 

Resultado: 

O projeto apresentado se trata de um trabalho de graduação em andamento, e por isto, ainda não existem 

resultados para serem apresentados. 

Conclusão: 

O projeto apresentado se trata de um trabalho de graduação em andamento, ainda não existe dados para 

mensurar a conclusão do trabalho. 
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MERCADO DE TRABALHO PARA OS IDOSOS SOBRE A ÓTICA EM CAMPOS DO JORDÃO  

ENIC201683173 

 

LUCA BARBOSA BENTO 

Orientador(a): QUESIA POSTIGO KAMIMURA 

 

Introdução: 

Essa pesquisa tem como objetivo estudar a inserção no mercado de trabalho, por pessoas idosas residentes 

na cidade de Campos do Jordão. Compreende-se a importância de conhecer mais sobre trabalhadores a 

partir dos 60 anos, em Campos do Jordão, pelo qual ainda continuam imersos no mercado de trabalho 

mesmo após a idade. Em relação ao pensamento e comportamento humano, são diversos os motivos pelos 

quais as pessoas condicionam suas práticas cotidianas a sua felicidade. 

Metodologia: 

O estudo baseia-se em uma abordagem qualitativa. Foram realizadas pesquisas em periódicos da base de 

dados Scielo, durante o mês de julho/2016, sobre mercado de trabalho e idosos, foram selecionados os 

artigos e procedidas a leituras. Foram ainda realizadas buscas no site do IBGE e em Secretaria xxxxx na 

cidade de Campos do Jordão, com o intuito de conhecer alguns dos motivos da reinserção ou da escolha 

feita pelos idosos em continuar no mercado de trabalho. 

Resultado: 

Após pesquisas feitas nos sistemas do IBGE constatamos que apenas 9% da população Jordanense é 

composta por idosos com idade a partir dos 60 anos, o que equivale a 4330 idosos. Destes 4330, segundo 

levantamento nas entidades, apenas 25% estão inseridos em algum projeto ou instituição pública de auxilio 

ao idoso. São 441 os idosos que não possuem nenhuma forma de renda, portanto recebem BPC (Beneficio 

de prestação continuada) que os fornece ajuda financeira. Já os demais que não trabalham e buscam alguma 

atividade a ser feita, o CCI (Centro de conveniência do idoso) aplica atividades e fornece entretenimento. 

Contudo, os que trabalham se dividem entre parcelas que necessitam permanecer no mercado de trabalho 

para suprir uma falta de renda familiar; com outros que continuam apenas por se sentir útil e ter algo para 

ser realizado mesmo tendo sua área de atuação no mercado de trabalho reduzida. 

Conclusão: 

Com base nos resultados, concluímos que para os idosos em Campos do Jordão que não estão inseridos no 

mercado de trabalho e não possuem nenhuma outra atividade e desejam realizar alguma atividade em suas 

rotinas existem alguns projetos de lazer que estão à disposição. Porém, os que permanecem ativos no 

mercado de trabalho por falta de renda podem recorrer às organizações da cidade que podem contribuir com 

uma ajuda financeira de até um salário mínimo; e para os que continuam por prazer e/ou senso de realização 

que façam sem se esquecer da saúde para que possam fazer por muito tempo. 
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AS CONSEQUÊNCIAS DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO BENEFICIO PENSÃO POR MORTE.  

ENIC201611663 

 

 DAIANY TOLENTINO COSTA  

Orientador(a): LEONARDO MONTEIRO XEXEO 

 

Introdução: 

A pensão por morte é um dos benefícios mais antigos do nosso ordenamento jurídico e é pago aos 

dependentes do segurado do INSS que vier a falecer ou, em caso de desaparecimento, tiver sua morte 

presumida declarada judicialmente. A combinação dos fatores sociais, legais e demográficos fizeram com 

que este beneficio crescesse a tal ponto que gerasse uma pressão no sistema previdenciário e financeiro 

brasileiro. Com o aumento dos valores, o governo discutiu medidas de alteração legislativa e o resultado 

final foi a criação da Lei n° 13.135, que foi sancionada no ano de 2015 e trouxe mudanças profundas na 

forma de deferimento do beneficio aos dependentes dos segurados do INSS. 

Metodologia: 

O caminho utilizado para a atual pesquisa é a síntese da história da evolução do beneficio no Brasil e 

também a alteração legislativa concretizada no ano de 2015 que trouxe profundas modificações no 

pagamento desse beneficio previdenciário. Utilizaremos da lei 13.135/2015, da instrução normativa dada 

pelo INSS e da antiga lei 8.213/91 

Resultado: 

Demonstrar como a alteração legislativa modificou o plano financeiro da administração pública, sendo o 

ponto positivo. Todavia, traz prejuízos financeiros aos dependentes do segurado, sendo este o ponto 

principal deste trabalho. 

Conclusão: 

Com a criação da previdência, no ano de 1923, houve a proteção de trabalhadores das linhas férreas. Com o 

passar dos anos, os benefícios foram ampliados e a previdência social se tornou uma das maiores áreas da 

administração publica. Entretanto, este crescimento provocou e provoca um déficit financeiro. Por isso, está 

havendo mudanças legislativas no campo previdenciário e o beneficio pensão por morte foi um dos 

atingidos. 
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A POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO LULA NO PERÍODO DE 2003 A 2010.  

ENIC201613730 

 

CAIO MAGNO FERREIRA DA SILVA 

Orientador(a): JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO 

 

Introdução: 

Uma das molas propulsoras da integração dos mercados é a política comercial externa adotada por um 

governo que tem base em um conjunto de medidas e ações diversas, como define Castro (2007), tanto de 

natureza política quanto comercial. A política comercial do Governo Lula no período de 2003 a 2010, foi 

decisiva para uma expansão do comércio exterior brasileiro (Fig.1). Para Saraiva (2007), a estratégia de 

comércio com as nações subdesenvolvidas, notadamente, da África e da América Latina, trouxeram 

resultados positivos inquestionáveis. O Governo de feições “Socialista” tratou as relações internacionais sob 

o enfoque de universalismo, maior pragmatismo, notadamente, para regiões do mundo até então pouco 

explorada (África, Ásia e Oriente Médio). A partir desse fato o objetivo do estudo foi analisar a política 

externa do Governo Lula no período 2003 -2010 e os reflexos nos resultados comerciais do Brasil no 

Período. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória de natureza quantitativa e qualitativa tendo base 

anuários da Política Externa do Brasil, entre outras bibliografias de instituições diversas nacionais. A 

finalidade é fundamentar um entendimento sobre a expansão do comércio exterior brasileiro na década 

passada seja para estudantes, especialistas ou profissionais da área externa. 

Resultado: 

O resultado parcial da análise sugere que as relações otimizou os resultados comerciais e financeiros, 

expressos na balança comercial, que para alguns países o comércio cresceu mais de 500% no período, 

tornando a África um parceiro comercial importante. Os acordos políticos (África do Sul) e de cooperação 

também (Butswana), colocando em nossa agenda países esquecidos no plano internacional, porém inseridos 

a partir do governo Lula. O Brasil passou a ser credor internacional e criou um ciclo de expansão dos 

investimentos direto no exterior em diversas frentes, tanto no setor aéreo (EUA, China), quanto petrolífero 

(EUA) e estrutural logístico (Cuba). Segundo Doratioto (2015). As relações externas, em questão, expôs a 

relevância do marketing internacional para o Brasil e as afeições políticas ideológicas como elementos de 

resultados, tanto político, comercial, quanto financeiro no período. 

Conclusão: 

A conclusão parcial é a de que o alinhamento estratégico do Governo Lula com países mais parecidos(Fig.2) 

economicamente, tecnologicamente e até ideologicamente, com o Brasil geraram resultados importantes, 

pelo menos, na corrente de comércio externo e parece ter melhorado a imagem do Brasil no Mundo. 
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PAPEL DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS NAS INTERNAÇÕES POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS EM 

INDVÍDUOS MAIORES DO QUE 40 ANOS EM RIBEIRÃO PRETO, SP  

ENIC201630403 

 

PRISCILA CAMARGO CARVALHO, LIGIA FURUTANI NAKAZATO 

Orientador(a): LUIZ FERNANDO COSTA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

Infecções respiratórias agudas, principalmente as pneumonias, têm importante papel para a morbidade e 

mortalidade, tanto no mundo como no Brasil, representando uma importante causa de mortes em crianças e 

idosos nos países em desenvolvimento. Em 2015, no Brasil foram aproximadamente 570 mil internações 

por doenças respiratórias em indivíduos maiores do que 40 anos e a despesa para o SUS no Brasil foi de em 

média R$ 716 mi. Esses efeitos foram demonstrados em estudos realizados em grandes centros e também 

em cidades de médio porte. Além desses, estudos internacionais também têm mostrado o efeito danoso da 

poluição do ar sobre a saúde. 

Metodologia: 

É estudo ecológico com dados de internações por doenças respiratórias em indivíduos maiores do que 40 

anos com restrição de gêneros residentes em Ribeirão Preto, SP nos anos de 2011 a 2013. As informações 

sobre as internações foram obtidas no Datasus e os valores médios dos poluentes PM10, NO2, NO e O3 

obtidos da CETESB; esta cidade tem cerca de 600 mil habitantes com importante atividade agrícola (cana 

de açúcar). A análise estatística utilizou a regressão de Poisson para estimar os riscos relativos das 

exposições nas internações sem e com restrição de gêneros sendo utilizados modelos multipoluente e 

consideradas defasagens de 0 a 7 dias; foi calculado o risco relativo para as internações segundo incremento 

de 10 µg/m3 nos níveis de NO2 para o sexo masculino e 30 µg/m3 nos níveis de O3 para o sexo feminino . 

Estimou-se as possíveis correlações entre as internações e os poluentes e também foi calculado a Risco 

atribuível proporcional (RAP), utilizando a fórmula RAP = 1-1/RR onde RR é o risco relativo obtido pela 

exponenciação dos coeficientes fornecidos pela Regressão de Poisson; foi estimada a redução dos custos 

dessas internações, obtendo-se os valores médios das internações do portal do Datasus. 

Resultado: 

Foram 5195 internações, sendo 2494 do sexo feminino e 2701 ao sexo masculino e ao analisar em ambos os 

sexos, identificou-se uma associação significativa para as internações segundo exposição ao NO2 nos lags 3 

e 4 e exposição ao O3 dos 0 ao 5. No sexo masculino, o risco de internação estão associados ao NO2 do lag 

1 ao 6 e, no sexo feminino, esteve associado ao risco de internação foi o O3 do lag 0 ao 2, 5 e 6. Com um 

aumento de 10 µg/m3 no NO2 para o sexo masculino, o RR aumenta em até 5 pontos percentuais, foi 

calculado a FAP, tendo uma queda de cerca de 130 das internações, gerando uma diminuição de 220 mil; o 

mesmo foi realizado para o sexo feminino, porém com um aumento de 30 µg/m3 no O3, gerando uma queda 

de 230 internações e uma diminuição de 330 mil reais. 

Conclusão: 

Foi possível encontrar associação entre a poluição e as internações por doenças respiratórias e foi o NO2 e o 

O3 que tiveram significância estatística, podendo ser considerado fator de risco para afecções respiratórias. 

Os resultados aqui apresentados permitem aos gestores municipais implantarem políticas visando a redução 

das concentrações dos poluentes do ar com a possível diminuição da ocorrência de internações por doenças 

respiratórias. 
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DESCRIÇÃO DE UM CASO CLÍNICO ENVOLVENDO TRANSTORNO EXPLOSIVO INTERMITENTE  

ENIC201669502 

 

DENNIS RICARDO PINHEIRO, SUELEN MARIANE DE OLIVEIRA SANTOS 

Orientador(a): PATRÍCIA RIVOLI ROSSI 

 

Introdução: 

O psicodiagnóstico consiste no desenvolvimento de atividades que produzam definições a respeito das 

melhores estratégias comportamentais para alcançar o bem estar psicológico do cliente, seja ele descrito ou 

não em termos de mudanças de comportamentos problemáticos. O diagnóstico do terapeuta analítico-

comportamental é realizado por meio da análise funcional, ferramenta pela qual o clínico interpreta a 

dinâmica de funcionamento do cliente. O objetivo deste estudo foi analisar uma avaliação comportamental 

realizada com um Cliente que apresentava comportamentos que preenchiam alguns critérios para o 

Transtorno Explosivo Intermitente. 

Metodologia: 

Para tal, empreendeu-se uma pesquisa documental (dados secundários) que analisou os prontuários de uma 

Supervisora de Psicologia. Foi encontrado um relatório de estágio desenvolvido com esse Cliente, que 

descrevia treze sessões conduzidas por dois terapeutas estagiários. O Cliente, do sexo masculino, onze anos 

de idade, foi encaminhado para psicodiagnóstico por um psiquiatra, com o diagnóstico de Transtorno de 

Conduta. 

Resultado: 

Em sessão, sua mãe relatou gravidez indesejada, que foi amamentado até os três meses de idade. Que 

sempre foi uma criança chorona e entre sete e oito anos, foi encaminhado ao CAPS-I, em função de sua 

agressividade. Professores informaram que não aceitava ser contrariado, respondendo agressivamente. Nas 

vezes em que a mãe o deixou de castigo, tentou agredi-la, descrevendo os comportamentos do Cliente como 

surtos. Em sessão, o Cliente corroborou a descrição da mãe, mostrou-se aberto ao diálogo, citou que 

conseguia se controlar algumas vezes e em outras, esquecia tudo, derrubava, chutava, mas depois se 

arrependia. Acrescentou que sua mãe bebia demais, incluindo deixar latas de cerveja estocadas pela casa e já 

chegara a ameaçar um de seus irmãos, com uma faca. Relatou que seu irmão tinha brincadeiras estranhas, 

incluindo beijá-lo sem o seu consentimento Nesse momento, o Cliente pediu ajuda aos Terapeutas para 

contar esse fato a sua mãe. 

Conclusão: 

Pôde concluir que o Cliente não apresentou comportamento agressivo em sessão, diferentemente de outros 

contextos terapêuticos em que foi exposto. Fato esse que levantou as hipóteses: a) comportamento 

controlado em razão da medicação prescrita pelo psiquiatra; b) contextos nos quais o Cliente é ouvido e 

entendido podem não produzir tais comportamentos e c) a mãe acabar cedendo aos desejos do filho após 

uma crise de agressividade reforçaria tais comportamentos e ela tornara-se contexto para comportamentos 

inadequados reproduzidos em ambiente escolar. Desacredita-se que o Cliente tenha Transtorno de Conduta, 

mas sugere-se a possibilidade do mesmo ter Transtorno Explosivo Intermitente. 
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PERCEPÇÃO DAS MÃES SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO EM CASOS 

DE ADOÇÃO  

ENIC201640199 

 

CAMILA MARIA DE ALMEIDA 

Orientador(a): PAULO FRANCISCO DE CASTRO 

 

Introdução: 

Pode-se compreender a adoção como um processo de estabelecimento de relações parentais que não 

formadas por vínculos biológicos, mas sim por uma ligação afetiva. Por sua complexidade, a adoção deve 

ser observada por diferentes perspectivas, dentre elas sob o ponto de vista psicológico, pois, na verdade, 

trata-se de um ‘encontro’ que ocorre entre pessoas, dependendo das características individuais e das 

condições ambientais das mesmas (BERTHOUD, 1997; LEVINZON, 2006). 

Metodologia: 

O objetivo do presente trabalho centra-se da descrição da percepção de mães que adotaram crianças sobre o 

papel do psicólogo no processo de adoção e sua importância diante desse contexto. Participaram do estudo 

20 mães com filhos adotivos, separadas em dois grupos, sendo dez com filhos biológicos (MB) e dez sem 

filhos biológicos (MS), para que fosse possível identificar algum tipo de diferença na concepção desses dois 

grupos. Todas foram entrevistadas a partir de um roteiro planejado para a coleta de dados e dentre as 

questões realizadas havia uma que indagava sobre a importância do papel do psicólogo no processo de 

adoção. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas, protocolado sob CAEE 

51448115.6.0000.5501. 

Resultado: 

Após análise das entrevistas, observou-se que a maioria das mães que foram entrevistadas considera 

importante o papel do psicólogo durante o processo de adoção (N=18 / MB=10 e MS=08), justificam tal 

posição, pois o profissional pode auxiliar os pais a lidarem com dificuldades emocionais e com os 

sentimentos que podem surgir diante da adoção (MB=3 e MS=5), auxiliar no processo de adaptação diante 

das mudanças de vida e na rotina (MB=2 e MS=3) e auxiliar no estabelecimento do vínculo entre os pais 

adotivos e a criança (MB=5). Além disso, duas mães entrevistadas julgam que não há necessidade da 

atuação do psicólogo no processo de adoção (MS) e justificam que a adoção é um processo positivo e feliz, 

para os pais e para as crianças, e por esse motivo não necessitam de auxílio. 

Conclusão: 

Em síntese, observa-se que a maioria das mães que participou desta investigação considera importante a 

atuação do psicólogo no processo de adoção, principalmente como agente de orientação para adaptação da 

criança e da família. Os dados expressos refletem a percepção de um grupo de mães que foram entrevistadas 

e, pela pertinência do tema, estudos mais amplos são necessários. 
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REUTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DO TESTE BOWIE DICK APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO.  

ENIC201651454 

 

LETICIA DE JESUS CAMPOS, MARCELA OLIVEIRA DOS SANTOS GAMA, LUDIMILA TOLEDO DOS SANTOS, 

LUIZ FERNANDO TOLEDO SANTOS, TERESA CÉLIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS, ANA LUCIA DE 

FARIA 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

Durante o estágio realizado na Central de Materiais Esterilizados, a turma de Enfermagem da Universidade 

de Taubaté, teve aulas sobre os materiais e métodos lá existentes, perceberam que os Bowie Dicks eram 

descartados. Eles possuem uma folha indicadora que se localiza entre 400 folhas de sulfitei de 15X15 cm, 

são testes que monitoram diariamente o sistema pré-vácuo em autoclaves a vapor com bomba de vácuo, 

com o intuito de identificar falha no processo de remoção de ar ou na penetração eficaz do vapor. Com isso, 

os alunos tiveram a iniciativa de criar blocos para anotação, a partir destas folhas que seriam descartadas, foi 

criada uma parceria com um Hospital em Taubaté, no qual armazenariam as sobras que seriam jogadas fora, 

e o grupo faria os blocos de anotações para a reutilização. 

Metodologia: 

Para a execução do presente trabalho, utilizou-se o método observacional, através do estágio que foi 

realizado em um Hospital de Taubaté durante o mês de Maio. A segunda turma da matéria de Cirúrgica foi 

para o hospital realizar um estágio dentro da clínica ortopédica atendendo os clientes no pré e pós-

operatório. Após os dias de estágio dentro da clínica, o grupo se deslocou para a Central de Material 

Esterilizado, chegando lá, observou-se o funcionamento e o ambiente, auxiliando no que fosse solicitado. 

Durante a explicação da professora sobre os testes de esterilização, observou-se que os Bowie Dicks eram 

descartados após o processo de esterilização, o grupo levou em consideração a sustentabilidade e tomou a 

iniciativa de recolher essas folhas que seriam descartadas e transforma-las em blocos de anotação, que 

foram devolvidos para os funcionários do hospital. 

Resultado: 

O hospital utiliza dois testes por dia, cada teste contém quatrocentas folhas, entende-se que uma árvore 

rende cerca de vinte mil folhas, considerando que cada teste utiliza quatrocentas folhas e são feitos dois 

testes por dia, num total de sessenta testes mês, Além da diminuição no desmatamento, esses blocos 

diminuem os gastos do hospital, que não precisará destinar verba para a compra de blocos e ou aumentar a 

quantidade de folhas nas compras. Para a realização deste teste, por mês são gastos mais de Mil Reais, pois 

são feitos dois testes diários com cargas de tecidos com medidas e peso controlados, esses pacotes são 

envoltos em tecido, esse tecido deve ser lavado, gerando mais custo. Além de ampliar os conhecimentos 

sobre a CME os testes e formas de esterilização, a oportunidade de melhorar o meio ambiente é gratificante. 

Conclusão: 

Com essa reutilização, fica explicito a contribuição para o hospital e para o mundo, pois a economia e 

sustentabilidade são politicas indispensáveis para um futuro melhor, a produção de papel não utiliza 

somente árvores, mas energia e muita água. A Central de Material tem um alto custo e é de suma 

importância par o bom funcionamento da unidade hospitalar, sendo assim, cada ação voltada para a 

economia reflete significativamente nos resultados da administração hospitalar. O trabalho demonstra que 

atitudes simples podem contribuir grandemente para a sustentabilidade do setor. 
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IMPLANTAÇÃO DA FILOSOFIA KAIZEN NA PRODUÇÃO DE PASSADIÇOS PARA VEICULOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO  

ENIC201616458 

 

VALDELI CATTO DE MORAIS 

Orientador(a): JOSÉ CARLOS SÁVIO DE SOUZA 

 

Introdução: 

Com a globalização e a facilidade de importar produtos juntamente com o surgimento de empresas 

competidoras o cliente passa a ter uma variedade de opções e adquire um poder de negociação sobre seus 

fornecedores, exigindo assim melhores preços além de uma melhor qualidade no produto final. Uma 

alternativa bastante eficaz para as empresas é a implantação da metodologia KAIZEN, com o intuito de 

melhorar continuamente os processos envolvendo toda a equipe empresarial desde os colaboradores da 

produção até a gerência. Este documento tem como objetivo acompanhar a implantação do KAIZEN em 

uma indústria e acompanhar os resultados obtidos com a implantação desta metodologia. 

Metodologia: 

Informações iniciais: Primeiramente foi apresentada para a direção da empresa uma proposta para a 

aplicação do KAIZEN, onde foi apresentado os objetivos reais de sua implantação a fim de aprimorar o 

desempenho da empresa em todos os setores; Treinamento 5's: Através da observação de que a maioria dos 

colaboradores não possuíam conhecimento sobre a metodologia, foi decidido pela direção da empresa e 

pelos responsáveis pela implantação que fosse realizado um treinamento de 5’s com os colaboradores com o 

objetivo de preparar o ambiente produtivo para a implantação do KAIZEN; Formação das equipes: As 

equipes foram separadas por setores da produção, onde cada líder é responsável por coordenar as atividades 

de KAIZEN nos respectivos setores produtivos. Foram divididas em 7 equipes que eram compostas pelo 

líder e mais dois colaboradores selecionados para auxiliarem seus respectivos lideres, que receberam 

treinamentos e orientação sobre o KAIZEN, e após o treinamento iniciaram, cada equipe em sua respectiva 

área aplicando os conhecimentos e informações aplicadas durante o treinamento KAIZEN; Metas: Após 

avaliação inicial que foi feita previamente pela direção da empresa foi decidido que fosse realizado um 

trabalho com foco principalmente na redução de custos e no melhor aproveitamento da matéria prima, 

diminuindo o desperdício e consequentemente reduzindo o preço final do produto, o que resulta em um 

aumento da competitividade da empresa no mercado. 

Resultado: 

Nos primeiros meses após o treinamento KAIZEN já foi possível obter alguns resultados significativos, 

como eliminação de tempo ocioso de funcionários, redução do consumo de matéria prima, redução de 

tempo de processo e melhorias em layout de trabalho facilitando o manuseio de peças e a qualidade de 

trabalho do colaborador. 

Conclusão: 

Após realizar o acompanhamento da utilização da metodologia KAIZEN e analisar os resultados na prática 

é possível observar a importância e o benefício gerado por este tipo de ferramenta, e que em muitos casos é 

possível conseguir melhorias consideráveis sem a necessidade de grandes investimentos. O KAIZEN se 

mostra uma ferramenta muito eficaz que alcança resultados satisfatórios. 
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SOLDAGEM DE DUPLA CAMADA POR ELETRODO REVESTIDO DO SAE 1045  

ENIC201611114 

 

VINICIUS LIMA DE ANDRADE 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A proposta deste trabalho é avaliar a técnica de soldagem por dupla camada utilizando eletrodo revestido no 

aço SAE 1045, buscando analisar seus benefícios e qual(is) o(s) melhor(es) eletrodo(s) a serem utilizados 

para esse processo. 

Metodologia: 

Como metodologia, utilizou-se de pesquisa bibliográfica e análise de processo experimental utilizando 

corpos de prova soldados com quatro tipos de eletrodos. Os eletrodos utilizados foram o AWS E6010, AWS 

E6013, AWS E7018 e AWS E7020. Buscou-se comparar um corpo de prova com uma solda simples com 

um corpo de prova com a solda de dupla camada e analisá-los através de macrografia. 

Resultado: 

Foi capaz de observa-se que através da técnica de dupla camada que a Zona Afetada Termicamente do corpo 

de prova sofre um processo de revenimento, algo relativamente bom, visto que a peça possa necessitar 

passar por algum processo de acabamento na usinagem ou polimento. Também foi possível encontrar o 

melhor eletrodo dentre os testados para esse tipo de processo. 

Conclusão: 

Concluiu-se que a técnica de dupla camada é benéfica, devido a sua capacidade de revenir o aço e por ser 

excelente para zonas de difícil acesso a materiais mais adequados para tais processos. 
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ANÁLISE DE ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE PARA RIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE 

UTILIZANDO IMAGENS RAPIDEYE.  

ENIC201633564 

 

DANIELLE SILVA DE PAULA 

Orientador(a): JUSSARA OLIVEIRA ORTIZ 

 

Introdução: 

Este trabalho de iniciação científica que tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma 

metodologia para avaliação das Áreas de Proteção Permanente (APP) de rios de médio e grande porte, 

seguindo as normas do atual código florestal brasileiro (lei nº 12.651/ 12, Art. 3 Parágrafo II). A proposta 

deste trabalho é a classificação de rios de médio e grande porte seguido à delimitação da APP em cada 

margem do rio finalizando com a classificação e avaliação do uso do solo nestas APPs. O objeto de análise é 

uma área da cidade de São José dos Campos localizada na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 

caracterizado como de grande influência no abastecimento hídrico e na economia dos Estados pelos quais 

ele percorre. Para a delimitação do rio e identificação do uso e cobertura do solo dentro da APP, imagens do 

satélite RapidEye disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

Metodologia: 

Para auxiliar ações na bacia do Rio Paraíba do Sul, cuja extensão percorre os estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro esta pesquisa têm como principal objetivo o desenvolvimento de uma metodologia 

para a avaliação das APPs, ao redor de rios de médio e grande porte, seguindo o código florestal brasileiro 

vigente (lei nº 12.651/ 12, Art. 3 Parágrafo II). Para tanto se propõe o uso de imagens do satélite Rapid Eye, 

disponibilizadas pelo GeoCatálogo do Ministério do Meio Ambiente que tem disponibilizado imagens 

multiespectrais para todo o Brasil (MMA, 2016). Primeiramente foi realizado o levantamento bibliográfico 

sobre APP com enfoque no atual código florestal brasileiro. A área de estudo já foi delimitada e o estudo 

dirigido dos sistemas que serão utilizados para processamento da metodologia já está em andamento. Após o 

levantamento foi realizado o estudo dirigido do SIG Spring (Camara et al., 1996), estudo como aluna 

ouvinte na disciplina de Introdução aos Sensores Remotos do curso Mestrado em Sensoriamento Remoto; 

também foram realizados dois cursos de curta duração, de Processamento Digital de Imagens e 

Fundamentos de Geoprocessamento. 

Resultado: 

O método utilizado para extração do leito do Rio é automatizado com base no componente Matiz da 

transformação do espaço de cores RGB (siglas em inglês para vermelho, verde e azul) para o modelo HSV 

(matiz, saturação e valor), que resulta numa classificação superior aos níveis tradicionais (Namikawa, 

2016). Após a transformação foram determinados os limiares de ângulo (da matiz H) e intensidade (limiar 

I), com esse processo foi possível aplicar os limiares definidos para definir os pixels da lâmina de água. 

Posteriormente iniciou-se a primeira etapa da edição manual para eliminar os pixels detectados como ruídos, 

na segunda etapa está sendo concluída a correção de alguns pontos onde os polígonos estavam rompidos. 

Conclusão: 

Até o momento a imagem está em fase final de edição vetorial e após este procedimento será iniciado a 

extração das Áreas de Proteção Permanente através da função "ExAPP" do sistema TerraHidro, que leva em 

consideração as novas regras estabelecidas pelo Código Florestal Brasileiro. De acordo com a metodologia 

apresentada para que o uso e ocupação do solo das APPs na região analisada e determinada corretamente, é 

necessário a continuidade das aplicações na imagem de 2012 e nas dos próximos anos. 
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A NEGOCIAÇÃO COLETIVA EM TEMPOS DE DESEMPREGO  

ENIC201656778 

 

FABIANA SOARES DE OLIVEIRA, ANA LÚCIA DA COSTA GUIMARÃES, FABERSON MOREIRA, MARLI 

AMANDIO ALBINO, ECLEDINÉIA DE ALMEIDA PINTO 

Orientador(a): LUIZ ARTHUR DE MOURA 

 

Introdução: 

Em compêndio pretende-se percorrer a ingerência da negociação coletiva no contexto da atual crise 

econômica, que apresenta um desequilíbrio no mercado de trabalho, e como consequência esforça-se para 

minimizar o desemprego, manter benefícios conquistados em processos negociais pretéritos. Comumente as 

alternativas visam tornar menos rígida as relações de trabalho mediante redução de jornada laboral, por 

conseguinte diminuição do salário e divisão do trabalho evitando que as empresas recorram às demissões 

coletivas. É perceptível a vulnerabilidade em decorrência da adversidade econômica, contudo cabe ao 

sindicato apoiado por políticas públicas promover formas eficazes para salvaguardar direitos fundamentais 

dos trabalhadores. Sem embargo, o desafio atual é como a estrutura de negociação coletiva reage para 

preservar o emprego dispondo de métodos de permuta em defesa de normas benéficas aos assalariados, 

pautada em princípios jurídicos, para gerir a crise demonstrando aos trabalhadores a relevância de se 

adequar às novas exigências do mercado consumando a empregabilidade. 

Metodologia: 

Negociação coletiva é a qual compreende todas que envolvem empregadores e trabalhadores visando fixar 

condições de trabalho, o processo que objetiva a realização da Convenção ou do Acordo Coletivo de 

trabalho. Quando frustrada, não haverá produção da norma coletiva. Contudo, poderá o sindicato ajuizar 

dissídio coletivo, a negociação é obrigatória, enquanto a Convenção e o Acordo facultativos. As funções da 

negociação coletiva podem ser jurídicas, nela englobando as funções: normativa, criando normas aplicáveis 

nas relações de trabalho, diversas das previstas em lei; obrigacional, determinando obrigações e direitos 

para as partes; e compositiva, como forma de superação dos conflitos, visando equilíbrio e paz social. O 

direito de negociar livremente é elemento essencial sendo exercido pelos sindicatos, federações e 

confederações, sem restrição das autoridades públicas. A negociação visa um procedimento de discussões 

sobre divergências entre as partes, é o meio que conduzirá a norma coletiva, sendo uma das fases 

necessárias para instauração do dissídio coletivo, pois este somente é admitido se antes forem esgotadas as 

medidas tendentes à formalização da norma coletiva e só não terá validade se for expressamente proibida 

pela legislação. Funda-se a negociação na teoria da autonomia privada coletiva, suprindo a insuficiência do 

contrato individual do trabalho. Tem um procedimento mais simplificado e rápido comparado com a lei. Ela 

é descentralizada, atendendo peculiaridades das partes envolvidas e há uma periodicidade menor nas 

modificações. Embora a doutrina ainda sustente que o texto do art. 7º da Constituição Federal, somente 

autoriza a ampliação de direitos, o que deverá se estender é: quanto à fixação dos limites e conteúdo da 

negociação coletiva. Em alguns pontos há concordância sobre os limites da negociação. Não podem ser 

derrogadas por negociação coletiva as garantias constitucionais mínimas do art. 7º, salvo as exceções dos 

incisos VII e XIII; as normas de segurança e saúde do trabalhador. 

Resultado: 
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O direito do trabalho é vulnerável à conformação financeira que provoca desequilíbrio na esfera laboral e 

desemprego em larga escala. A velocidade de transições requerem uma flexibilização nas negociações. Os 

impactos são inevitáveis, porém minorar de maneira efêmera com plano jurídico-político ainda é alternativo 

para as entidades sindicais, é inquestionável que as negociações coletivas obrigatoriamente viabilizem 

condições claras e objetivas de manutenção do emprego. A perspectiva da negociação coletiva não pode ser 

dissociada do sistema de relações de trabalho, como estruturar uma negociação coletiva ampla sem 

dimensionar que a relação de trabalho deve funcionar também como mecanismo de troca e de expressão de 

compromissos políticos assumidos, um dos aspectos relevantes do espaço de atuação e de poder relativo dos 

trabalhadores e dos empregadores que, como atores sociais, desempenham um papel de protagonistas 

importantes. Premissa maior para uma atenta contextualização do conteúdo da negociação num período de 

escassez do emprego. 

Conclusão: 

Constata-se que a autonomia privada coletiva não se confunde com a negociação coletiva. Observado no 

que tange às cláusulas das normas coletivas: as obrigacionais aplicar-se-ão aos envolvidos na Convenção ou 

Acordo Coletivo, e as normativas aplicar-se-ão a toda categoria. Destarte, o Direito do Trabalho tem 

demonstrado capacidade de se reinventar e de trazer soluções para os momentos críticos. As grandes crises 

conduzem a construção do futuro. A negociação coletiva, certamente, é o meio mais importante para a 

solução dos conflitos de trabalho entre empregados e empregadores, desde que haja transparência e boa fé 

entre as partes. 
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A IMPORTÂNCIA DOS VÍDEOS COMO FERRAMENTA PARA O EMPREENDEDORISMO DIGITAL: A 

UTILIZAÇÃO DO YOUTUBE  

ENIC201679949 

 

KAREN KANACIRO, VANESSA GONÇALVES DA SILVA 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

Atualmente as empresas têm utilizado a internet como ferramenta de propagação de conteúdo e divulgação 

de produtos e serviços, uma vez que o ambiente virtual apresenta como principal característica o dinamismo 

e a velocidade de acesso às informações sendo que uma das ferramentas que tem estado bastante em 

evidência nos últimos anos é a rede social Youtube. 

Metodologia: 

A metodologia que foi utilizada para a realização deste presente trabalho foi o método de pesquisa 

bibliográfica com informações obtidas em livros, artigos científicos, revistas acadêmicas, sites 

especializados da Internet com conteúdos de pesquisas internacionais com base em assuntos sobre o 

marketing digital 2.0, cultura participativa, mídias sociais e cultura da convergência. 

Resultado: 

Nas pesquisas realizadas foram identificados alguns exemplos de empresas que utilizam o Youtube como 

ferramenta para disseminação de informações sobre os novos projetos. Um exemplo é o Ministério Público 

de Santa Catarina que foi o primeiro órgão público a aplicar o Youtube como instrumento de divulgação de 

seus serviços. No decorrer da pesquisa observou-se resistência por parte de alguns gestores com o uso do 

Youtube a favor de seus negócios, uma vez que apresentam dificuldades em lidar com as críticas negativas 

advindas dessa tecnologia e o impacto que essas críticas têm sobre a imagem da empresa. Entretanto, foram 

também identificadas vantagens na utilização do Youtube, pois possibilita a interação direta entre cliente e 

empresa através da criação de vídeos que proporcionam melhores visualizações da organização, dos 

produtos e das ações socioambientais. 

Conclusão: 

Com esta pesquisa pode-se concluir que o Youtube deve ser utilizado pelas empresas com o intuito de 

melhorar sua vantagem competitiva e ser um instrumento que auxilia no planejamento estratégico para o 

crescimento de mercado, uma vez que a rede social possibilita uma interação direta entre empresa e cliente, 

visto que apresenta uma interface com recursos audiovisuais que facilita a comunicação com a organização. 
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PROJETO DE UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA COZINHA INDUSTRIAL  

ENIC201603976 

 

VINICIUS LIMA DE ANDRADE 

Orientador(a): LUIZ RICARDO PRIETO HERCOS 

 

Introdução: 

Visamos através deste projeto, calcular um sistema de Ar Condicionado que possa proporcionar aos 

funcionários de cozinha qualidade de trabalho, conforto, saúde e bem estar, e aos alimentos, condições 

adequadas para garantir a sua qualidade e a máxima conservação do mesmo, tendo por fim a garantia de um 

processamento adequado e de qualidade. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para abordar o tema baseia-se em pesquisa bibliográfica, visitas a empresas 

especializadas na produção de sistemas de refrigeração, produção de alimentos, cozinhas, entrevista com 

especialistas em projetos de sistemas de refrigeração e análise do caso aplicado em uma cozinha industrial 

utilizada para ministrar aulas para alunos do curso de nutrição e engenharia de alimentos. 

Resultado: 

Espera-se que o projeto seja capaz de assegurar condições adequadas de saúde e trabalho para os 

funcionários no ambiente e que possa garantir a preservação e qualidade dos alimentos ali trabalhados, isso 

sem desrespeitar as condições de eficiência e conservação energética, segurança e meio ambiente. 

Conclusão: 

Concluímos que, apesar dos conceitos utilizados serem validos para as diversas áreas de aplicação de Ar 

Condicionado, cada um apresenta particularidades. No caso de uma cozinha devem-se observar além de sua 

estrutura, os equipamentos da mesma e avaliar a influencia de cada um deles sobre a conservação dos 

alimentos e temperatura de ambiente de trabalho. Deve-se adequar o sistema de refrigeração para que o 

mesmo não cause problemas de saúde a quem utiliza o ambiente, e ainda assim manter uma temperatura 

agradável aos alimentos. 
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CONSUMO DE SÓDIO NA POPULAÇÃO ACIMA DE 50 ANOS DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ  

ENIC201610639 

 

Orientador(a): THAIS REZENDE SURATY CASSIANO 

 

Introdução: 

O sódio é um mineral essencial para a regulação dos fluidos intra e extracelulares, atuando na manutenção 

da pressão sanguínea, seu consumo moderado é necessário para o bom funcionamento do organismo 

(BUZZO et al, 2014). Porém, o consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco para a 

hipertensão arterial, além disso, a ingestão elevada de sódio também pode ser associada com acidente 

vascular cerebral e doenças renais (SARNO, ET AL, 2013). A ingestão desse mineral tende a ultrapassar o 

limite máximo de 2 g por pessoa por dia recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo a 

maior parte deste sódio proveniente de alimentos industrializados (SARNO et al, 2009). O presente estudo 

objetiva estimar o consumo de sódio mensal de alimentos industrializados em um grupo de indivíduos do 

município de Taubaté – SP. 

Metodologia: 

Parte do Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS – um programa de extensão universitária) é 

direcionado a atividades físicas e orientações nutricionais com pessoas acima de 50 anos. Com o intuito de 

conhecer o consumo mensal de sódio (presente em alimentos industrializados) dos participantes desse 

programa foi aplicado um questionário de frequência alimentar com alimentos ricos em sódio. O 

questionário era composto de 25 alimentos industrializados (dentre eles molhos, sopas prontas, macarrão 

instantâneo, pizza, biscoitos, embutidos), e o indivíduo devia responder se comia determinado alimento, a 

quantidade que consumia e qual era a frequência mensal. Para o cálculo das informações nutricionais 

utilizou-se a Tabela de Composição Alimentar Brasileira e informações nutricionais fornecidas pelo 

fabricante por meio dos rótulos. Neste estudo, o sal adicional não foi considerado devido sua difícil 

estimativa. Foram abordados 77 indivíduos para este estudo, sendo 68 do gênero feminino e 9 do gênero 

masculino. A partir dessas informações foi calculado o consumo mensal de sódio de cada indivíduo. 

Resultado: 

A idade média dos entrevistados foi de 65 anos, já a renda foi de 2.753,38 reais. Dos 77 abordados 88% 

eram mulheres e 12% homens. Dos alimentos que abordamos no questionário de frequência alimentar os 

consumidos com mais frequência foram: Biscoito tipo cracker, pizza, azeitona, pastel, linguiça e molho de 

tomate. Provavelmente o grande consumo desses alimentos se deve pela praticidade, muitos deles são 

comprados prontos para o consumo. Entre as mulheres a média diária de consumo de sódio foi de 391mg e 

entre os homens a média foi de 557mg. O consumo diário de sódio recomendado é de no máximo 2000mg, 

valor superior ao que foi encontrado nos dados analisados. 

Conclusão: 

Com bases nos dados é possível concluir que o consumo diário médio de sódio dos entrevistados está 

inferior ao recomendado (2000mg). Isso provavelmente ocorreu pois neste estudo não foi levado em 

consideração a quantidade de sal que cada pessoa adiciona em suas preparações, pois é um dado difícil de 

ser mensurado. Vale ressaltar que o questionário de frequência alimentar aplicado era composto 

exclusivamente de alimentos industrializados e ricos em sódio. O consumo desses alimentos deve acontecer 

de forma moderada, pois há relação de consumo excessivo desses alimentos e o desenvolvimento de 

doenças crônicas não transmissíveis como a hipertensão arterial. 
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A IMPORTÂNCIA DOS VÍDEOS COMO FERRAMENTA PARA O EMPREENDEDORISMO DIGITAL: A 

UTILIZAÇÃO DO YOUTUBE  

ENIC201623502 

 

VANESSA GONÇALVES DA SILVA, KAREN KANACIRO 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

Atualmente as empresas têm utilizado a internet como ferramenta de propagação de conteúdo e divulgação 

de produtos e serviços, uma vez que o ambiente virtual apresenta como principal característica o dinamismo 

e a velocidade de acesso às informações sendo que uma das ferramentas que tem estado bastante em 

evidência nos últimos anos é a rede social Youtube. 

Metodologia: 

A metodologia que foi utilizada para a realização deste presente trabalho foi o método de pesquisa 

bibliográfica com informações obtidas em livros, artigos científicos, revistas acadêmicas, sites 

especializados da Internet com conteúdos de pesquisas internacionais com base em assuntos sobre o 

marketing digital 2.0, cultura participativa, mídias sociais e cultura da convergência. 

Resultado: 

Nas pesquisas realizadas foram identificados alguns exemplos de empresas que utilizam o Youtube como 

ferramenta para disseminação de informações sobre os novos projetos. Um exemplo é o Ministério Público 

de Santa Catarina que foi o primeiro órgão público a aplicar o Youtube como instrumento de divulgação de 

seus serviços. No decorrer da pesquisa observou-se resistência por parte de alguns gestores com o uso do 

Youtube a favor de seus negócios, uma vez que apresentam dificuldades em lidar com as críticas negativas 

advindas dessa tecnologia e o impacto que essas críticas têm sobre a imagem da empresa. Entretanto, foram 

também identificadas vantagens na utilização do Youtube, pois possibilita a interação direta entre cliente e 

empresa através da criação de vídeos que proporcionam melhores visualizações da organização, dos 

produtos e das ações socioambientais. 

Conclusão: 

Com esta pesquisa pode-se concluir que o Youtube deve ser utilizado pelas empresas com o intuito de 

melhorar sua vantagem competitiva e ser um instrumento que auxilia no planejamento estratégico para o 

crescimento de mercado, uma vez que a rede social possibilita uma interação direta entre empresa e cliente, 

visto que apresenta uma interface com recursos audiovisuais que facilita a comunicação com a organização. 
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ANÁLISE DO DESCARTE INDEVIDO DE BITUCAS DE CIGARRO NO CAMPUS DO BOM CONSELHO, 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, SÃO PAULO  

ENIC201602336 

 

BRUNO MOISÉS PESTANA GALVÃO, GABRIELA DA CUNHA SOUZA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA BARBOSA DE TOLEDO 

 

Introdução: 

Em educação ambiental, uma pequena vertente, com grandes implicações no meio ambiente, é a 

problemática do descarte incorreto das bitucas de cigarro que são consideradas o lixo mais comum no 

mundo. Uma vez que no filtro acumulam-se inúmeras substâncias químicas resultantes da queima do 

cigarro, o descarte indevido gera grandes danos à saúde e ao meio ambiente (JUNG, TOCCHETTO; 

GONÇALVES, 2014). Em virtude de a maior parte de informações referente ao tabagismo estarem 

relacionadas a problemas de saúde, esse trabalho servirá como um veículo para disseminar informações 

referentes ao descarte indevido do material e aos problemas causados ao meio ambiente. Assim, objetivou-

se realizar uma análise quantitativa do descarte indevido desse material, junto a implantação de cartazes e 

coletores específicos para que, com isso, possa se verificar se ocorrerá uma maior conscientização dos 

fumantes quanto ao descarte indevido e aos problemas ambientais causados pelo material. 

Metodologia: 

A coleta foi realizada no Campus do Bom Conselho, na Universidade de Taubaté, São Paulo e, durante um 

período de cinco dias (02/05/2016 à 06/05/2016), as bitucas foram coletadas em cinco pontos específicos 

em que acreditava-se que existia uma maior porcentagem de fumantes. Após esse processo o material foi 

armazenado para quantificação. A seguir elaborou-se um material informativo na forma de cartaz contendo 

as informações referentes ao tabagismo e ao descarte indevido das bitucas. No dia 09/05/2016, os cartazes 

foram distribuídos junto a coletores papa-bitucas em pontos de circulação e permanência de fumantes. Para 

se verificar o processo de conscientização da população do Campus, foi realizada uma coleta direta dos 

coletores papa-bitucas após um período de 80 dias, buscando verificar se os fumantes do Campus 

adquiriram ou não o hábito de utilizar os coletores do material. 

Resultado: 

Na primeira amostragem foram coletadas 106 bitucas descartadas incorretamente, sendo que muitas foram 

encontradas em pontos de captação de água da chuva. Após a implantação dos cartazes e dos papas-bitucas, 

em um primeiro momento verificou-se que ainda havia o descarte indevido das bitucas, assim, foi possível 

verificar, que no início do estudo o coletor não obteve sucesso. Com o passar do tempo, a informação de que 

os coletores tinham a finalidade de descarte correto das bitucas de cigarro foi propagada, e os fumantes 

passaram a aderir à ideia. Após os 80 dias, na segunda amostragem, foram quantificadas um total de 470 

bitucas nos cinco coletores implantados e, ao analisar ambiente ao redor, verificou-se que não haviam uma 

grande quantidade de bitucas descartadas incorretamente como anteriormente. 

Conclusão: 

Assim, pôde-se concluir que apesar de haver grande quantidade de descartes indevidos nos diferentes pontos 

amostrados no trabalho, com a implantação dos papa-bitucas, juntamente aos cartazes, verificou-se que os 

alunos e funcionários da universidade compreenderam a importância de eliminá-las no local adequado, 

mesmo necessitando de um maior período para acostumar-se com a ideia e proposta dos papa-bitucas, visto 

que atualmente os fumantes tem utilizado regularmente os coletores. 
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A SINDICÂNCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: CONCRETIZAÇÃO DE 

PENALIDADES AO FUNCIONALISMO PÚBLICO  

ENIC201663669 

 

RAPHAEL MATHEUS DOS SANTOS CAPELETO 

Orientador(a): TUANY PEREIRA CUSTÓDIO 

 

Introdução: 

Os servidores públicos são essenciais para o funcionamento e concretização do Estado Democrático de 

Direito no Brasil, com papéis próprios e funções burocráticas delimitadas em legislação pátria. Apesar disso, 

diversas reivindicações são postuladas diariamente pelo cidadão comum não são atendidas, lesadas pela 

inobservância do princípio administrativo da eficiência por alguns dos integrantes do funcionalismo público. 

O presente trabalho objetiva analisar, de um posto de vista doutrinário e legal, a concretização processual de 

medidas da punição sobre as referidas condutas ineficientes, explicitando formas de sanções legais sobre 

condutas desidiosas em cargos públicos, além da aplicação processual administrativa de sanções de menor 

potencial sobre o servidor público. 

Metodologia: 

O trabalho terá como base de metodologia científica a pesquisa bibliográfica que, primeiramente, focará na 

legislação federal e regional, como na Constituição Federal, na Lei Federal nº 9.784/1999, que trata sobre o 

processo administrativo federal, e na Lei Estadual paulista nº 10.177/1998, que regula o mesmo 

procedimento no ente federativo local. Subsidiariamente, realizarei pesquisas em obras de grandes nomes do 

ramo de Direito Administrativo, como Hely Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro. Também será inclusa a pesquisa na jurisprudência legal, definida pelos Tribunais 

de Justiça locais, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). 

Resultado: 

Os resultados demonstram que o cargo de servidor público é provido através de concurso público e detentor 

de estabilidade, parcial durante estágio probatório, conforme o Art. 37, II da Constituição Federal. A perda 

desse cargo apenas se dará através do processo administrativo disciplinar ou sentença judicial, regulados 

pela Lei Federal nº 9.784/1999, casos que o servidor público, cometendo falta grave, sofrerá a adequada 

sanção. Primeiramente, para a apuração de irregularidade no órgão público, é aberto um procedimento 

informal denominado sindicância, com caráter meramente investigatório. Após o encerramento do 

procedimento retro citado, caso a pena de suspensão seja superior a 30 dias sobre o servidor público estável, 

será aberto um processo administrativo disciplinar, com ampla defesa e contraditório garantido ao servidor 

que, na presença ou não de defensor constituído, poderá acompanhar todas as fases do referido 

procedimento, seja a sua instauração, instrução, apresentação de defesa, relatório e julgamento por 

autoridade competente. 

Conclusão: 

A sindicância e o processo administrativo disciplinar, como instrumentos de controle e penalização de más 

condutas no funcionalismo público, possuem aplicação prática adequada aos princípios norteadores do 

Estado Democrático de Direito, respeitando os ditames da Constituição Federal. Além de garantir a 

estabilidade do servidor, cabe também garantir que o princípio da eficiência, consagrado no Art. 37 da 

Constituição Federal seja respeitado e que, ao servidor de conduta inidônea, desidiosa ou ineficiente tenha 

adequada punição, como forma de garantir ao Estado uma melhor prestação de seus serviços públicos e, 

consequentemente, propiciar uma melhor qualidade de vida para a sociedade brasileira. 
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: FERRAMENTA DE VALORIZAÇÃO E COMPETIÇÃO DE MERCADO  

ENIC201678131 

 

JÉSSICA APARECIDA TONINI, ANNA CAROLINA CURSINO DOS SANTOS 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

A falta de experiência, unida à ausência de uma boa formação acadêmica, tem contribuído para que o 

mercado fique cada vez mais escasso, dificultando assim o processo de seleção e impulsionando as 

organizações a investirem cada vez mais em seus colaboradores reduzindo assim a contratação de novos 

profissionais, isso torna-se preocupante, pois a empresa qualificando seus profissionais, não abre 

oportunidade para novos poderem ingressar em sua empresa, dificultando a recolocação no mercado de 

trabalho, e com isso a diminuição do poder aquisitivo da população atingindo indiretamente a economia, 

que atualmente encontra-se em crise. 

Metodologia: 

Essa pesquisa qualitativa utilizou os métodos bibliográficos de caráter exploratório para a construção, 

compreensão e percepção de diversos públicos, e autores de diversas áreas na fundamentação desse estudo. 

Conforme pesquisa realizada vem aumentando os números de alunos matriculados em nível superior, 

mostrando a conscientização das pessoas que procuram de alguma forma preparar-se para suprir as 

necessidades do mercado de trabalho que está cada vez mais exigente e competitivo. Pois mesmo com 

inúmeras vagas abertas, muitas empresas praticam o Head Hunter, procuram profissionais qualificados de 

outras organizações para obter mão de obra qualificada oferecendo benefícios, devido à escassez dos 

mesmos. 

Resultado: 

Entretanto é congênere entre os recrutadores que investir em qualificação contínua, independente da área 

que for, pode fazer toda a diferença durante um processo de seleção, colocando o profissional à frente dos 

outros candidatos, neste cenário atual, desenvolver novas habilidades para impulsionar a carreira pode ser o 

diferencial ou ainda o segredo para garantir estabilidade e sucesso profissional. Partindo desse cenário, este 

trabalho tem como objetivo identificar as principais estratégias para a capacitação, de modo que o perfil do 

profissional possa corresponder às necessidades do empregador, desta forma aumentando suas chances de 

ingressar no mercado de trabalho, e verificando os métodos utilizados dos empregadores para a escolha de 

candidatos e qual a maneira que lidam com seus funcionários, dos quais se encontraram as mais diversas 

formas de culturas, e procurando formar uma boa equipe nesse cenário de mercado competitivo. 

Conclusão: 

Concluímos que não há escassez de mão de obra para as vagas disponíveis, mas a dificuldade de achar 

profissionais qualificados aptos para preencher as funções que a organização precisa para atingir as 

demandas do mercado de trabalho. Por isso o profissional deve continuar se aprimorando em suas 

habilidades para conseguir permanecer no mercador de trabalho, e assim como as empresas devem buscar 

métodos de motivar os funcionários, como treinamentos, endomarketing atendendo às necessidades dos 

funcionários e com isso desenvolvendo maneiras positivas para atender aos clientes, para que a organização 

tenha um bom negócio e se manter no mercado competitivo. 
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SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS RESULTANTES DE PROCEDIMENTOS ILÍCITOS EM 

CONTRATOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS  

ENIC201649966 

 

RAPHAEL MATHEUS DOS SANTOS CAPELETO 

Orientador(a): TUANY PEREIRA CUSTÓDIO 

 

Introdução: 

As licitações e contratos da Administração Pública têm como objeto as contratações junto ao setor privado 

e, nas delimitações do Art. 37, XXI da Constituição Federal, regulamentado através da Lei Federal nº 

8.666/1993, têm como intenção promover a justa distribuição de recursos públicos, através de seleção da 

proposta mais vantajosa e priorizando uma seleção impessoal nas contratações do setor público. Acontece 

que, cotidianamente, a Fazenda Pública tem sido vítima de inúmeras tentativas de fraudes nas licitações, 

cometidas tanto por servidores públicos como por agentes do setor privado. O presente trabalho tem como 

objetivo analisar as sanções penais e administrativas sobre condutas ilícitas em procedimentos licitatórios, 

sua sanção sobre o agente estatal ou privado, as multas e detenções penais ou sanções administrativas 

aplicadas a esses crimes e as modalidades de processamento em instâncias judiciárias. 

Metodologia: 

O trabalho terá como base de metodologia científica a pesquisa bibliográfica que, primeiramente, focará na 

legislação federal, como na Constituição Federal, no Estatuto Geral de Licitações, celebrado pela Lei 

Federal nº 8.666/1993, que trata sobre licitações e contratos da Administração Pública, também no Decreto-

Lei nº 3.689/1941, o Código de Processo Penal. Subsidiariamente, realizarei pesquisas em obras de grandes 

nomes do ramo de Direito Administrativo, como Hely Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello e 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Também será inclusa a pesquisa na jurisprudência legal, definida pelos 

Tribunais de Justiça locais, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e junto ao Supremo Tribunal Federal 

(STF). 

Resultado: 

Os resultados apontam que as sanções penais e administrativas sobre fraude em licitações e contratos estão 

lotadas no Capítulo IV, artigos 81 aos 108 da Lei Federal nº 8.666/1993. Essas penas poderão incluir desde a 

multa pecuniária, que não excederá o valor de 5% do total estipulado em contrato, e também a detenção, 

calculada de 6 meses a 2 anos. Servidores públicos com condutas ilícitas poderão ser processados, tanto no 

âmbito administrativo como penal, e as provas e títulos judiciais poderão ser incluídos em processo 

disciplinar que, adequadamente, poderão alçar até a sua demissão, conforme Art. 83 e 84 da lei de licitações. 

A ação penal pública incondicionada será o instrumento adequado para o processamento dos delitos 

licitatórios, com titularidade do Ministério Público e, também, em caso de não propositura, será admitida a 

ação penal privada subsidiária da pública. 

Conclusão: 

As sanções administrativas e penais em ilícitos legais em licitações e contratos da Administração Pública 

destacam a importância da proteção ao erário público, ao regime de igualdade entre os concorrentes no 

certame público e, principalmente, o respeito às normas constitucionais. O mandado de segurança, para 

proteção de direito líquido e certo, é aceito pela doutrina como remédio jurídico adequado de proteção ao 

cidadão e agente privado no caso concreto. A devida punição tanto sobre agentes públicos como privados 

ressalta que, no Estado Democrático de Direito, ninguém está acima da lei, inclusive seus agentes estatais, 

um avanço na comunidade jurídica brasileira. 
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REGISTROS DE ENFERMAGEM: DIFICULDADES DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM  

ENIC201679937 

 

JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANA LUCIA DE FARIA, ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

Orientador(a): TERESA CÉLIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Os registros de enfermagem têm a finalidade essencial de fornecer informações, garantir a continuidade nas 

24h da assistência prestada e assegurar a comunicação entre a equipe de saúde. Objetivo: Identificar a 

dificuldade na realização de anotação de enfermagem (AE) e evolução de enfermagem (EE) e se há 

influência da experiência profissional prévia na área, na realização dos registros de enfermagem. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória e quantitativa. Realizada com 61 graduandos do curso de 

enfermagem de uma Universidade do Vale do Paraíba Paulista. Utilizou-se um questionário com questões 

abertas e fechadas. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Taubaté sob o no 

1.138.486. Os dados foram quantificados pelo Programa Microsoft Excel 2010. 

Resultado: 

Houve predomínio de 57,58% que não possui experiência profissional. Dos que possuem experiência, 

19,67% tem menos de cinco anos e 26,23% são técnicos de enfermagem. Não houve dificuldade na 

passagem e/ou recebimento da AE (65,57%) e na EE (55,74%); e 44,26% afirmam a influência profissional 

no estágio de prática profissional durante a graduação. Quanto às dificuldades no preenchimento das AE, 

predominou: experiência como principal obstáculo dados necessários para preenchimento, diferença de 

conteúdo ministrado entre o corpo docente, ordem das informações propostas e dificuldade nos termos 

técnicos, e para as EE, predominou: diferenças de conteúdo ministrado pelo corpo docente, experiência, 

coleta de dados, confusão entre teorias, e ordem das informações. 

Conclusão: 

Conclui-se que não houve dificuldade na passagem e/ou recebimento das AE e EE, e houve a influência 

profissional no estágio de prática. 
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ANÁLISE DE ESTABILIDADE ESTÁTICA E DIMENSIONAMENTO DAS SUPERFÍCIES DE CONTROLE DA 

AERONAVE RADIOCONTROLADA A010-1.  

ENIC201689153 

 

PEDRO HENRIQUE GRANERO CHIARELLI, TAIANA MICHEL CARVALLO CORTES 

Orientador(a): PEDRO AUGUSTO DA SILVA ALVES 

 

Introdução: 

Nos projetos e no desenvolvimento de aeronaves, é comum que estas sejam submetidas a um estudo para 

análise de estabilidade estática a fim de compreender qual será o comportamento da aeronave para situações 

em que sua posição de voo reto nivelado seja alterada, e que suas superfícies de comando sejam 

corretamente dimensionadas, para que possam oferecer maior eficiência para efetuar manobras em voo. 

Essas análises são fundamentais para garantir a controlabilidade, o conforto e principalmente a segurança de 

voo, Miranda(2015). Neste trabalho, serão realizados os estudos de estabilidade estática para os 3 tipos de 

movimento (lateral, longitudinal e direcional) e o dimensionamento das superfícies de controle da aeronave 

radiocontrolada A010-1 projetada pela equipe AeroTau de aerodesign da Universidade de Taubaté. Com o 

objetivo de se obter um avião estaticamente estável, assegurando sua segurança de voo, e que seja 

manobrável dentro dos padrões de uma aeronave de aerodesign. 

Metodologia: 

Para o estudo da estabilidade estática, serão coletados todos os dados aerodinâmicos e dimensões do projeto 

do avião e com estes valores, será encontrado a posição ideal do centro-de-gravidade da aeronave. Em 

seguida serão aplicadas as equações de equilíbrio de forças e momentos, provenientes da obra de 

Miranda(2015), que estejam sendo aplicadas nas 3 partes fundamentais da aeronave, sua asa, fuselagem e 

empenagem. Após a inserção dos dados nas equações e obtenção dos resultados, serão realizadas análises 

dos gráficos obtidos através destas e como se comporta a influência do coeficiente de momento da aeronave 

em função da variação da direção de apontamento em graus em seus respectivos movimentos. Em ato 

contínuo, serão analisados o ponto neutro e a margem estática, a fim de coletar relativamente boas margens 

de passeio do centro de gravidade sem que a aeronave perca controle ou fique pouco manobrável. Enfim 

será realizado um equacionamento das forças atribuídas na asa, no leme e no profundor do avião a fim de se 

dimensionar a área necessária para que as superfícies de controle sejam atuantes de forma desejável segundo 

o gráfico de análise de tendência presente na obra de Raymer(1992). 

Resultado: 

Definido o CG ideal da aeronave A010-1 a 34 por cento da corda, analisaram-se os gráficos de estabilidade 

estática (coeficiente de momento pela variação do ângulo de apontamento), para estabilidade longitudinal, 

encontrando-se um coeficiente angular negativo da curva e que cruzou o eixo x em valor próximo a 2,5 

graus. Com relação à estabilidade direcional, o gráfico indicou o coeficiente angular da curva positivo, 

cruzando os eixos x e y em 0. Por fim, no estudo da estabilidade lateral encontrou-se no gráfico o 

coeficiente angular da curva negativo, cruzando o eixo x e y em 0. Na análise do ponto neutro e da margem 

estática encontrou-se um valor de passeio de centro de gravidade próximo a 19,7 por cento. As superfícies 

de controle foram dimensionadas nos valores de 0,015 m² para o leme, 0,03m² para o profundor e 0,0495m² 

para os ailerons. 

Conclusão: 

Pode-se notar que a aeronave A010-1 está dentro dos padrões considerados bons pela obra de Miranda 

(2015) para aeronaves radiocontroladas desse porte. O centro de gravidade indica uma posição 

relativamente boa. Os gráficos indicam que a aeronave está respondendo aos distúrbios de forma desejada, 

apresentando boa margem estática e com as superfícies de controle corretamente dimensionadas. Portanto, 

segundo os métodos utilizados a aeronave está estaticamente estável em todos os seus eixos de movimento e 

os resultados demonstram garantia da controlabilidade e principalmente da segurança em voo da aeronave 

estudada. 
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PARQUE LINEAR DE TAUBATÉ PROPOSTA PAISAGÍSTICA E URBANÍSTICA DE UM PARQUE LINEAR AO 

LONGO DO CÓRREGO DO JUDEU II  

ENIC201635669 

 

THIAGO BRUNORO MELLO 

Orientador(a): PLÍNIO DE TOLEDO PIZA FILHO 

 

Introdução: 

No tempo atual é constante se deparar com cidades cada vez mais cinza, quentes e com inúmeros problemas 

decorrentes da má estudada e planejada urbanização. Não é difícil deparar em noticiários grandes enchentes, 

aumento da temperatura, fatos estes, decorrente do desmatamento, da canalização e da impermeabilização 

do solo. Atualmente, na cidade de Taubaté, não existe um parque como tão pouco um parque linear que 

atenda as necessidades físicas, visuais e sensoriais da população. O atual trabalho possui a finalidade de 

proporcionar um espaço para repouso, contemplação, lazer, prática de esportes, além de abordar e promover 

soluções a questões ambientais como, por exemplo, a revitalização do rio existente e o plantio de árvores. 

No projeto “Parque Linear de Taubaté”, a cidade de Taubaté, cuja população já ultrapassa os 300 mil 

habitantes (dado do site “Gazeta de Taubaté”) será contemplada com mais de 55 mil metros quadrados de 

área verde. 

Metodologia: 

Como metodologia, utilizou-se os seguintes processos: análise, caracterização e pesquisa dos parques e 

parques lineares; pesquisa e definições dos espaços verdes públicos; pesquisa e levantamento técnico da 

cidade de Taubaté/SP; análise morfológica e levantamento de dados do terreno em estudo afim compreender 

melhor sobre os problemas existentes e possíveis potenciais; estudo e análise do entorno do terreno; 

pesquisa de referências projetuais e estudos de caso; definição do programa de necessidades; setorização da 

área; e proposta final do parque linear. 

Resultado: 

Os resultados trabalho são: urbanizar uma grande área buscando proporcionar, por meio da infra-estrutura, a 

implantação de uma nova área verde de lazer para a população de Taubaté e também de outras regiões e a 

revitalização do córrego presente, promovendo sua integração ao parque, dando-lhe uso e tornando um 

grande protagonista. A população poderá encontrar no parque, playgrounds, quadras poliesportivas, área 

para caminhada, academia equipada com aparelhos de ginástica para idosos, banheiros públicos e generosos 

jardins para contemplação. 

Conclusão: 

Conclui-se que a implantação de um parque linear é de suma importância para a cidade de Taubaté, podendo 

se tornar um atrativo também turístico para outras regiões. 
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A ARBITRAGEM E A PROFISSÃO CONTÁBIL  

ENIC201636330 

 

LAÍS MOURÃO 

Orientador(a): ANGELA MARIA RIBEIRO 

 

Introdução: 

A arbitragem constitui uma alternativa à solução dos conflitos patrimoniais disponíveis, levando-se em 

consideração que a demora da prestação jurisdicional no Brasil resulta em prejuízo para a sociedade como 

um todo, pois gera gastos improdutivos, perdas de tempo de nossos já congestionados tribunais, falta de 

juízes devido à ausência de verba para abertura de novos concursos, leis de difícil compreensão e custos 

elevados. Esse método é de grande valia na resolução dos litígios, visto ser um grande aliado, ajudando o 

Judiciário a desafogar-se das inúmeras demandas judiciais que estão em seu poder. Diante disto, o objetivo 

deste trabalho é desenvolver uma pesquisa bibliográfica descritiva e exploratória, com foco em comprovar 

os resultados da pesquisa já realizada a respeito do conhecimento dos contabilistas em relação à arbitragem 

na profissão contábil e submeter uma nova amostra a idêntico questionário para verificar a consistência dos 

resultados até então obtidos. 

Metodologia: 

Assim, para realização deste estudo, utiliza-se se uma pesquisa de campo por meio da aplicação de um 

questionário aos contabilistas, de 15 empresas de prestação de serviços contábeis, da cidade de Caçapava, 

com perguntas sobre assuntos peculiares à arbitragem na profissão contábil. Após a tabulação dos dados 

coletados da pesquisa de campo, foi realizada a análise estatística descritiva para extrair as informações 

obtidas. 

Resultado: 

Foi constatado que os contabilistas entrevistados não têm o conhecimento suficiente para aplicar a 

arbitragem em suas empresas de prestação de serviços contábeis e desconhecem adequadamente a Lei que 

rege a arbitragem. Também foi verificado que há poucas indicações para a solução de conflitos extrajudicial, 

visto que 47% dos contabilistas entrevistados acharem relevante a arbitragem, mas não a indicam para seus 

clientes. Nesta pesquisa aplicada em relação à realizada anteriormente, é possível observar que, para ser 

árbitro não requer, necessariamente, ser um profissional especializado com capacitação específica, apenas 

deve ser confiável para as partes e possuir uma análise crítica adequada. Uma das perguntas que apresentou 

maior discrepância e merece destaque em relação à pesquisa anterior aborda o assunto sobre o nível de 

conhecimento do contabilista em relação à arbitragem. Nesta pesquisa obtiveram-se 73% por falta de leitura 

sobre o assunto e, na anterior, apenas 28%. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que o tema Arbitragem ainda não foi desmistificado na área da Contabilidade e que as 

empresas de prestação de serviços contábeis não indicam a arbitragem para seus clientes por falta de 

conhecimento ou desinteresse sobre o tema. Conclui-se que o objetivo deste trabalho foi alcançado uma vez 

que demonstrou através dos resultados que o nível de conhecimento dos contabilistas entrevistados foi 

considerado baixo pela pesquisa. Por este motivo, entende-se que se faz necessária a continuidade de estudo 

mais aprofundado sobre a arbitragem e a Lei que a rege. 
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COMPARAÇÃO DA AUTOEFICÁCIA ENTRE ATLETAS TITULARES E RESERVAS DE UMA EQUIPE 

COMPETITIVA DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB – 15  

ENIC201616818 

 

JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JUNIOR, DANIELE OLIVEIRA, THAIS CRISTINE GUEDES 

Orientador(a): ENRIQUE O. CIMASCHI NETO 

 

Introdução: 

A autoeficácia pode ser entendida como sendo o julgamento que a pessoa faz de suas capacidades para 

executar e organizar as tarefas necessárias na busca de seus objetivos. Ela consiste no grau de convicção que 

uma pessoa tem de que pode executar com sucesso um determinado tipo de comportamento necessário para 

produzir um determinado resultado, sendo relativa, portanto, às crenças e pensamentos pessoais acerca das 

próprias capacidades para realizar uma ou um conjunto de tarefas. No futebol, podemos constatar que 

existem diversas habilidades que podem ser influenciadas pelo nível de autoeficácia que o atleta possui. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi justamente analisar o nível de autoeficácia dos jogadores a fim de 

levantar dados concretos sobre o nível de confiança dos mesmos. 

Metodologia: 

O presente estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa de campo analítico-descritiva, de abordagem 

qualitativa. A população foi composta de 24 atletas de futebol da categoria sub – 15, sendo 11 titulares e 13 

reservas, onde a titularidade do atleta foi definida pelo próprio atleta no mesmo questionário utilizado para o 

levantamento dos dados de autoeficácia. Todos os atletas participantes estão vinculados a uma equipe 

competitiva devidamente registrada na Federação Paulista de Futebol. Os dados foram coletados mediante a 

aplicação de um questionário devidamente validado e adaptado para este estudo (CARMO 2006), contendo 

8 perguntas fechadas que visavam avaliar o nível de autoeficácia existente entre os atletas em algumas 

situações específicas de jogo. Os dados foram coletados pessoalmente pelos pesquisadores, no próprio 

campo de treinamento da equipe, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

entregue aos responsáveis dos participantes. Os dados coletados passaram então por uma análise de 

conteúdo, pois se entende que esta seja uma ferramenta estratégica bastante eficaz para se atingir uma 

compreensão mais aprofundada das respostas. Para atender aos objetivos éticos do estudo, esta pesquisa foi 

submetida à apreciação do Comitê de Ética (Plataforma Brasil) e se encontra devidamente aprovada. 

Resultado: 

Verificou-se que os atletas titulares apresentaram autoeficácia bastante elevada. Destaca-se a questão 

relativa à confiança em poder converter um pênalti, onde apresentaram média de 8,72 pontos na escala de 

autoeficácia enquanto os reservas apresentaram média de 6,72. Pode-se atribuir este achado à condição em 

que se encontrava a equipe no momento da pesquisa, sabe-se que um dos fatores que influenciam a 

autoeficácia é percepção que uma pessoa tem sobre a sua condição. Como a equipe encontrava-se bem 

colocada na competição esperava-se que a autoeficácia estivesse elevada. Em relação aos reservas, 

verificou-se um nível um pouco mais baixo quando comparados com os titulares, destacando-se a questão 

referente à confiança de poder marcar um gol em frente ao goleiro, onde os reservas apresentaram média de 

apenas 6,54 pontos e os titulares média de 8,09. Explica-se este fato por serem jogadores que não 

participavam dos jogos regularmente, resultando em uma menor confiança. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que o nível de autoeficácia da equipe se encontrava elevado no momento da pesquisa, 

destaca-se que os atletas considerados titulares apresentaram um nível de autoeficácia superior em relação 

aos jogadores reservas, fato esse relacionado ao momento de bons resultados que a equipe atravessava no 

campeonato e por estarem em condição de titularidade (jogando de forma regular). 
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ASBC - AQUECEDOR SOLAR DE BAIXO CUSTO  

ENIC201687531 

 

ALEXANDRA IRIS DA SILVA MOSKO, MARCUS JULIANO MARCONDES FURQUIM, GLEYCE ELIZA DOS 

SANTOS RIBEIRO, LUIS FABIANO DE ANDRADE 

Orientador(a): JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Este trabalho tem o propósito de demonstrar a possibilidade de fornecimento de água quente para chuveiros 

e torneiras, sem alterações significativas nas instalações hidráulicas e nos reservatórios. . Ele permite a 

redução de até 20% no consumo de energia elétrica viabilizando sua utilização por famílias de menor poder 

aquisitivo . 

Metodologia: 

Este aquecedor solar de água é um sistema composto por coletores solares (tubos de PVC), a própria caixa 

de água, revestida por um isolante térmico, misturadores de água quente e fria, torneiras e chuveiro com 

dimmer de suporte térmico, para os dias sem sol. O sistema funciona pelo movimento das moléculas de 

água fria que aquecidas nos coletores irá subir até o reservatório onde será empurrada de volta, pela água 

fria(mais pesada) aos coletores. Essa circulação será natural e constante enquanto tiver sol até o equilíbrio 

térmico. Na média uma pessoa gasta 50 litros de água para tomar banho, dessa forma em uma família de 4 

pessoas um reservatório de 200 litros é suficiente para essa família. Dependendo da disponibilidade 

financeira a família poderá optar por um único reservatório,(água quente e fria na mesma caixa) ou 

disponibilizar uma caixa apenas para a água quente e outra apenas para a água fria. O custo estimado para a 

instalação do sistema é de aproximadamente R$ 500,00 (p/ uma única caixa) que deverá ser amortizado em 

aproximadamente 20 meses. A sua instalação é de baixa complexidade e não obriga cortes ou furos de 

paredes e tetos que alterem a construção. 

Resultado: 

In vitro o aquecedor solar de baixo custo aqueceu aproximadamente 100 litros de água da temperatura 

ambiente até aproximadamente 45ºC em quatro horas de exposição solar 

Conclusão: 

O ASBC - aquecedor solar de baixo custo é viável e só depende da divulgação e vontade das famílias que 

desejarem a instalação em suas casas. 
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FAUNA PARASITOLÓGICA DA FAMÍLIA DE PEIXES CICHLIDAE NO RIO TAPAJÓS E SEUS AFLUENTES, 

PARÁ, BRASIL  

ENIC201676714 

 

STEPHANIE TEODORO DOS SANTOS, JULIO CESAR CENCI DE AGUIAR 

Orientador(a): SONIA MARIA CURSINO DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Ciclídeos são um dos maiores grupos de peixes teleósteos com aproximadamente 1400 espécies descritas 

sendo que na América do Sul foram descritas 300 espécies. Os peixes deste trabalho possuem importância 

para pesca esportiva e de subsistência sendo conhecidos popularmente como tucunaré, do gênero Cichla, e 

jacundás, do gênero Crenicichla. A fauna parasitária de peixes dulcícolas depende de fatores como a 

biologia do hospedeiro, fatores bióticos, abióticos, hábito alimentar, migração, filogenia além de serem 

indicadores de qualidade ambiental (Chubb, 1980). A variabilidade de nichos que os peixes se encontram e 

diferentes papeis em ciclos biológicos dos parasitos facilitam para que esses organismos sofram infecção de 

uma variedade de espécies de ecto e endoparasitas (Chubb, 1980). Objetivo desse trabalho é a determinação 

taxonômica de endoparasitos dos peixes da família Cichlidae no Rio Tapajós e seus afluentes, no Estado do 

Pará. 

Metodologia: 

Foram coletados trinta e seis peixes da família Cichlidae na expedição ao Parque Nacional da Amazônia 

(PARNA), realizada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais 

(CEPTA/ICMBIO) no período de setembro e outubro de 2011 e julho de 2012. Os hospedeiros foram 

transportados vivos até a Base Itinerante de Pesquisa do CEPTA/ICMBio no Pará e a eutanásia foi realizada 

conforme procedimento proposto por Eiras et al. (2000). Foram coletados os dados biométricos 

(comprimento padrão e peso) e realizado uma busca por parasitas em todos os órgãos e cavidades do 

hospedeiro. A coleta e o registro dos parasitos foram feitas de acordo com procedimentos indicados por 

Eiras et al. (2006) e a fixação de acordo com Eiras et al. (2000). Os espécimes foram transportados para o 

Laboratório de Parasitologia da Universidade de Taubaté (UNITAU) para identificação e o processamento 

foi realizado de acordo com o método proposto por Amato et al. (1991). O Tapajós, com bacia de 460 200 

km², é um afluente do Rio Amazonas e se estende pelos estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas, sendo 

considerado o quinto maior tributário amazônico. Drenam esse rio dois grandes afluente: o Teles Pires e o 

Jurema. Até o ano de 2010 o número de espécies de peixes descritas na região do Tapajós triplicou em 

comparação aos dados descritos na década de 1960, possuindo em torno de 494 espécies já registradas por 

Lima (2010) com um endemismo de 17%. 

Resultado: 

Foram examinadas trinta e seis espécimes de quatro espécies de ciclídeos, Cichla pinima, Cichla mirianae, 

Crenicichla regani e Crenicichla sp., com prevalência de 72,2% hospedeiros infectados (Tabela 1). 

Conclusão: 

Todas as espécies de parasitos encontradas são primeiro registro geográfico para o Rio Tapajós. São 

primeiro registro para os hospedeiros: Spiroxys sp larva para C. pinima e Crenicichla sp; Contracaecum sp 

larva, Eustrongylides sp, P. microscopicus, P. macrophollus para C. pinima e C. mirianae; e Faocaustra sp 

para C. mirianae. 
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ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DE LÍDERES E LIDERADOS SOBRE O ESTILO GERENCIAL  

ENIC201681853 

 

ANA LUISA GASPAR SILVA, MARINA FERREIRA MELE 

Orientador(a): PAULO ROBERTO GRANGEIRO RODRIGUES 

 

Introdução: 

A Liderança é um “processo social no qual se estabelecem relações de influência entre pessoas” 

(LIMONGI-FRANÇA; ARELLANO, 2002, p. 259). Este processo é constituído pelo estudo da relação 

entre líder e seus liderados no contexto das organizações. O líder não é considerado apenas como um 

gerente, porém, alguém encarregado pela obtenção das metas propostas. O presente estudo tem como 

objetivo abordar a questão da liderança, identificando qual é a percepção dos profissionais de uma empresa 

de engenharia térmica do Vale do Paraíba sobre o estilo gerencial dos líderes da empresa. 

Metodologia: 

A pesquisa foi realizada em uma empresa de engenharia térmica do Vale do Paraíba. Foi feita a aplicação da 

escala de avaliação do estilo gerencial – EAEG (MELO, 2014) nos liderados da empresa e foram utilizados 

os dados obtidos da aplicação do questionário Indicador de Julgamento de Liderança – LJI (LOCK, 

WHEELER, et al., 2012) pelo pesquisador principal (professor orientador da pesquisa), dado que este 

instrumento é restrito a psicólogos. A amostra foi composta pelos colaboradores da empresa, por aceitação. 

Resultado: 

Por meio das avaliações obtidas do questionário LJI, aplicado nos gestores da empresa, foi possível verificar 

que, em relação ao Julgamento Geral, que é a habilidade em selecionar o estilo de liderança mais 

apropriado, a média dos percentis dos dez gestores que participaram da pesquisa foi de 75, caracterizando 

uma pontuação acima da média. Em relação à Preferência, que é o estilo que os gestores tendem a adotar 

com mais frequência, percebe-se que o percentil mais alto apontou para o estilo Consensual. O outro 

instrumento utilizado foi a escala EAEG que avalia, segundo a percepção dos colaboradores, as dimensões: 

situacional, tarefa e relacionamento. O resultado obtido no geral das três dimensões foi positivo. 

Conclusão: 

Diante dos resultados apresentados e da correlação entre os dois instrumentos, pode-se concluir que os 

gestores da empresa no geral apresentam bons resultados na dimensão situacional, caracterizando líderes 

que sabem tomar a decisão mais adequada diante de cada situação, levando em consideração a maturidade e 

experiência de cada colaborador nas tarefas. Em relação a tarefa, os gestores apresentaram também bons 

resultados e na dimensão relacionamento, embora seja uma média positiva, foi a que apresentou resultados 

mais baixos dentre as três. Sugere-se, portanto, treinamento de relações humanas com os gestores. 
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A UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO  

ENIC201622403 

 

 JÉSSICA DE MOURA SANTOS, ALINE SILVA SIQUEIRA  

Orientador(a): JAIRO CABRAL JUNIOR 

 

Introdução: 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar o comportamento e a viabilização da utilização de agregados 

reciclados em base e sub-base de pavimento. O setor da construção civil, tem grande influência na economia 

do país, e está diretamente relacionado ao crescimento urbano, o que gera grandes impactos ambientais, 

desde a extração de recursos naturais, até a produção de resíduos que são depositados no meio ambiente sem 

nenhum controle. 

Metodologia: 

No Brasil, as estradas pavimentadas representam mais de 95% do volume total, e o agregado utilizado nas 

misturas asfálticas provem da exploração de jazidas naturais. A construção e manutenção desses pavimentos 

asfálticos necessitam de uma grande quantidade de agregados, fazendo com que essas jazidas sejam 

exploradas excessivamente, causando prejuízos ambientais inestimáveis. Por outro lado, o resíduo de 

construção e demolição (RCD) representa cerca de 60% da massa de resíduos sólidos gerados em território 

nacional. A reciclagem desse material vem aumentando significativamente, possibilitando sua reutilização 

em diversos setores da construção, entre eles a pavimentação. 

Resultado: 

Foram realizadas pesquisas e ensaios em laboratório, que comprovam a viabilidade dos materiais em 

questão e sua utilização na pavimentação. 

Conclusão: 

Assim, o entulho da construção civil deixou de ser problema para se tornar solução, e sua aplicação na 

substituição do material oriundo de fontes naturais, tem se tornado cada vez mais frequente e benéfico. 
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FAUNA PARASITOLÓGICA DA ORDEM DE PEIXES CHARACIFORMES DO RIO TAPAJÓS E SEUS 

AFLUENTES, PARÁ, BRASIL  

ENIC201616011 

 

STEPHANIE TEODORO DOS SANTOS, JULIO CESAR CENCI DE AGUIAR 

Orientador(a): SONIA MARIA CURSINO DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A ordem Characiformes abrange cerca de 1800 espécies de peixes de água doce, com 85% ocorrendo na 

região Neotropical (REIS ET AL. 2003). O Brasil possui descrito um total de 1300 espécies distribuídas em 

16 famílias (FERREIRA ET AL. 1998). Neste trabalho há destaque para as famílias Anostomidae, 

Characidae, Ctenoluciidae, Erythrinidae, Hemiodontidae e Prochilodontidae, com amostras de nove 

espécies. A fauna parasitária de peixes dulcícolas depende de fatores como a biologia do hospedeiro, fatores 

bióticos, abióticos, hábito alimentar, migração, filogenia além de serem indicadores de qualidade ambiental 

(Chubb, 1980). A variabilidade de nichos que os peixes se encontram e diferentes papeis em ciclos 

biológicos dos parasitos facilitam para que esses organismos sofram infecção de uma variedade de espécies 

de ecto e endoparasitas (Chubb, 1980). Objetivo desse trabalho é a determinação taxonômica de 

endoparasitos dos peixes da ordem Characiformes no Rio Tapajós e seus afluentes, no Estado do Pará. 

Metodologia: 

Foram coletados sessenta e seis peixes da Ordem Characides na expedição ao Parque Nacional da Amazônia 

(PARNA), realizada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais 

(CEPTA/ICMBIO) no período de setembro e outubro de 2011 e julho de 2012. Os hospedeiros foram 

transportados vivos até a Base Itinerante de Pesquisa do CEPTA/ICMBio no Pará e a eutanásia foi realizada 

conforme procedimento proposto por Eiras et al. (2000). Foram coletados os dados biométricos 

(comprimento padrão e peso) e realizado uma busca por parasitas em todos os órgãos e cavidades do 

hospedeiro. A coleta e o registro dos parasitos foram feitas de acordo com procedimentos indicados por 

Eiras et al. (2006) e a fixação de acordo com Eiras et al. (2000). Os espécimes foram transportados para o 

Laboratório de Parasitologia da Universidade de Taubaté (UNITAU) para identificação e o processamento 

foi realizado de acordo com o método proposto por Amato et al. (1991). O Tapajós, com bacia de 460 200 

km², é um afluente do Rio Amazonas e se estende pelos estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas, sendo 

considerado o quinto maior tributário amazônico (Goulding & Barthem, 1997). Drenam esse rio dois 

grandes afluente: o Teles Pires e o Jurema. Até o ano de 2010 o número de espécies de peixes descritas na 

região do Tapajós triplicou em comparação aos dados descritos na década de 1960 (Buckup & Santos, 

2010), possuindo em torno de 494 espécies já registradas por Lima (2010) com um endemismo de 17%. 

Resultado: 

Foram examinadas sessenta e seis espécimes com uma prevalência de 33,3% parasitadose identificados 

nove espécies de hospedeiros: Leporinus sp, Leporinus fasciatus, Leporinus friderici, Astyanax cf. 

bimaculatus, Chalceus macrolepidotus, Boulengerella maculate, Hoplias curupira, Hemiodus semitaeniatus 

e Prochilodus nigricans. 

Conclusão: 

Todas as espécies de parasitos encontradas são primeiro registro geográfico para o Rio Tapajós. São 

primeiro registro para os hospedeiros: Procamallanus sp para C. macrolepidotus; Contracaecum sp larva 

tipo 2 e 3, Prosthenhystera obes, Paraproctotrema delicata para B. maculate. 
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ESTUDO E COMPRESSÃO SOBRE OS IMPACTOS AMBIENTAIS, QUALIDADE E PROBLEMÁTICAS DA 

URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO DO PINHÃO NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ  

ENIC201608827 

 

GIULIA ALVES PACHECO, ARIANE GONÇALVES NUNES, ELOÍSA BUSSI FERNANDES, NATALIA NOGUEIRA 

MENDES FERREIRA, RAFAEL EDMUNDO DOMICIANO NOGUEIRA 

Orientador(a): VINICIUS BARROS BARBOSA 

 

Introdução: 

Considerado o pai do planejamento urbano, Patrick Geddes introduziu uma série de conceitos que se 

tornaram correntes nos estudos urbanos, especialmente a de que o levantamento urbano e regional se trata 

de um levantamento geográfico, histórico e social, de modo a aliar preservação ambiental e transformação 

urbana. Adotando a seção do vale em seus estudos, passa a preconizar as bacias hídricas como elementos 

estruturadores do planejamento urbano. Desde modo buscou-se desenvolver, através da ótica de Geddes, 

leituras e análises dos impactos que um planejamento urbano que não adota as bacias hídricas como seções 

de estudo e planejamento causa sobre a qualidade dos cursos d’agua do município de Taubaté. Desde modo, 

foi selecionado como objeto de estudo desde trabalho o Córrego do Pinhão, também conhecido como 

Córrego do José Raimundo, no trecho do bairro residencial Parque Senhor Do Bonfim, localizado entre a 

linha férrea e o Rio Paraíba. 

Metodologia: 

O trabalho desenvolvido tem como principal objetivo avaliar o impacto do processo de urbanização nos 

ecossistemas da sub-bacia do córrego do Pinhão, abrangendo desde a nascente à foz, com foco na área 

selecionada, próximo ao bairro do Bonfim. Para isso, optou-se por estrutura-lo em duas fases. Em um 

primeiro momento, foi analisado a forma de urbanização no trecho selecionado. Para isso, foi adotado uma 

metodologia pautada em três tópicos: 1º embasamento teórico; 2º pesquisa de campo; 3º síntese das 

informações. Desde modo, foram realizadas visitas técnicas para o levantamento das variantes locais, tendo 

como base os estudos de Patrick Geddes, Daniel Hogan e Juan Luís Mascaró. Foram observados padrões de 

moradia, tipologia dos lotes, a forma do uso do solo, a distribuição dos equipamentos públicos, a morfologia 

da trama urbana, a relação da população local com o córrego, a topografia e a vegetação, assim como a mata 

ciliar existente, entre outros, além da atual situação do Córrego do Pinhão. Em um segundo momento, para 

uma análise mais estendida e para a compreensão da dinâmica de toda a sub-bacia, adotou-se esta área de 

estudo inicial como parâmetro de comparação ao longo de todo o percurso do córrego: nos trechos da 

nascente, no bairro do Barreiro, Dutra e foz, que se caracteriza pela plantação de arroz. Também foi 

realizada a demarcação da sub-bacia, e a coleta de imagens antigas de determinados pontos do córrego para 

a construção de uma análise multitemporal. 

Resultado: 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho foi possível perceber que para o estudo dos impactos ambientais 

e qualidade do córrego do Pinhão, era necessário dividi-lo em três seções de acordo com o uso do solo que 

são: a nascente, o trecho da Dutra e a foz. A seção correspondente ao trajeto da nascente à Dutra é 

caracterizada por ser uma área de uso predominantemente residencial sem nenhum cuidado a preservação 

do córrego. No trecho da Dutra, o córrego começa a ter partes de seu trajeto canalizado devido a expansão 

da mancha urbana. O trecho que vai da linha férrea ao Rio Paraíba do Sul, que se caracteriza por ser a foz 

do córrego, tem o solo caracterizado pelo uso de residências, indústrias e plantações. Apesar de desde a foz 

o córrego não possuir um plano de preservação, é nesse trecho que os impactos ambientais mais prejudicam 

a saúde do leito. 

Conclusão: 
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Através desse estudo, percebeu-se que o córrego do pinhão vem sofrendo grandes impactos devido à 

expansão urbana que vem se dando em sua direção, reflexo da falta de planejamento urbano que preconize 

as formações das bacias hídricas do município. Poluição, trechos canalizados, atividades agrícolas, por 

exemplo, só demostram a necessidade de um processo de revitalização do córrego e do controle da expansão 

urbana, de modo a conciliar crescimento urbano e preservação ambiental, uma vez que os processos de 

urbanização têm grande influência sobre a qualidade dos córregos que cortam as nossas cidades. 
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O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NAS PEQUENAS EMPRESAS  

ENIC201678375 

 

FERNANDA VIEIRA SANTOS 

Orientador(a): ANA IRACEMA NEVES FAGUNDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O surgimento de pequenas empresas nos últimos anos foi bem significativo. No Brasil existem 6,4 milhões 

de estabelecimentos, desse total, 99% é micro e pequenas empresas (MPEs). As MPEs respondem por 52% 

dos empregos com carteira assinada no setor privado, cerca de 16,1 milhões de empregos. (SEBRAE, 2016) 

Dessa forma, a sobrevivência dessas micro e pequenas empresas é essencial para a economia do país. Porém 

muitos casos de insucesso das pequenas empresas ocorrem devido à falta de controle e planejamento 

financeiro. De acordo com o SEBRAE (2016), 60% das companhias fecham por não ter um plano de 

negócios definido (planejamento estratégico). Nesse sentido, o presente trabalho tem o objetivo de verificar 

as dificuldades encontradas pelo pequeno empresário brasileiro na elaboração do planejamento estratégico 

do seu pequeno negócio. 

Metodologia: 

Este trabalho foi realizado por pesquisa descritiva quanto ao seu objetivo e qualitativa quanto à abordagem 

do problema. Para coleta de dados foi utilizada pesquisa bibliográfica para o referencial teórico, e pesquisa 

documental para conhecer o número dos pequenos empresários no Brasil. Este estudo foi delimitado as 

dificuldades encontradas pelos pequenos empresários brasileiros na elaboração do plano estratégico de sua 

empresa. 

Resultado: 

Até o presente momento desse estudo pode-se verificar que a elaboração do planejamento estratégico 

apresenta uma série de dificuldades ao pequeno empresário, algumas delas são: a ausência de 

acompanhamento por um profissional qualificado para tal tarefa, a falta de diagnóstico confiável e 

atualizado, falta de foco, dificuldade em estabelecer metas, enxergar a médio e longo prazo. O pequeno 

empresário, normalmente, só consegue enxergar o agora e inviabiliza o processo de execução do 

planejamento estratégico. 

Conclusão: 

Desse modo, espera-se ao término dessa pesquisa concluir que é primordial o planejamento estratégico para 

sobrevivência da pequena empresa, no entanto, é necessário que o pequeno empresário desenvolva 

características empreendedoras e se capacite ou busque ajuda de profissional capacitado para eliminar ou 

diminuir suas dificuldades na elaboração do planejamento estratégico. 
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ANALISE NA PERFORMANCE DE UM MOTOR COM SISTEMA DE EXAUSTÃO DIFERENCIADO  

ENIC201681529 

 

ANDRÉ LUIZ MOREIRA INÁCIO, LUCAS DANIEL NOGUEIRA DE MACEDO 

Orientador(a): FÁBIO HENRIQUE FONSECA SANTEJANI 

 

Introdução: 

No ramo da engenharia de automóveis o aumento da potência de um motor a combustão continua sendo um 

dos principais objetivos de profissionais que atuam nesta área. E o dever de um profissional desta área é 

contribuir para o progresso da engenharia e definir a sua melhor aplicação no projeto desenvolvido. 

Antigamente, o comportamento dinâmico do ar no sistema de admissão e de escapamento, era 

menosprezado no que dizemos em termos de potência de um motor, porém, nos dias atuais é considerado 

um tema importante para o aumento do desempenho do mesmo. Aumentar a potência de um motor com 

modificações da forma e dimensões do sistema de escapamento é algo envolvente e promissor, que 

entusiasma qualquer fanático do mundo automotivo. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para o presente trabalho foram pesquisas bibliográficas em livros na biblioteca da 

Universidade de Taubaté (UNITAU), pesquisas em artigos pelo site de busca GOOGLE, e em base de 

estudos e vivência profissional na área de mecânica automotiva. Dessa forma, foi realizado uma pesquisa a 

respeito do conhecimento sobre o sistema de escapamento em motores a combustão por meio das palavras 

chaves em português como escapamentos, função de um escapamento em motores, escapamentos 

esportivos, componentes de um sistema de escapamento em motos, desempenho de escapamentos entre 

outras, avaliando a princípio, os títulos e conteúdo nos livros e artigos encontrados e selecionado aqueles 

que apresentavam uma abordagem melhor sobre o tema e seus respectivos itens abordados neste trabalho. 

No interesse em buscas relacionadas a motores específicos de motos, dois livros apresentaram um 

referencial teórico bem desenvolvido para o tema e por isto foram utilizados na composição teórica da 

revisão. 

Resultado: 

O fato da engenharia investir no ramo de melhorias é definir a sua melhor aplicação no projeto 

desenvolvido, fazendo com que o seu produto final seja um diferencial entre ps demais já existentes. Em 

corridas de motocicletas, cada ganho de potência, cada comportamento diferente do motor, é fundamental 

para que se ganhe tempo. Na elaboração de um projeto deve-se levar em conta que o sistema é desenhado de 

forma que consiga retirar todos os gases da combustão dos cilindros, aumentando a massa de ar aspirada 

para dentro da câmara de combustão, através do efeito de sucção na admissão do ar. Quanto maior for a 

massa de ar aspirada para dentro do motor, maior é a quantidade de combustível injetada, conseguindo 

assim um maior rendimento e uma maior potência. Está pesquisa contribuiu para o processo de 

desenvolvimento de sistemas de escapamento, buscando a utilização de princípios de melhoria continua. 

Conclusão: 

As Situações observadas na análise pratica permite concluir que quanto maior for a cilindrada e maior a 

velocidade do motor da motocicleta, maior terá que ser o valor do diâmetro interno do tubo principal de 

escape para melhor aproveitar a potência entregue pelo motor, tornando assim a moto mais potente em 

comparação com o mesmo escapamento original de fabrica. 
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ANÁLISE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA: CONTEÚDOS VEICULADOS PELA MÍDIA NO 

VALE DO PARAÍBA  

ENIC201600044 

 

INGRA LOMBARDE, GIOVANNA MADUREIRA BRAGA GONÇALVES, LUCAS DA SILVA AZEVEDO, CAIO 

TEIXEIRA BARCELLOS SILVEIRA 

Orientador(a): MAURÍLIO DO PRADO LÁUA 

 

Introdução: 

No jornalismo, existe a Hipótese do Agendamento (agenda-setting), Maxwell McCombs e Donald Shaw 

desenvolveram essa teoria na década de 70, sugerindo que a mídia tem o poder de selecionar o que será 

veiculado ou não, mantendo o público informado e interessado apenas por alguns assuntos. Tal teoria, 

afirma o papel relevante e influente da mídia, segundo McCombs: "Enquanto muitos temas competem pela 

atenção do público, somente alguns são bem-sucedidos em conquistá-lo, e os veículos noticiosos exercem 

influência significativa sobre nossas percepções sobre quais os assuntos mais importantes." (2004, p. 19) 

Assim, o trabalho foi elaborado a partir da análise do conteúdo das seguintes mídias: TV Vanguarda, TV 

Band Vale, Meon e Gazeta de Taubaté, no mês de Abril/2016. A pesquisa centralizou-se em fazer um 

levantamento das principais editorias e demonstrar a ausência de pautas culturais se comparado aos outros 

assuntos pautados. 

Metodologia: 

Utilizando os sites do Meon e Gazeta de Taubaté foi possível acessar todas as notícias veiculadas durante o 

mês de Abril. A Tv Vanguarda e a Tv Band Vale disponibilizam vídeos com suas notícias no Youtube, 

servindo de ferramenta para a coleta de dados, aplicando, tanto para as emissoras quanto para os sites, uma 

metodologia documental. A partir disso, houve a definição de dez editorias: saúde, política, trânsito, esporte, 

cultura, cotidiano, polícia, economia, meio ambiente e educação. Dessa forma, foi possível calcular uma 

porcentagem para cada editoria, apresentada em um gráfico de pizza, valendo-se de uma metodologia 

demonstrativa e quantitativa. 

Resultado: 

De acordo com a coleta de dados, a TV Vanguarda veiculou um total de 514 notícias no mês de Abril, sendo 

10% sobre cultura. A TV Band Vale, obteve um total de 405 notícias, 8% a respeito de cultura. Quanto aos 

sites, o Meon disponibilizou 411 notícias, 14% dedicadas a cultura. A Gazeta de Taubaté noticiou 245 

matérias, sendo 14% sobre cultura. 

Conclusão: 

Valendo-se das porcentagens adquiridas, o cenário se baseia na agenda-setting, para que o mesmo fosse 

alterado, os meios de comunicação teriam de se submeter a mudanças no modo tradicional de decidir as 

notícias a serem divulgadas. Para quem consome, a vantagem é esta: expandir o campo de visão, de 

entendimento e de conhecimento. Por parte dos veículos de comunicação, a credibilidade aumentará, afinal, 

estará apresentando mais assuntos e pautas, gerando um leque maior de informações, servindo para atrair 

aqueles que não consumiam anteriormente tais mídias por não encontrarem pautas de seu interesse. 
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DETERMINAÇÃO DE ATIVIDADE DE GLICOSÍDEOS HIDROLASES NA TÚNICA DE ASCÍDIAS 

ANTÁRTICAS ASCIDIA CHALLENGERI E PYURA BOUVETENSIS  

ENIC201619219 

 

STÉFANIE CAROLINE LOPES DOS SANTOS, EDSON RODRIGUES, GANNABATHULA SREE VANI 

Orientador(a): CECILIA NAHOMI KAWAGOE SUDA 

 

Introdução: 

Os Tunicados são subdividos nas classes Larvacea, Thaliacea e Ascidiacea (MONNIOT et al. 1991). Os 

membros da classe Larvacea secretam um envoltório denominado “casa” e os das classes Ascidiaceae e 

Thaliaceae apresentam uma matriz extracelular denominada túnica, que é uma estrutura que recobre os 

indivíduos adultos (SWALLA et al., 2000). A túnica desses animais é formada de celulose e também por 

outros polissacarídeos. Os organismos que sintetizam esses polissacarídeos precisam ser capazes de 

degradá-los e/ou modificá-los durante o seu crescimento e desenvolvimento, possivelmente pela ação das 

enzimas do grupo das glicosídeo hidrolases. A atividade de algumas dessas enzimas foi detectada em uma 

única áscídia, neotropical, a Phallusia nigra (KUROKI et al. 2012). O objetivo deste trabalho foi a detecção 

de glicosídeo hidrolases nas túnicas das ascídias antárticas Ascidia challengeri e Pyura bouvetensis, 

verificando se há ocorrência de enzimas (endoglucanases) que degradam celulose, liquenano, xiloglucano e 

galactomananos (endomananases). 

Metodologia: 

Os espécimes de A. challengeri e P. bouvetensis foram coletados na baía do Almirantado, no arquipélago das 

Shetland do Sul, Antártida, durante a Operação Antártica do Programa Antártico Brasileiro ocorrida em 

janeiro de 2014. As túnicas dos animais foram removidas e armazenadas a -86ºC, para a posterior 

homogenização, em tampão fosfato de sódio 0,1M, pH 6,0 com ázida sódica 0,02% . No caso da túnica de P. 

bouvetensis, o tampão de homogenização continha também Triton X-100 (0,3%) e PSMF (0,15 mM). O 

homogenizado foi centrifugado (10.000 g) e o sobrenadante reservado para dosagem de atividade 

enzimática, antes ou depois da concentração da enzima por meio da precipitação com sulfato de amônio 

(85% de saturação). Todos os procedimentos de extração e concentração da enzima foram realizados a 4oC. 

As atividades foram determinadas nas temperaturas de 4ºC ou de 9ºC, nos extratos enzimáticos obtidos de P. 

bouvetensis e A. challengeri, respectivamente. Os substratos utilizados nos experimentos com P. bouvetensis 

foram: carboximetilcelulose (CMC), xiloglucano e galactomanano de Cyamopsis tetragonolobus (goma 

guar) na concentração de 0,36 %, e, celulose microcristalina (Avicel) 0,33%. Nos experimentos com A. 

challengeri foram utilizados galactomanano de Locust Bean (0,36 %) e liquenano (0,33%), além dos 

mesmos substratos acima mencionados. As atividades sobre o liquenano e Avicel foram quantificadas 

através da dosagem de açúcares redutores (Somogy, 1952). As demais atividades foram determinadas por 

meio do método viscosimétrico, utilizando-se semi-microviscosímetros. A atividade sobre os 

galactomananos foi determinada por meio dos dois métodos acima, tendo sido utilizada a concentração de 

0,33%, para o método do açúcar redutor. Todos os substratos e as enzimas precipitadas foram dissolvidas 

em tampão fosfato de sódio 0,1M pH 6,0 com azida sódica 0,02% para determinação da atividade. 

Resultado: 

Com relação às glicosídeo hidrolases de A. challengeri, foi detectada a atividade sobre CMC, xiloglucano e 

Avicel. A maior atividade específica (182,42 Unidades/mg de proteína) foi verificada quando o substrato 

utilizado foi o CMC. Esse resultado sugere a ocorrência de uma endoglucanase. A atividade sobre o Avicel 

foi extremamente baixa (25,28 ng equivalentes de glicose liberados/mg de proteína). A presença de 

atividade sobre o xiloglucano (101,72 Unidades/mg de proteína) indica a ocorrência de uma xiloglucanase 

específica ou de que a endoglucanase apresenta atividade também sobre esse substrato, além de CMC. Não 

foi detectada atividade sobre liquenano e nem sobre os galactomananos. Com relação à P. bouvetensis, foi 

detectada a atividade somente sobre o CMC, sugerindo a ocorrência de uma endoglucanase na túnica dessa 

ascídia. 
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Conclusão: 

Ambas as ascídias antárticas apresentam endoglucanases que degradam CMC, sendo isso uma característica 

em comum com a ascídia neotropical P. nigra. Por outro lado, A. challengeri, diferentemente de P. 

bouvetensis, apresenta enzimas que degradam xiloglucano, cuja estrutura é semelhante à da celulose. A 

ausência de atividade sobre galactomananos pode ser uma característica de ascídias antárticas, uma vez que 

na túnica da ascídia neotropical, P. nigra, foi detectada a atividade de endomananases. 
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APLICAÇÃO DO CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA ESTAIS EM ESTRUTURAS METÁLICAS ESTAIADAS 

NAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA  

ENIC201668648 

 

PÂMELA BAPTISTA BARROS, MÔNICA DA SILVA FREITAS 

Orientador(a): ANTÔNIO CARLOS TONINI 

 

Introdução: 

A energia elétrica é uma das principais fontes de energia utilizada pelo homem, esse processo atingiu a 

enorme quantidade de linhas de transmissão que é demandada para atender as necessidades atuais, essas 

linhas são regulamentadas pela Norma NBR 5422 (1985) “Projetos de Linhas Aéreas de Transmissão de 

Energia Elétrica”. Para atingir essa realidade no mercado de trabalho, uma melhoria em um conjunto 

varigrip de fixação de torres estaiadas foi estudado e aplicado, buscando atingir resultados promissores o 

mesmo foi implantado, substituindo assim o antigo e trazendo consigo facilidades para o processo. A busca 

por melhores processos e economia dentro de uma empresa é vital na realidade do mercado atual, pois 

pequenas transformações podem gerar grandes lucros financeiros e redução do lead time. 

Metodologia: 

Este trabalho é uma pesquisa-ação de um estudo de caso para uma melhoria realizada em um conjunto de 

varigrip para torres estaiadas, que consiste na otimização do conjunto final e nas etapas do processo de 

fabricação. O comportamento de estruturas metálicas de grande porte treliçadas e estaiadas necessitam 

serem estabilizadas devido á sua altura e condições de carga que sustentam, a solução técnica para 

estabilizá-las é o uso de cabo de aço sob tensão mecânica, posicionadas em pontos que centralizam as forças 

e assim, deixam de oscilar por condições adversas.A proposta de melhoria se dá na modificação do grampo 

“U”, sendo necessária sua substituição por um mancal de seção quadrada com tirantes, assim melhorando e 

facilitando a regulagem e manutenção do conjunto sem se fazer necessário a sua desmontagem e a da 

estrutura de cabos estaiados. O estudo é baseado nos cálculos realizados pelo conjunto em relação à torre 

estaiada, onde eleva-se a resistência do projeto antigo, mostrando-se assim mais eficiente devido à 

economia do processo. O estudo do conjunto de fixação para estais, que manteve a mesma proposta e uma 

maior resistência que o primeiro, foi instalado em uma linha de transmissão de energia de 500kV, a qual 

contém 604 torres em toda sua extensão, sendo entre elas 430 torres estaiadas. 

Resultado: 

Com esse método obtivemos uma economia de processo visível, levando-se em consideração que cada torre 

contém 4 conjuntos de fixação em seu projeto. Uma etapa da montagem no processo foi otimizada, gerando 

economia na logística, tempo e investimento, uma vez que esse processo era feito por empresas 

terceirizadas. Uma vantagem também considerável dessa melhoria foi à facilidade e o ganho de tempo na 

manutenção do conjunto, anteriormente fazia necessário que toda a estrutura de cabeamento fosse 

desmontada para reparo, atualmente devido ao conjunto de mancais instalado, esse procedimento já não se 

faz necessário. 

Conclusão: 

O objetivo do estudo foi alcançado e este projeto teve como foco o desenvolvimento de um novo conjunto 

para substituir um que, até então atingia todas as necessidades demandadas pelas torres, mas com a melhoria 

se mostrou mais rentável nos parâmetros ela se fez presente, causando maior lucratividade no processo e 

mostrando de uma maneira geral que todas as variáveis devem ser sempre revistas, buscando sempre 

melhorias continuas. 
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A METODOLOGIA KAIZEN NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS: 

REDUÇÃO DO “METHOD TIME” DAS SUB-MONTAGENS DO VEÍCULO  

ENIC201615413 

 

BRENDA BÁRBARA CAMARGO VIEIRA, PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Este trabalho foi realizado em uma empresa do ramo de Veículos sobre trilhos, localizada na região do Vale 

do Paraíba, no Pólo Industrial de Taubaté que, neste trabalho, será denominada “Empresa ALFA”. Nele será 

abordada a, metodologia Kaizen, aplicada a uma sub-montagem da fabricação do Veículo Leve sobre 

Trilhos, focada na diminuição do custo final do projeto. A metodologia Kaizen, foi aplicada utilizando-se da 

Filosofia Lean, com base na eliminação dos desperdícios levando-se em conta a segurança dos funcionários 

nas novas propostas do Kaizen. As metodologias empregadas no processo sempre buscaram seguir os 

conceitos de 5S por meio da gestão visual nas sub-montagens. O seu desenvolvimento está fundamentado 

na dificuldade da empresa ALFA, em diminuir o custo do projeto final. Para se resolver tal problema, foi 

proposta, focando-se em uma manufatura enxuta, avalia-se a possibilidade de diminuir os desperdícios para 

agregar valor, reduzir os custos, ganhar tempo. 

Metodologia: 

Para realizar este trabalho o estudo de caso com coletas de dados com base no organizacional da empresa e 

em tomadas de tempo para realização da atividade, toda a análise de tempo é dispensada se o ganho for a 

detrimento da fabricação qualitativa do material ou da segurança do funcionário que realiza a atividade. A 

empresa ALFA é referencia no mercado mundial pela qualidade dos veículos ferroviários, a aplicação do 

Lean Manufacturing na empresa permitiu andar a frente de outras concorrentes. No processo de Método 

Científico as abordagens qualitativas e quantitativas são tratadas de formas equiparadas, entretanto na 

realização deste a análise qualitativa dos casos foi utilizada como Norte dos resultados. O Caso em estudo é 

o das montagens e testes dos cabos elétricos dos equipamentos do Tram, localizado na área de testes 

estáticos da empresa ALFA, que conta com a produção direta de 11 funcionários. Neste setor foram 

coletados os tempos de execução de montagem juntamente aos testes e analisados os 7 desperdícios do 

processo. A partir de então foram definidos as atividades críticas do processo e tomados os planos de ação 

com enfoque nos itens críticos, com 60% mais tempo de execução que o method time proposto pela matriz 

da unidade. 

Resultado: 

Com as análises das tomadas de tempo, foi possível realizar um gerenciamento para realização das 

atividades. O Novo gerenciador permitiu remanejar as atividades para atender a linha de montagem 

principal. Com os testes realizados conforme a nova proposta de cronograma foi definido um novo fluxo de 

aprovação, claro e simples, dos cabos montados no setor do teste estático. Com a aplicação do novo layout, 

novo fluxo de trabalho, novas bancadas e um novo ‘varal’ para disposição dos cabos em testes e novos 

cronogramas de montagem e teste foi possível mensurar o ganho de tempo em relação à situação atual da 

fábrica no início do Kaizen. Após a realização do Kaizen, o ganho de horas foi de 12h no total das sub-

montagens e testes de todos os equipamentos de um Tram completo, 20% do tempo de execução total da 

sub-montagem. O saving foi de R$1036,80 por Tram. 

Conclusão: 

Além dos ganhos finais, apresentados em termos de horas com relação ao projeto final, também é visto 

positivamente o potencial de aplicação às outras sub-montagens do VLT. Quanto à redução apresentada, 

demonstra-se que a metodogia Kaizen pode abrir leques de possibilidades, sem detrimento da qualidade na 

execução e no produto final. O ganho em si, de R$1.036,08, parece pequeno, mas tratando-se de um caso 

isolado, em uma única sub-montagem, é representado pela diminuição de 20% no tempo total das 

atividades. Desta forma, considera-se que foi plenamente atingido o objetivo da amostragem, constituindo-

se uma justificativa para possíveis aplicações nas outras sub-montagens. 
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CENTRO DE APOIO AO IDOSO - LAZER, SAÚDE, CULTURA E EDUCAÇÃO!  

ENIC201637520 

 

MARINA CARNEIRO MURAD 

Orientador(a): ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO 

 

Introdução: 

A cidade de Guaratinguetá vê-se hoje desprovida de um ambiente que oferece cuidados e atividades diárias 

as pessoas da terceira idade, com base nas pesquisas e levantamentos realizados. Este projeto tem como 

conceito principal criar um ambiente, no que se referem à arquitetura, melhores condições de espaço para 

lazer e atividades. O edifício é planejado para atender as necessidades dos usuários em questão, tendo como 

proposta um edifício de fácil acesso, grandes aberturas, espaços amplos para melhor circulação e 

dimensionamentos adequados para cada tipo de atividade, oferecendo segurança e bem estar para quem o 

utiliza. O projeto partirá do conceito de assimetria, e tende a fugir do padrão, do comum, pertencendo à 

linguagem moderna e que beneficiará de iluminação e ventilação natural para o melhor conforto térmico dos 

ambientes. 

Metodologia: 

Para se proceder este estudo, inicialmente foi preciso compreender o perfil do idoso nos dias atuais, sendo 

necessário haver uma pesquisa para catalogar as atividades e necessidades vigentes. Pretendeu-se aproximar 

do assunto por meio de literaturas específicas, sendo estas em revistas, sites e livros que possam ajudar na 

melhor composição do projeto em relação às pessoas com o espaço, proporcionando um ambiente 

agradável, tranquilo e acolhedor. Para compreender espaços destinados a um único tipo de população, foram 

feitas visitas técnicas em instituições que ajudam a dar referência e base ao inicio do projeto, ajudando 

também a analisar os ambientes e identificar as possíveis carências. Além de visitas, foram consultados 

profissionais das atividades escolhidas para um melhor entendimento do que será proposto, assim como seus 

benefícios. Pesquisou-se também a área escolhida por meio de visitas, fotografias e levantamentos através 

de mapas e imagens de satélite para compreender melhor onde o projeto será inserido. 

Resultado: 

Uma pesquisa geral feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em setembro de 2014, indicou que a 

população mais velha só tende a crescer com o passar dos anos devido ao aumento da expectativa de vida, 

tendo em vista o crescimento na proporção de idosos no país. Esta população em crescimento, em muitos 

casos, não é reconhecida pela sociedade, mas um envelhecimento tranquilo beneficia o organismo, e os 

idosos podem e devem manter uma vida ativa. A cidade de Guaratinguetá não possui nenhum local 

destinado ao lazer para pessoas idosas, não conta com praças planejadas ou áreas de convívio que sejam 

confortáveis e adaptadas a terceira idade. Este projeto desenvolveu-se para suprir algumas necessidades 

desses cidadãos, contribuindo tanto no lazer quanto na saúde, incluindo em suas rotinas atividades para 

ocupação do tempo ocioso. 

Conclusão: 

O presente trabalho tem como conclusão a elaboração de um projeto arquitetônico moderno de uma área de 

lazer para idosos na cidade de Guaratinguetá. O Centro de Apoio ao Idoso deve atender também cidades 

vizinhas como Aparecida, Lorena, Cunha e Roseira. Com propósito de atender idosos a partir dos 60 anos, 

esta área de lazer será totalmente acessível às normas e a tudo que possa facilitar a vida e locomoção de 

quem irá utilizar. A edificação foi para atender as necessidades dos que frequentarão, proporcionando um 

ambiente agradável, familiar e alegre. 
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A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DE RELACIONAMENTO PARA AS EMPRESAS E O ATENDIMENTO DE 

QUALIDADE.  

ENIC201628620 

 

LETÍCIA DANTAS ZANETI MARTINS 

Orientador(a): JULIO GONCALVES 

 

Introdução: 

O presente relatório tem como tema o Marketing de Relacionamento e o atendimento de qualidade. Trata-se 

da discussão da importância e da necessidade que as empresas têm de se relacionar com seus clientes para 

garantir a satisfação e a fidelização do seu público alvo e a vivacidade da própria marca no mercado em que 

esta inserida. Para isso foram elaboradas pesquisas bibliográficas descritivas para identificar os principais 

conceitos de marketing, de relacionamento com os clientes, e de práticas de atendimento, além de estudos 

de caso que exemplificam o tema pesquisado. O trabalho traz uma gama de informações que ajudará os 

empresários, os gestores e os futuros empresários a compreender e se dar conta da real importância da 

prática tratada, dando um ponto de vista do que o mercado espera das empresas e de como tornar-se uma 

empresa com excelência no atendimento. 

Metodologia: 

Os métodos utilizados para a elaboração do trabalho foram: a pesquisa bibliográfica em livros físicos, 

contando com a opinião dos autores mais relevantes; a pesquisa em materiais e conteúdos disponíveis 

online, buscando autores destaques e exemplos de práticas de sucesso; e um estudo de caso que exemplifica 

o tema abordado. 

Resultado: 

Os principais resultados apontam que para as empresas o marketing de relacionamento é essencial tanto para 

garantir a vivacidade da marca quanto para conhecer e compreender as necessidades de seus clientes 

garantindo a satisfação e a fidelização de seu público. As informações mostram que os custos para se 

fidelizar um cliente e mantê-lo ativo são muito menores do que os gastos dispendidos para a captação de 

novos clientes ou para a reconquista de clientes antigos outrora insatisfeitos. Por outro lado, os resultados 

também esclarecem as expectativas dos consumidores em relação as suas empresas favoritas. Para os 

clientes, tem qualidade o produto ou serviço que se adequa melhor às suas necessidades, aos seus desejos e 

às suas condições financeiras. 

Conclusão: 

Após realizar a pesquisa e os estudos de caso pode-se concluir algumas características indispensáveis as 

empresas que desejam se destacar com a excelência do atendimento prestado. São elas: a comunicação com 

o público alvo, a flexibilidade do atendimento, a dedicação ao conhecimento de seus consumidores, a 

realização dos serviços de pré e pós venda, entre outras citadas anteriormente. As empresas devem contar 

também com um banco de dados de clientes e mantê-lo sempre atualizado, além de estar presente no 

cotidiano dos clientes seja pela mídia, pelas redes sociais ou pela comunicação direta. 
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CONSTRUÇÃO E ESTUDO DAS OTIMIZAÇÔES DA AERONAVE DEMOISELLE DE SANTOS DUMONT  

ENIC201625800 

 

VITOR PALOMANES MANOEL, BRUNO FRANCISCO DE MOURA 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

Este trabalho tem por objetivo o levantamento histórico e a construção, em escala real, da aeronave 

Demoiselle 21 de Santos Dumont assim como a análise das otimizações realizadas por ele nas diversas 

versões da mesma. Santos Dumont é um marco importante do século XX, pois acelerou o desenvolvimento 

da aeronáutica. Além disso conseguiu, num intervalo de pouco mais de dez anos, solucionar dois problemas 

que afligiam os inventores: a dirigibilidade de balões, um desafio desde o século XVIII, e o voo do 

aeroplano, que vinha mobilizando esforços de importantes cientistas e engenheiros. (BARROS, 2006) 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento deste trabalho de graduação foram necessárias pesquisas detalhadas e analises das 

otimizações dos vários modelos da aeronave Demoiselle. O modelo escolhido para concepção foi o N°21. 

Devido ao fato de Santo Dumont não ter escolhido patentear sua invenção e ter disponibilizado as plantas 

para que um jornal da época publicasse para que todos tivessem acesso e pudessem ter a possibilidade de 

construir uma Demoiselle, os estudos foram baseados nas plantas originais e em uma planta em escala 1:7 

para nos auxiliar na construção da réplica. A aeronave não tem a pretensão de alçar voo. Por conta da 

dificuldade de se encontrar bambus de boa qualidade optou-se pela utilização de tubos de aço carbono, 

conhecido também como metalon, para dar mais resistência. Com informações históricas das aeronaves N° 

19, 21 e 22, e a planta do modelo N° 20 foram realizados os estudos afim de verificar as otimizações 

estruturais aplicadas aos diferentes modelos, assim como as mudanças significativas dos projetos com 

relação a desempenho e componentes. 

Resultado: 

Santos Dumont realizou diversas otimizações no Demoiselle. A fuselagem passou de uma única longarina 

de bambu para uma estrutura treliçada composta por longarinas de bambu com juntas de metal, o 

comprimento da aeronave diminuiu em aproximadamente 25%. A asa ficou mais espessa e aerodinâmica. O 

grupo motopropulsor de seus modelos foi alterado, chegando a variar até 22% na potência, alternando de 18 

hp a 40 hp, com isso sua velocidade passou de 75 km/h atingindo até 112 km/h, um aumento de 

aproximadamente 49%. O diâmetro de sua hélice passou de 1,35 metros para 1,50 metros, um aumento de 

11%. Com as alterações feitas o Demoiselle 22 teve um acréscimo de 21% em seu peso, passando de 56 kg 

para 68 kg. Em relação a construção, a aeronave encontra-se pronta e em exposição nas dependências do 

Departamento de Engenharia Mecânica, podendo ser utilizada em eventos da Universidade e específicos na 

área. 

Conclusão: 

Conclui-se que Santos Dumont nunca ficou completamente satisfeito com suas invenções e sempre esteve à 

procura de otimizações. Isso foi muito importante, pois suas invenções foram um marco para a história da 

aviação. Essa procura incessante por novos projetos fez com que o meio aeronáutico crescesse 

vertiginosamente após o seu primeiro voo oficialmente realizado. A procura por novas tecnologias segue 

ininterrupta onde as empresas estão sempre se reinventando e otimizando seus projetos. Apesar da 

construção ter levado mais de 15 dias, tempo que Santos Dumont levou para construir o seu, o projeto foi 

concluído com êxito e dentro do esperado. 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA: UM ESTUDO DOS PRINCIPAIS DESAFIOS DOS EMPREENDIMENTOS 

ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NO BRASIL  

ENIC201647102 

 

ALINE APARECIDA RODRIGUES FERREIRA, AMANDA CARVALHO DOS SANTOS 

Orientador(a): ANA IRACEMA NEVES FAGUNDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A Economia Solidária surgiu no século XIX como uma alternativa ao capitalismo industrial. Desde então 

vem sofrendo grandes mudanças, ganhando forças e propósitos de acordo com o contexto histórico inserido 

(GAIGER, 2013). A economia solidária tem múltiplas possibilidades de compreensão, uma delas a entende 

como um instrumento que gera novas oportunidades de trabalho, aumento de renda e desenvolvimento 

sustentável. Os empreendimentos econômicos solidários são constituídos normalmente através da união e 

cooperação de pessoas que se encontram excluídas do mercado de trabalho. (FRANÇA FILHO, 2007). Com 

o intuito de disponibilizar informações amplas e atualizadas sobre os EESs no Brasil, foi realizado entre 

2009 a 2013, o Segundo Mapeamento da Economia Solidaria. (SILVA; CARNEIRO, 2014). Para contribuir 

com o aumento do conhecimento sobre Economia Solidária no Brasil, este estudo objetiva identificar os 

principais desafios enfrentados pelos EESs brasileiros, utilizando dados do Segundo Mapeamento da 

Economia Solidaria. 

Metodologia: 

Esse presente estudo foi realizado por pesquisa exploratória - quanto seu objetivo -, e pesquisa qualitativa - 

quanto à abordagem do problema. Para coleta de dados foi utilizada pesquisa bibliográfica - para elaboração 

do referencial teórico -, e pesquisa documental - para conhecer os principais desafios dos EESs brasileiros. 

A amostra escolhida para esse estudo foi os principais desafios enfrentados pelos 19.708 empreendimentos 

econômicos solidários brasileiros, abordados pelo segundo mapeamento nacional de economia solidária, 

realizado em 2013. 

Resultado: 

Ao analisar os dados do segundo Mapeamento Nacional de Economia Solidária, verificou-se que os 19.708 

EESs brasileiros enfrentam principalmente oito desafios. O desafio de gerar renda adequada aos sócios foi o 

mais apontado pelos empreendedores. Viabilizar economicamente o empreendimento foi o segundo desafio 

mais mencionado pelos empreendedores. O terceiro desafio mais citado foi o de manter a união do 

grupo/coletivo. O quarto desafio mais registrado foi o de efetivar a participação e a autogestão no 

empreendimento. O quinto desafio mais apontado pelos empreendedores foi o de promover articulação com 

outros empreendimentos e com o movimento de economia solidaria. O sexto desafio verificado foi o de 

garantir proteção social (previdência, assistência e saúde) para aos sócios. O sétimo desafio mais 

mencionado pelos empreendedores foi o de alcançar maior conscientização ambiental dos sócios. E por fim, 

o oitavo desafio abordado foi o de alcançar a conscientização e politização dos sócios. 

Conclusão: 

Dessa forma conclui-se que a maioria dos EESs brasileiros enfrentam principalmente três desafios, são eles: 

gerar renda adequada aos sócios, viabilizar economicamente o empreendimento e manter a união do 

grupo/coletivo. Acredita-se que esses desafios decorrem devido aos baixos valores em seu faturamento e a 

dificuldade em comercializar seus produtos e serviços, tudo isso em razão de falta de estrutura, capital de 

giro, custos elevados, concorrência, entre outros. Suas principais estratégias para enfrentar essas 

dificuldades aparecem em processos internos (preços baixos, qualidade na produção, preocupação 

ambiental, etc.) e externos (redes de cooperação entre empreendimentos). (SILVA; CARNEIRO, 2014). 
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: FATOR MOTIVACIONAL OU BENEFÍCIOS TANGÍVEIS?  

ENIC201605386 

 

LORRANE SANTANA VENTURA, VANESSA DOS SANTOS MARCELO 

Orientador(a): ROBSON DE MORAES ROCHA MEDEIROS FREITAS LOURENÇO 

 

Introdução: 

Viver com qualidade é um assunto que muito tem preocupado as pessoas, pois não é tarefa fácil conciliar a 

vida pessoal e o trabalho. O ser humano passa a maior parte da vida se dedicando ao trabalho e por isso é 

essencial que as organizações demonstrem uma preocupação na qualidade de vida de seus funcionários. A 

qualidade de vida no trabalho surgiu por meio da necessidade de se ter profissionais motivados e satisfeitos 

com a organização. Desde então, ela tem buscado o equilíbrio entre as expectativas das organizações e dos 

funcionários. As empresas estão cada vez mais buscando estratégias que visem uma melhoria nessa 

qualidade, para que possam obter resultados de sucesso no processo produtivo. O objetivo deste trabalho é 

analisar a qualidade de vida no trabalho e identificar sua importância para a organização e para as pessoas. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para a realização deste estudo foi voltada para pesquisas bibliográficas de autores 

consagrados, tais como Idalberto Chiavenato, Antônio Maximiano, Antônio Cury, Antônio Ribeiro, entre 

outros, realizada em livros, monografias, dissertações, textos científicos, todos direcionados à: qualidade nas 

organizações, relações de trabalho, comportamento organizacional e teorias da Administração. 

Resultado: 

Como resultado é bom ressaltar, que as empresas devem sempre motivar seus funcionários com benefícios, 

como por exemplo: salários adequados, ambiente confortável onde possam relaxar em horários vagos, 

planos de carreira, sempre visando o bem estar dos seus colaboradores e a saúde financeira da organização. 

Conclusão: 

Concluiu-se ao longo da pesquisa que a qualidade de vida no trabalho teve uma evolução significativa ao 

longo do tempo e hoje se tornou essencial. Por meio dessa pesquisa, conseguiu-se evidenciar os fatores que 

podem melhorar ou atrapalhar a qualidade de vida no trabalho. Também pôde-se perceber que as empresas 

precisam estar sempre buscando novas formas de manter seus colaboradores motivados, e com isso sempre 

mantendo um feedback entre eles, para assim, haver um ambiente de trabalho agradável e produtivo. 
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INFLUÊNCIA DOS ÂNGULOS DE FERRAMENTAS DE USINAGEM  

ENIC201627312 

 

ESTEFÂNIA DE MIRANDA VITURINO 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O tema foi escolhido pela importância das atividades de usinagem no cotidiano industrial. Em operações de 

usinagem é necessário conhecer todos os parâmetros de entrada para garantir que o resultado atenderá os 

padrões de qualidade e produtividade desejados pelos gerenciadores do processo. Um desses parâmetros é o 

de geometria da ferramenta de corte, cuja análise através de seus ângulos é o objetivo desse trabalho. A 

geometria da ferramenta de corte influencia profundamente alguns fatores do processo de usinagem, entre 

eles o calor gerado pela operação, a força exigida para o corte, o tipo de cavaco gerado, e o tempo de vida 

útil da própria ferramenta. As influências dos ângulos de ferramentas para o resultado do processo de 

usinagem serão determinadas através de consulta da literatura especializada. 

Metodologia: 

A metodologia escolhida para estudar o tema se baseia na pesquisa bibliográfica e na análise de equações. O 

trabalho consiste no estudo das evidências acadêmicas para determinar quais os aspectos da operação de 

usinagem são afetados pela variação dos diferentes ângulos da ferramenta de corte e quais desses efeitos são 

previsíveis matematicamente. 

Resultado: 

Conforme a metodologia adotada, foram descritas influências dos diferentes ângulos de ferramentas de 

usinagem na dissipação de calor, formação de cavaco, vida útil da ferramenta e, principalmente, na força de 

corte (Fc) da operação através da pressão específica de corte (Ks). 

Conclusão: 

Constatou-se que a influência do ângulo de posição (?) na dissipação de calor pode ser evidenciada através 

das equações de espessura (h = f.sen?) e largura de corte (b=ap/sen?), que representam que com a 

diminuição do ângulo de posição há uma diminuição da espessura e um aumento na largura de corte.As 

posições dos ângulos sobre uma ferramenta são determinadas pela maneira que a ferramenta atua, os valores 

dos ângulos influem muito sobre o desempenho da ferramenta. As posições dos ângulos sobre uma 

ferramenta são determinadas pela maneira que a ferramenta atua na execução de sua usinagem. 
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PESQUISA DE VALORIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE CAPELAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE 

TREMEMBÉ  

ENIC201626294 

 

MARIANA DE CASTRO CARVALHO, CAMILA NICOLIELLO LIMA, GABRIELLI PETERNELLI 

BEUTTENMULLER, ANA LUÍZA ALVARENGA DE ABREU, IZABELA NASCIMENTO MIRANDA 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como linhas gerais o estudo de patrimônios históricos rurais do município de 

Tremembé/SP, visando à valorização desses bens como parte importante na construção da história da cidade. 

Tendo em vista o tema apresentado, as capelas possuem papel fundamental na formação de núcleos de 

povoamentos, que posteriormente se transformam em bairros e até mesmo em municípios. Pode ser citado 

como exemplo a própria cidade em questão, que se desenvolveu por intermédio de uma capela, que em 

1663, recebeu a imagem do Senhor Bom Jesus, aumentando expressivamente o número de fiéis e 

consequentemente de moradores (GONÇALVES e EUGENIO, 2013). Diante das várias capelas existentes 

no município, o objetivo principal foi o estudo das capelas São Francisco Xavier e a capela de Santo 

Antônio construídas respectivamente, nas décadas de 40 e 50 pelo antigo dono da fazenda Kanegae e 

serviram de suporte para o surgimento do bairro do rio verde. 

Metodologia: 

Uma análise geral da área foi realizada e posteriormente, uma pesquisa histórica (ROSSI, 2015) e 

iconográfica, foi feito também o procedimento de prospecção pictórica das capelas, a fim de buscar suas 

características construtivas originais e suas possíveis modificações ao longo do tempo, resultando numa 

linha cronológica organizada num relatório e posteriormente em forma de tabela. Por intermédio de 4 

(quatro) visitas técnicas, que proporcionaram o contato com os moradores do bairro e consequentemente 

facilitou no conhecimento da área e das necessidades locais, também foi executado um minucioso 

cadastramento das capelas e, levando em conta toda a sua geometria e seus espaços construídos juntamente 

ao levantamento métrico foram elaboradas as plantas do local. Um levantamento fotográfico técnico 

organizado em fichas foi utilizado para o registro e documentação das condições atuais dos patrimônios, 

além de auxiliar na identificação dos deterioro das edificações, buscando abordar tanto a questão da situação 

dos elementos estruturais quanto às de acabamento e elementos artísticos presentes. Além dessas medidas, 

por meio de um exercício de percepção ambiental, foram feitos croquis de observação, para auxiliar na 

questão do entendimento dos detalhes construtivos. Todos os processos foram acompanhados por 

orientadores profissionais da área a fim de obter uma pesquisa mais bem pautada, sólida e completa dos 

patrimônios citados em questão. 

Resultado: 

Segundo os dados obtidos mediante as pesquisas acerca dos patrimônios, é possível afirmar a 

imprescindível importância da capela São Francisco Xavier e da capela Santo Antônio, conforme figura 1 e 

2, na história do município, tanto como ponto de formação e desenvolvimento do bairro, quanto seu valor 

arquitetônico, podendo ser classificados como bens artísticos, culturais e paisagísticos. Nota-se que estes 

por sua distância do meio urbano, dificuldade de acesso e falta de sinalização, são desconhecidos pela 

população, encontrando-se em parcial desuso. As instalações apresentam-se deterioradas devido à falta de 

manutenção, comprometendo assim sua estética, elementos artísticos originais e estrutura. Mediante as 

plantas obtidas, foi observado que os edifícios não estão em suas configurações originais, que ao longo do 

tempo foram feitas ampliações e modificações em seu acabamento, porém ainda guardam em seu interior 

elementos de grande valor histórico e artístico produzidos na década de 50. 

Conclusão: 
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Após as análises dos resultados das pesquisas realizadas pode-se chegar à conclusão da necessidade de um 

projeto de restauração para as capelas em questão. Tendo como base os conceitos dos percursores Camillo 

Sitte, Cesàre Brandi e Camilo Boito (BRANDI, 2005) o projeto procura integrar a construção com o entorno 

e restaurar as capelas mantendo o máximo de seu original e melhorando de forma sutil, não impactante, os 

deterioros e outros problemas encontrados. A proposta conta também com integração de novos usos às 

capelas para que essas possam ser mais bem aproveitadas pela população local e por turistas. 
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UTILIZAÇÃO DE RÓTULA EXCÊNTRICA EM LIGAÇÃO ESTRUTURAL  

ENIC201631044 
 

ROBERTO MITSUO MONTEIRO AOKI, LUCAS CANDIDO DOS SANTOS 

Orientador(a): LUCAS GIOVANETTI 
 

Introdução: 

Elementos de fixação podem ser empregados em diversos tipos de equipamentos, máquinas e construções 

mecânicas, unindo peças por meio de uma fixação que pode ser móvel ou permanente. A Engenharia de 

Projeto deve garantir que o produto que está sendo desenvolvido, seja fabricado e montado, conforme 

especificações previstas pelo cliente ou demais áreas envolvidas no processo. Para a rótula excêntrica 

descrita neste estudo os seguintes materiais foram utilizados: aço inox 17-4PH, segundo norma AMS 5643 

(anel externo), e o material CuAl11Ni5Fe5, segundo a norma AMS 4590 (anel interno). Este estudo 

apresenta uma solução para um problema de projeto, onde: em uma ligação estrutural móvel com três 

pontos rígidos de ligação observou-se que utilizando rótulas esféricas convencionais não seria possível a 

montagem do conjunto. Desta forma, tornou-se necessária a aplicação de rótulas excêntricas a fim de 

eliminar a concorrência de eixos diferentes na ligação, e possibilitar a montagem do conjunto estrutural. 

Metodologia: 

O trabalho foi desenvolvido através de um estudo de caso, em uma empresa do ramo aeronáutico. Este 

estudo caracteriza-se, por ser aplicável, já que foi escolhido a partir da necessidade de resolver um problema 

conceitual de projeto que impossibilitava a montagem do conjunto (suporte do motor de aeronave 

comercial). A partir de análises dimensionais e estatísticas gerou-se um gráfico que apresentava a 

probabilidade de 74% dos conjuntos não serem montados corretamente nas condições iniciais de projeto, 

gerando retrabalho ou descarte. A partir do gráfico, foi possível verificar a necessidade de ajuste mecânico 

no ponto de ligação intermediário devido à concorrência de eixos e a diferença de planos criados no 

momento da instalação. A coleta de informações foi realizada através de estudos para viabilizar outros tipos 

de ligação, além de estudos dimensionais e simulações de montagem dos conjuntos. Uma extensa pesquisa 

de mercado buscou hastes ajustáveis para sanar o problema de ajuste na ligação mecânica citada. As 

mesmas posteriormente foram descartas devido à falta de espaço (o que impossibilitou geometricamente sua 

utilização) entre o conjunto. Os métodos e conceitos aplicados neste estudo, juntamente com a determinação 

da carga crítica estática axialmente (1000dan), radial (3500dan) e carga crítica dinâmica axial (800daN) e 

radial (2500daN), sugerem a utilização de rótulas excêntricas nestes pontos de ligação para possibilitar a 

montagem do conjunto. Partindo dessa solução, verificou-se o aumento significativo da probabilidade de 

montagem do conjunto estrutural viabilizando o projeto, conforme mostra a Figura 1 e 2. 

Resultado: 

Foi especificada uma rótula excêntrica com base na norma SAE AS81820, solicitando flutuação radial 

máxima de 4,4mm, dimensões do anel externo e do pino com respectivos diâmetros: 39,280mm e 5/8” 

(15,875mm), com resistência ás cargas aplicadas radialmente de 7000 daN, atendendo as necessidades do 

produto. Pode-se observar a eficácia da utilização desta rótula excêntrica analisando o gráfico estatístico de 

probabilidade apresentado, onde 90,2% dos conjuntos são montados com êxito viabilizando o projeto, 

garantindo a correta utilização do conjunto e a menor quantidade de retrabalho possível durante a montagem 

dos mesmos. A realização do estudo alcançou os resultados esperados e viabiliza a sua aplicação no projeto 

de estruturas, já que apresentou dados que comprovam sua eficiência. Realizou-se um estudo de caso, o que 

proporcionou uma visão ampla do processo e resultou na solução apresentada: a utilização de rótulas 

excêntricas em ligação estrutural. 

Conclusão: 

A partir da aplicação das rótulas excêntricas foi possível solucionar o problema de montagem do conjunto 

estrutural atendendo as expectativas iniciais e gerando resultados satisfatórios no projeto do produto. A 

aplicação de conhecimentos em projeto de produto, elementos de máquinas, sistemas mecânicos, 

possibilitou a devida solução para o problema apresentado neste trabalho. 
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PROJETO CONCEITUAL DE UMA AERONAVE RADIO CONTROLADA PARA O AERODESIGN  

ENIC201638294 

 

SAULO VITOR ZONFRILLI, BRUNO CESAR MOURAO DE MELO, ERICA GENEROSO LIMA 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o projeto conceitual de uma aeronave rádio controlada. Durante o 

desenvolvimento de aeronaves, o projeto conceitual é a primeira fase da criação de onde obtém-se as 

primeiras características do modelo a ser construído, seguindo tendências de aeronaves já existentes. Um 

projeto conceitual sólido irá definir o sucesso ou não das etapas subsequentes. 

Metodologia: 

Primeiramente foi realizado um levantamento das aeronaves que obtiveram melhor desempenho nas 

competições anteriores. Destas aeronaves foram analisadas várias características, como carga paga, peso 

bruto, velocidades de estol, forma geométrica das superfícies sustentadoras e estabilizadoras, grupo 

motopropulsor, etc. Os dados destas aeronaves foram confrontados entre si à serem otimizados, tendo em 

vista a união destes para que fosse possível dar sequência ao projeto. A partir deste processo foram feitos os 

primeiros esboços das aeronaves a mão e em seguida no software AutoDesk Inventor 2017, com as 

características desejadas e aproximadas aos parâmetros das aeronaves analisadas. Na última etapa do projeto 

conceitual, foram analisadas as possíveis vantagens ou desvantagens dos modelos criados. 

Resultado: 

A partir das análises feitas foram obtidos os valores geométricos das superfícies de sustentação e de 

comando, assim como a definição do posicionamento dos componentes para diversas configurações de 

aeronaves. Com isso, e considerando os pré-requisitos estabelecidos para esse projeto, obtiveram-se os 

desenhos das três vistas isométricas de duas aeronaves distintas com potencial de serem trabalhadas nas 

próximas etapas de projeto. 

Conclusão: 

O projeto conceitual com base em análises de tendências mostrou-se uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento de uma aeronave radio controlada pois permitiu a visualização das primeiras 

características geométricas da aeronave ótima, a qual apresenta parâmetros de fundamental importância para 

o desenvolvimento das etapas seguintes. 
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SIMULAÇÃO PELO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS DE UM TESTE DE QUEDA LIVRE DO MCV DE 

UM EQUIPAMENTO SUBMARINO  

ENIC201666546 

 

DANIEL VERGA BOERI 

Orientador(a): GILVAN CÉSAR DE CASTRO CORREARD 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar via simulação numérica pelo método de elementos finitos, a 

viabilidade do assentamento e acoplamento de equipamentos submarinos do tipo MCV (Módulo de 

Conexão Vertical) no mandril da base adaptadora de produção. O equipamento MCV é submetido às cargas 

impostas pelo duto flexível de produção durante a instalação submarina, além dos desalinhamentos 

admissíveis considerados no projeto do equipamento. Este estudo será feito através do programa de 

simulação numérica ABAQUS®, utilizando-se o método dos Elementos Finitos e considerando a interação 

entre superfícies sólidas, na modalidade de análise explícita. O equipamento será submetido à queda livre 

restringindo sua velocidade a 1 m/s, verificando, assim, sua capacidade de orientação em relação ao funil 

guia. Os resultados numéricos serão qualitativamente comparados aos ensaios experimentais, aonde espera-

se razoável concordância. 

Metodologia: 

O objetivo do teste é verificar a capacidade de orientação do MCV em relação ao funil guia e o seu posterior 

acoplamento na base de teste, nas condições de deslocamentos descritas abaixo: •Avante: MCV com o 

conector tangenciando a guia de orientação na posição avante; •Ré: MCV com o conector tangenciando a 

guia de orientação na posição ré; •Lateral: MCV com o conector tangenciando a guia de orientação na 

posição lateral. Será aplicada uma carga no flange do equipamento, para gerar um ângulo relativo de 6° 

entre o eixo vertical do MCV e o eixo vertical do hub. A carga a ser aplicada no MCV está na ordem de 966 

Kgf. Os dados físicos e geométricos do modelo tridimensional foram obtidos através do software de CAD 

Inventor®. Declara-se a base do funil engastada, aplica-se uma velocidade inicial de 1 m/s e controla-se a 

velocidade da extremidade superior do cabo com 1 m/s. Considera-se também o efeito da gravidade. O 

coeficiente de atrito dinâmico adotado é de 13%. 

Resultado: 

Pelos resultados obtidos nas três condições estudadas (avante, ré e lateral), verificou-se que o MCV guiou-

se com sucesso no funil guia. 

Conclusão: 

Obteve-se conformidade no assentamento e acoplamento dinâmico do MCV ante os parâmetros de premissa 

de projeto. O teste físico também mostrou sucesso no acoplamento, o que mostrou razoável acurácia do 

modelo numérico. 
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A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR PARA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

ENIC201642008 

 

CAROLINA DE LIMA VILELA, BRUNA SPAZIANI GARCIA, CAROLINNA PANDORI MAZOTTI, GEORGE YURI 

DE OLIVEIRA, GUILHERME EUGÊNIO FILIPPO FERNANDES NETO 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A Visita Domiciliar (VD) é um modelo de atenção à saúde indispensável à população com foco na 

promoção de saúde individual e coletiva dos sujeitos, que se fortaleceu com o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde e com a institucionalização da Estratégia da Saúde da Família (ESF). É ferramenta 

para a prestação de assistência domiciliar aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo a 

universalidade e equidade, princípios doutrinários do SUS. É uma forma de inserção e conhecimento da 

realidade da população adscrita que não consegue se dirigir à ESF, facilitando o entendimento da dinâmica 

familiar e reforçando vínculos com a população, influenciando no processo saúde-doença, além de criar 

impacto positivo na atuação dos profissionais de saúde ao conseguirem planejar e oferecer assistência com 

caráter individualizado. Este trabalho objetiva descrever a importância da VD para a ESF mostrando de que 

forma ela melhora a assistência ao usuário do SUS. 

Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória, realizada por meio da leitura de artigos científicos 

disponíveis no banco de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) no idioma português, que 

estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, entre os anos de 2005 e 2016, utilizando de forma 

conjugada os descritores: “Visita Domiciliar e Estratégia de Saúde da Família”. No total foram encontradas 

20 publicações que contemplassem os objetivos do trabalho. A investigação foi realizada entre os meses de 

julho e agosto de 2016. Seguiu-se com o estabelecimento dos critérios de inclusão (artigos que 

contemplassem a Visita Domiciliar na Estratégia de Saúde da Família) e de exclusão (presença/ausência de 

referência à conjugação entre as questões do problema, repetição de uma produção). A sistematização do 

material considerou a leitura dos resumos para a avaliação de sua associação à temática desta pesquisa. 

Resultado: 

A VD favorece o entendimento de toda a dinâmica familiar, contribuindo assim para que os profissionais de 

saúde tracem a melhor estratégia para a resolução dos problemas, tanto de âmbito familiar, quanto à questão 

de saúde-doença, visto que ambas estão muito interligadas. O atendimento das pessoas fora da unidade da 

ESF é o princípio da equidade, garantida a todos os usuários do SUS. 

Conclusão: 

A VD é imprescindível na dinâmica e no bom funcionamento de uma ESF, pois assim, o profissional de 

saúde garante que sua população adscrita tenha um atendimento com equidade e qualidade, visto que essa 

característica faz parte da base ideológica do SUS, além de possibilitar que o médico de família, ao 

encontrar o paciente em seu domicílio, fortaleça o vínculo, propiciando o desenvolvimento de uma relação 

não apenas baseada no caráter técnico da prática, mas também no uso de tecnologias leves. 
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EFICIÊNCIA DE LÃ DE POLIÉSTER, QUANTO AO ISOLAMENTO TÉRMICO  

ENIC201683707 

 

THIAGO LUAN SIQUEIRA DE ALMEIDA 

Orientador(a): LUIZ RICARDO PRIETO HERCOS 

 

Introdução: 

Este trabalho fruto de uma pesquisa bibliográfica tem como objetivo estudar a eficiência do isolamento 

térmico, apresentando seus benefícios sustentáveis e econômicos na aplicação da lã de poliéster. O 

isolamento térmico é uma necessidade para o homem que busca conforto seja no seu ambiente de trabalho 

ou lar, nesse sentido, as construções tem sido planejadas de forma a atender as necessidades da sociedade 

atual. Dentre as necessidades encontram-se o desconforto gerado por temperaturas baixas ou elevadas. 

Assim, ao tratarmos de isolamento térmico faz-se necessário apresentar conceitos e tipos de isolamentos 

térmicos, além de apontar a eficiência da lã de poliéster como isolador térmico. Para isso, é realizada uma 

comparação entre o uso de outros tipos de lãs utilizados na construção civil atual, que busca não só oferecer 

conforto ao homem, mas sustentabilidade. 

Metodologia: 

Para desenvolver este estudo e realizar uma abordagem sobre o tema, foi escolhida a pesquisa bibliográfica, 

por promover o contato com publicações cientificas dando caráter cientifico ao mesmo. Em seguida, após 

material coletado, com aplicação dos conceitos possibilitou analisar os aspectos fundamentais do tema e 

demonstrar quão viável é a utilização da lã de poliéster com benefícios tanto sustentáveis quanto 

econômicos. 

Resultado: 

Segundo Eira (2016) a lã de pet é três vezes menos densa e pesa menos do que as lãs de rocha e de vidro, 

proporcionando, assim, excelentes resultados no isolamento térmico e acústico. Por ser mais leve, reduz os 

custos com transporte, porque pode ser compactada sem perder suas características além de possuir alto 

índice de resistência. Ao se tratar da aplicação da lã de pet, existe uma redução no tempo de aplicação de lá 

e nos custos com EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) por ser hipoalergênica além de deixar a obra 

mais limpa e barata por ser uma aplicação rápida. Os estudos sobre a lã de pet são direcionados a empresas 

que desenvolveram o produto, dessa forma, faz-se necessário apresentar o processo de transformação de pet 

em lã que possui uma vida útil de 100 anos. 

Conclusão: 

Os benefícios da lã de pet englobam aspectos sociais, econômicos e ambientais. Os sociais estão atrelados à 

promoção de trabalho em sistema de cooperativa em cidades que não possuem coleta seletiva de lixo, o que 

garante a produção de renda de catadores de lixo. Os econômicos dizem a respeito à viabilidade da industria 

recicladora de pet no Brasil. O faturamento dessa industria está relacionado a reciclagem e gera impostos, 

empregos e renda aos trabalhadores. Os ambientais estão relacionados à substituição de material virgem 

gerando o reaproveitamento de toneladas de embalagens o que proporciona a economia de recursos naturais, 

de água e de energia. 
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EMPREENDEDORISMO NO VALE DO PARAÍBA: “OS ENTRAVES MAIS EXPRESSIVOS”  

ENIC201689025 

 

MONICA ANANDA MENDONÇA DE OLIVEIRA 

Orientador(a): JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO 

 

Introdução: 

Ser dono de seu próprio negócio se tornou uma perspectiva valiosa para as pessoas nas últimas décadas. Isto 

sugere que esta pessoa passa a ser um empreendedor. Teóricos como Schumpeter (1949) o classifica como: 

é o agente do processo de destruição criativa. Acredita ainda que é o impulso fundamental que aciona e 

mantêm em marcha o motor capitalista, constantemente criando novos produtos, novos mercados e, 

implacavelmente, sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e mais caros. Para Dornelas (2001) 

esta pessoa, que é um empreendedor “é aquele que faz acontecer, se antecipa aos fatos e tem uma visão 

futura da organização”. Vendo por este prisma abrir um negócio é criar uma oportunidade para coisas novas 

que fuja do convencional e melhore a vida das pessoas. O problema é que há vários fatores que não 

contribuem para que todos os negócios tenham sucesso. É neste sentido que o trabalho se fundamentou. 

Metodologia: 

A pesquisa se fundamenta na análise de dados secundários, oriundos de pesquisa bibliográfica e cases de 

empresas no Brasil, e com o enfoque no Vale do Paraíba, havendo dados mais próxima no nosso cotidiano . 

Pesquisa em análise do Sebrae e entidades especializadas no tema. Trata-se portanto, de uma pesquisa 

exploratória de natureza quantitativa e qualitativa. 

Resultado: 

As pessoas que abrem seu próprio negócio podem está fazendo tal tarefa por necessidade ou por 

oportunidade. Se por necessidade são aqueles que, na sua visão o empreendimento é a oportunidade de ter 

um emprego e garantir sua sobrevivência, sem ter planejado adequadamente seu negócio. Segundo a GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor), este tipo de empreendedor é a maioria no Brasil. Se por oportunidade, 

esta pessoa enxerga a carência de um produto ou serviço e decide de maneira oportuna promover um 

negócio. Este empreendedor tem conhecimento, planeja a atividade. É a minoria, pois empatam recursos por 

acreditarem e conhecerem os riscos. Independente do tipo todos enfrentam desafios diversos que fazem 

quase a metade deles perderem tudo. Fatores como: falta de linha de crédito, sendo este burocrático demais; 

carga tributária elevada; falta de preparo. Pesquisas indicam que 95% dos empreendedores pequenos não 

tem plano de negócios. 

Conclusão: 

Abrir o próprio negócio por si só exige grande esforço da pessoa. Uma parte está nas mãos do candidato, 

como buscar capacidade, conhecimento técnico da estrutura necessária do negócio. Outras dependem do 

governo, como obtenção de crédito que se reveste como um dos principais entraves. Outros desafios dizem 

respeito a burocracia para abertura e fechamento, tornando mais desafiante. Conclui-se que são vários os 

desafios indo até para questões como baixa qualificação técnica, característica do mercado brasileiro. 

Assim, passando pela baixa tradição de planejar, falta de crédito, burocracia e baixo conhecimento técnico, 

formam-se os principais desafios para empreender no Brasil. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ENTRE DOIS AEROGERADORES VARIANDO O 

DIÂMETRO DO ROTOR E REGIÃO.  

ENIC201604092 

 

MATHEUS KRAUSI DO NASCIMENTO LIMA, VANESSA APARECIDA DOA SANTOS 

Orientador(a): LUCAS GIOVANETTI 

 

Introdução: 

Este trabalho apresenta uma análise comparativa de geração de energia entre dois aerogeradores de pequeno 

porte (um com 1 metro de diâmetro e outro com 2 metros de diâmetro) visando à utilização de fontes de 

energias renováveis individuais em residências. As condições iniciais foram definidas baseadas em dados 

reais e específicos da região nacional. Logo em seguida, foi calculado as potências de cada rotor, sendo 

utilizados duas localidades do país, o sudeste e o norte. Foram obtidos resultados diferentes de utilização 

para cada rotor e cada região, evidenciando a importância do estudo para cada tipo de implantação. 

Metodologia: 

Este trabalho foi gerado através de estudos bibliográficos, onde foi possível obter os dados técnicos para a 

análise de desenvolvimento de projetos. Tais dados estão relacionados com a força dos ventos nas 

localidades do país e estudos de equações para os cálculos das potências dos rotores. O estudo analisa e 

realiza os cálculos de dois aerogeredores com rotores de tamanhos diferentes, de características horizontais 

e possuindo três pás. O nível de geração de energia de um aerogerador tem como premissa o tamanho de seu 

rotor e sua localização devido à velocidade do vento, a partir desta análise foi desenvolvido um estudo para 

apontar as diferenças de geração energética entre os dois rotores de tamanhos diferentes nas duas 

localidades escolhidas. Foram definidos dois diâmetros para os rotores: um rotor possui 1 metro de diâmetro 

e o outro possui 2 metros de diâmetro. O tamanho dos rotores foi definido para se adaptarem em residências 

e áreas rurais. As regiões adotadas foram o litoral norte do país por obter um nível alto de velocidade do 

vento, chegando a 8,5m/s, e a região sudeste, por ser a região de maior concentração de residências, 

indústrias e por ter uma velocidade de até 7m/s, a média de velocidade do vento registrada em grande parte 

do país. 

Resultado: 

Por meio de aplicação de cálculos de rendimento de dois rotores, um com 1 metro de diâmetro e outro com 

2 metros de diâmetro dispostos em duas regiões diferentes do país, sendo no norte com média de ventos de 

8,5m/s e sudeste com média de 7m/s, foi possível realizar uma análise comparativa em relação ao melhor 

desempenho apresentado da combinação destas variantes. Para o aerogerador de 1 metro de diâmetro 

obteve-se uma potência de 99,5W na região sudeste e 178,2W na região norte. Para o aerogerador de 2 

metros de diâmetro obteve-se uma potência de 386W na região sudeste e 690,7W na região norte, conforme 

figura. Ou seja, um aumento de de 100% no diâmetro provocou um acréscimo de 387% na potência. Este 

fato se deve ao nível maior da área de captação do projeto 2, enaltecendo a importância do estudo analítico 

das necessidades do consumidor. 

Conclusão: 

Pode-se então concluir que houve um aumento bastante considerável tanto na variação do diâmetro quanto 

na disposição das regiões. O ganho de maior destaque foi na variação dos diâmetros, quando o diâmetro de 

2 metros do rotor apresentou-se 387% mais eficiente que o rotor de diâmetro de 1 metro, valor este para 

ambas as regiões analisadas. Tratando-se agora do rendimento nas diferentes regiões, na região norte 

mostra-se 179% mais eficiente para os diâmetros adotados. Entretanto, visualiza-se que embora a região de 

implantação seja um ponto importante, é necessário um bom dimensionamento de rotores para que o 

aproveitamento seja efetivo. 
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BRAÇO MANIPULADOR ROBÓTICO DIDÁTICO PARA INSTITUIÇÕES DE ENSINO TÉCNICO  

ENIC201646871 

 

YGOR LEONAM SILVA DOS SANTOS, PLINIO VICTOR GOUVEA SANTOS, RODOLFO RODRIGUES 

CORBALAN 

Orientador(a): FÁBIO HENRIQUE FONSECA SANTEJANI 

 

Introdução: 

O projeto visa a redução de custos no processo de produção de manipuladores robóticos destinados ao 

aprendizado de alunos de níveis Médio e Técnico, direcionados à área de Automação e Robótica. Visto que 

nos últimos anos houve uma importante crescente de automatização de processos dentro das indústrias e no 

mercado, é inevitável o aumento da utilização de Robôs, e com isso os Manipuladores Robóticos vêm se 

destacando e tornando-se uma importante peça desse crescimento. As empresas vêm também procurando 

profissionais que sejam capacitados nessa área, portanto, as escolas técnicas tendem a formar profissionais 

com os perfis desejados pelo mercado, porém muitas delas não possuem capacidade financeira para adquiri-

los, reduzindo a qualidade de ensino para o aluno. O trabalho visa a acessibilidade das instituições técnicas 

fazendo assim com que o aluno possa ter um primeiro contato com esse tipo de tecnologia que futuramente 

será encontrado nas empresas. 

Metodologia: 

Para identificar a necessidade de um produto com o custo de produção mais baixo que o normal foram feitas 

pesquisas em instituições de ensino técnico e de ensino superior com professores do ramo de automação e 

robótica da região, procurando saber suas opiniões a respeito de um sistema mais barato, e de fácil acesso, 

para incorporar aos laboratórios das instituições, buscando aumentar o nível de qualidade de ensino, sem 

precisar de um alto investimento promovendo uma boa relação custo/benefício. Para a produção do 

manipulador robótico foram feitos estudos sobre o melhor modelo de estrutura a ser utilizada no protótipo 

que se melhor se adequasse à sua utilização por meio de pesquisas em portfólios de empresas do ramo 

robótico, buscando sempre uma ideia de barateamento do equipamento. Foram pesquisados também 

materiais que atendessem a necessidade de ser um material leve, resistente, de baixo custo e facilmente 

manipulável para as operações de produção, como usinagem, dobramento e solda por exemplo. A parte 

elétrica foi desenvolvida baseando-se em modelos de robôs já existentes, como a aplicação e quantidade de 

servomotores, que influencia diretamente no número de eixos de movimentação do manipulador robótico, 

desenhos e esquemas elétricos e seus componentes, como fios e plugues, por exemplo. 

Resultado: 

Por meio de pesquisas e a utilização de materiais, métodos e processos adequados foi possível atingir a 

acessibilidade e finalidade inicialmente esperada para o projeto e ao mesmo tempo não comprometer fatores 

críticos como: funções principais e custo. Após a conclusão da fabricação e montagem do projeto algumas 

pesquisas foram realizadas nos centros educacionais relacionados, e foi obtida uma boa aceitação do 

mesmo, principalmente devido ao seu custo, também foi constatada uma boa aprovação do projeto pelos 

docentes e alunos, que através dele, tinham maior facilidade em compreensão e ao lecionar matérias 

relacionadas ao braço manipulador, além da aprovação da inserção de braços manipuladores robóticos nos 

ensinos técnicos e instituições de ensino superior pelas empresas regionais, que a cada dia procuram 

profissionais que possam lidar com tal tecnologia de forma rotineira, eficiente e produtiva. 

Conclusão: 

Concluímos que a produção do manipulador Robótico, mesmo com suas funções reduzidas para uma maior 

viabilização, atende aos requisitos exigidos para seu uso dentro de salas de aula como um Manipulador 

Didático, sem deixar de exercer suas funções básicas para o aprendizado. Constatamos também que dentro 

de nossos objetivos, reduzir o custo do produto em si para atender maiores escolas técnicas, em relação a 

outros produtos encontrados no mercado, tivemos uma economia considerável de 40% nos custos, 

mostrando assim que com esse protótipo conseguimos facilitar o acesso a este tipo de equipamento pelas 

escolas Técnicas com menores orçamentos. 
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ERGONOMIA NA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO  

ENIC201622772 

 

ANA CAROLINA SILVA JERONYMO, ANA FLAVIA TERENCE, CARLA TAYANE DE SOUZA, ANA PAULA DOS 

SANTOS BARBOSA, TERESA CÉLIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS, ANA LUCIA DE FARIA 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

A Central de Material Esterilizado é a área responsável pela limpeza e processamento de artigos e 

instrumentos médico-hospitalares, nela se realiza o controle, o preparo, a esterilização e a distribuição dos 

insumos, tendo como principal objetivo a prevenção de infecção hospitalar, visando maior segurança aos 

pacientes. A ergonomia é o estudo da relação entre o homem e o seu ambiente de trabalho, tendo como 

objetivo um maior conforto e eficácia na interação homem-máquina, além de melhores condições de 

trabalho e do bem estar físico e emocional. 

Metodologia: 

É um relato de experiência que se baseia na observação dos fatos, sendo a planta física da CME o ponto 

principal da observação, tendo como enfoque o favorecimento da ergonomia para os funcionários que atuam 

neste ambiente, tendo como objetivo observar a CME (Central de Material Esterilizado) e verificar como a 

planta física colabora para o bem estar físico dos funcionários em seu cotidiano. 

Resultado: 

Durante a visita, foi observado e relatado pela enfermeira responsável as mudanças que foram realizadas 

para com que os riscos físicos, químicos e biológicos fossem minimizados. A iluminação do local foi 

trocada para a fluorescente e em cada bancada há sua própria iluminação. As bancadas, onde os insumos 

médico-hospitalares são empacotados, foram trocadas para um material mais resistente e de mais fácil 

higienização, além de contar apoios para os pés, favorecendo uma postura correta. Novas cadeiras foram 

adquiridas, que propiciam uma melhor circulação sanguínea e postura. Uma reorganização das atividades 

foi realizada, gerando uma maior rotatividade dos funcionários em diferentes tarefas e áreas, 

proporcionando maior produtividade, bem estar e conforto para os mesmos. 

Conclusão: 

Pôde-se concluir a grande importância de se estabelecer normas de uma ergonomia saudável num ambiente 

de trabalho, mostrou-se como a produtividade, bem estar e a interação entre os funcionários foi otimizada 

após a implementação deste sistema. 
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ROTEIRO PRÁTICO DE EXECUÇÃO DE EXPORTAÇÃO PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS  

ENIC201662316 

 

WILLIAM GUILHERME DA SILVA, ANA PAULA DA SILVA BENTO 

Orientador(a): ANGELA MARIA RIBEIRO 

 

Introdução: 

O Brasil contou com 11.184 Micros e Pequenas Empresas - MPE exportadoras em 2014, sendo 4.782 Micro 

Empresas e 6.402 empresas de Pequeno Porte. Um aspecto preocupante que é tipicamente associado às 

MPE é a desistência de exportar. Um total de 4.071 empresas que haviam exportado em 2013 deixaram de 

fazê-lo em 2014. Desse total, 77,5% eram empresas de micro e pequeno porte. No períodode 1998 a 2014, o 

número de empresas brasileiras que desistiram de exportar a cada ano variou entre 4 mil e 5 mil empresas, 

sendo que as MPE representam em torno de 80% desse contingente. Diante dessa realidade, o objetivo deste 

trabalho é desenvolver uma proposta de roteiro prático para Micros e Pequenas empresas no ramo de 

exportação, explorando oportunidades de negócio no exterior. 

Metodologia: 

Como forma de alcançar o objetivo do trabalho, primeiramente foi elaborada uma pesquisa bibliográfica. O 

Método de pesquisa a ser utilizado, neste estudo, do ponto de vista da sua natureza, é a pesquisa Aplicada, 

que tem por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática. Neste estudo foi dirigida à solução de 

problemas específicos na exportação. Como embasamento teórico e buscando uma forma prática de 

exportar, foi elaborada uma proposta de roteiro detalhadamente, simulando o passo a passo de como uma 

Micro e Pequena empresa poderá realizar uma operação de exportação. 

Resultado: 

Ao realizar o roteiro, verificou-se que, para um processo de exportação ser realizado de forma correta, 

depende de fatores, como: negociação com o cliente no exterior, elaboração, organização dos documentos 

para ao exportador, tratamento fiscal e tributário e conhecimento de câmbio,que, por sua vez, dependem de 

procedimentos, como despacho aduaneiro, contratação de seguro, elaboração de fatura pró-forma, nota 

fiscal e todos os demais documentos a serem seguidos, obtendo, assim, um processo de exportação bem 

sucedido. 

Conclusão: 

Como conclusão, mostra-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado, pois o estudo servirá de apoio para as 

Micros e Pequenas empresas, sendo evidenciado que o roteiro de exportação elaborado permite que essas 

empresas tenham uma base para realizarem um processo de exportação e para explorarem o comércio 

exterior. 
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CONTABILIDADE NO TERCEIRO SETOR: UMA ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS NO BRASIL 

DO PERÍODO DE 2010 A 2015  

ENIC201609706 

 

MAIARA CAROLINE CAETANO, THAMIRES JOVELINO FERREIRA 

Orientador(a): ANA IRACEMA NEVES FAGUNDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

No Brasil, o número de organizações de Terceiro Setor - entidades que prestam serviços sociais requisitados 

por uma quantidade expressiva da população menos favorecida - cresceu nos últimos anos. Esse 

crescimento ocorre em virtude de práticas cada vez mais efetivas do capitalismo global, produzindo 

instabilidade econômica, política e social. Estudos relacionados às entidades de Terceiro Setor ainda são 

embrionárias, existindo muito a ser investigado. (OLAK; SLOMSKI; ALVES; 2008) Dessa forma, verifica-

se a necessidade de pesquisar e estudar mais a respeito desse tema, principalmente voltados ao âmbito 

contábil, para melhor controle e gestão dessas organizações. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi 

identificar a evolução da produção acadêmica relacionada ao tema Contabilidade no Terceiro Setor, no 

Brasil, do período de 2010 a 2015, partindo dos estudos realizados no período 2007 a 2009, pelos autores 

Chagas et al (2011). 

Metodologia: 

Para a caracterização das entidades e definições que compõem o Terceiro Setor no Brasil foi elaborada uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema, que consiste "na pesquisa desenvolvida através de material já 

elaborado". (GIL, 1994, p.70) Para essa pesquisa foram utilizados livros, artigos, e dissertações. Este 

trabalho foi realizado através de pesquisa documental em sites de busca e revistas de contabilidade e 

também teve caráter exploratório, que na visão de Gil “Tem como propósito proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 2010, p. 

27), sendo necessário o inicio de um processo de sondagem e coleta de dados, com propósito de aprimorar 

ideias, identificar e quantificar o número de publicações de pesquisas relacionadas ao tema, sua evolução e 

também, posteriormente, construir hipóteses. As pesquisas foram realizadas por meio dos sites: Periódicos 

CAPES, FEA/USP e Revista Brasileira de Contabilidade. 

Resultado: 

De acordo com as pesquisas realizadas até o presente momento verificou-se que no período de 2010 a 2015 

foram publicados 26 trabalhos sobre o tema Contabilidade no Terceiro Setor. Dessa forma, observa-se uma 

diminuição nas publicações quando comparado ao período de 2007 a 2009, no qual foram publicados 32 

trabalhos sobre o tema. 

Conclusão: 

Ao término desse trabalho espera-se confirmar que houve um declínio das publicações acadêmicas de 

pesquisas contábeis no Brasil sobre as organizações do Terceiro Setor, e também que outras áreas tem se 

aprofundado nos estudos relacionados ao Terceiro Setor com mais ênfase que a contabilidade, tais como 

direito, setor público, psicologia entre outros. 
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ANÁLISE DE REINTEGRAÇÃO DO DISTRITO DO QUIRIRIM: PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO 

CULTURAL NO BAIRRO DO QUIRIRIM  

ENIC201645926 

 

GUILHERME SILVA GUEDES 

Orientador(a): BENEDITO ASSAGRA RIBAS DE MELLO 

 

Introdução: 

O Distrito do Quiririm com o crescimento industrial e a vinda das empresas automobilísticas teve um 

aumento significativo moradores devido a os trabalhadores das industrias que locaram por perto. Logo um 

local que antes havia em sua maioria italianos produtores de arroz, que vieram pela iniciativa do governo 

em sua formação arquitetônica de colônia italiana, surge em outro lado da Estrada Velha, Rio – São Paulo o 

conjunto CECAP (Caixa Estadual de Casas para o Povo) com uma tipologia mais industrial e moderna. Tal 

diferença, sociocultural, histórica e arquitetônica, se tornou um grande divisor entre bairros de modo que 

ambos não se misturam, causando em suma um problema administrativo ao distrito. Considerando-se esse 

embate entre os dois núcleos propõem se um projeto de Centro Cultural, com potencial integrador que 

possibilitará a população construir um novo senso de comunidade no local. 

Metodologia: 

Devido à realidade construída sem o planejamento integrador, a administração do sistema viário andou junto 

com a segregação dos bairros. Agravado pelas de politicas publicas que conceberam conjuntos 

habitacionais, sem integração com o todo agravando o problema segregacional da área em estudo. Tornando 

necessário um estudo preliminar da região, onde foram feitas entrevistas com antigos e novos moradores 

onde ressaltam a necessidade de um ponto integrador no bairro. Visitas ao local de estudo, para melhor 

visualização do ambiente e de sua problemática e estudos de caso pertinente ao projeto. 

Resultado: 

Para os primeiros estudos do projeto, foram coletadas informações de propostas com caráter reintegrador, e 

visitas técnicas que pudessem agregar na elaboração de um plano de necessidades e estudos de soluções 

adotadas para os mesmos problemas. Para a escolha do de terreno foram analisados os principais fluxos dos 

moradores e os usos de solo, definindo o local do centro cultural. Propôs-se uma nova fluxo viário e novos 

usos de solo para o distrito, visando melhorar os acessos e a qualidade de vida dos moradores e visitantes. 

Conclusão: 

A última etapa do trabalha consistirá em uma nova analise de projetos de edificações que tenham o mesmo 

partido que foi levantado e por fim a proposta do Centro Cultural, que espera com a sua criação contribuir 

para o exercício da cidadania minimizando assim as divisões socioculturais e espaciais que atualmente o 

morador do Distrito possui, gerando um polo integrador entre essas duas áreas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

445 

 

GERENCIAMENTO DE OFICINA DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA – OPORTUNIDADES DE 

MELHORIAS  

ENIC201667682 

 

MAYARA KATHERINE ALMEIDA GHIRARDELLI 

Orientador(a): PEDRO AUGUSTO DA SILVA ALVES 

 

Introdução: 

A principal finalidade deste trabalho é apresentar um estudo aprofundado sobre a gestão de uma Oficina 

Aeronáutica, buscando identificar oportunidades de otimização de processos de melhorias na qualidade, 

aumento da satisfação do cliente ou operador, redução de custos e aumento na segurança, obedecendo a 

todos os requisitos obrigatórios determinados pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. Além disso, 

serão utilizadas referências bibliográficas de autores conceituados sobre o assunto. Neste trabalho será 

descrito e analisado todo o processo de uma oficina aeronáutica desde a Manutenção, a qualidade do serviço 

incluindo segurança, planejamento, engenharia, logística e administração, obtendo as informações através 

da convivência em um centro de serviço aeronáutico. Serão apresentados os tipos de oficinas aeronáuticas 

existentes, definidas nas regulamentações obrigatórias bem como os requisitos para que estas possam ter seu 

funcionamento autorizado pela ANAC. 

Metodologia: 

Tendo-se definido o objetivo deste trabalho, o próximo passo será a realização de um estudo mais amplo da 

regulamentação que rege a manutenção no Brasil a RBAC 145 (Regulamento Brasileiro de Aviação Civil) 

através de pesquisas no site da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e reunião com Especialista da 

ANAC com o objetivo de alinhar a interpretação dos requisitos que serão mencionados nesse trabalho. Na 

segunda parte do trabalho será descrito passo a passo todo o processo de funcionamento gerencial de uma 

oficina aeronáutica com a vivência dentro de um centro de serviço de jatos executivos por um período de 2 

meses, assim podendo presenciar e descrever as definições de cada individuo que executa algum tipo de 

função dentro dela, administração das receitas e custos, planejamento das atividades na aeronave, logística 

de ferramentas, e peças, na qualidade no serviço e segurança e por fim todas áreas que são envolvidas como 

engenharia, suporte ao cliente e outros. 

Resultado: 

Os resultados obtidos com o estudo da regulamentação aplicável e com a descrição e a vivência, o processo 

de funcionamento de um centro de serviço aeronáutico, obtiveram-se oportunidades de melhorias em certas 

áreas reduzindo custos tais como: - A avaliação dos consumíveis descritos nos manuais de manutenção e o 

estudo de verificação de materiais alternativos podendo trazer uma redução de 10% a 15% nos custos da 

oficina - A avaliação em ferramentas podem trazer uma redução no custo de certificação de até 22%, 

dependendo do modelo da aeronave que deseja certificar. - Em operação, os custos de manutenção e 

maximização de mão de obra com o correto planejamento das atividades de hangar e agendamento prévio 

de slot, podem trazer redução de custo de 20% além de maximizar a eficiência do hangar até 40%. 

Conclusão: 

Neste trabalho como o principal objetivo foram apresentar um estudo amplo da regulamentação RBAC 145 

(Regulamento Brasileiro de Aviação Civil) e processo gerencial de uma oficina Aeronáutica que foram 

avaliados e obtiveram - se oportunidades de melhorias que representa ganhos de eficiência financeiros e 

aumento no nível de segurança das aeronaves. 
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PROTÓTIPO DE SISTEMA MÓVEL PARA COLETA E PREDIÇÃO DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS  

ENIC201683539 

 

CAIQUE DE CASTRO SOARES DA SILVA, RENAN ALVES 

Orientador(a): LUIS FERNANDO DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

As doenças epidemiológicas, assim como a Dengue, são uma realidade há vários anos no Brasil. A cada ano, 

as secretárias de saúde dos municípios fazem um trabalho junto à população para o combate a doença e ao 

mosquito transmissor, evitando assim, futuros casos da doença. Assim, vinculado com o conhecimento e a 

informação, objetiva-se utilizar este conhecimento para as pessoas sobre a situação atual da doença e 

partindo deste cenário, tem como objetivo o protótipo em questão na informatização dos meios atuais para 

que as vigilâncias epidemiológicas possam combater a doença com mais capacidade e tecnologia. 

Metodologia: 

O processo de mapeamento da doença é de fato burocrático e lento. Em diversos municípios o mesmo é 

realizado de forma manual, consistindo do preenchimento de fichas de papel na visita dos agentes as 

residências e posteriormente, a digitação desses dados em uma planilha eletrônica. Este apresenta três 

deficiências: o gasto de papel (pois não é sustentável), a digitação dos formulários de papel em planilhas 

eletrônicas (pois ocasiona em retrabalho já que é necessário escrever uma vez no papel e posteriormente 

transferir para o computador) e a insegurança e confiabilidade dos dados preenchidos tendo em vista que os 

arquivos de planilha eletrônica não apresentam mecanismos de segurança devidos que evitam o 

corrompimento dos dados. A partir do que foi apresentado em 2013 pelos alunos Diego Monteiro e Juliana 

Mattos, quando foi apresentado um protótipo de informatização desse processo, houve uma segunda etapa 

do processo onde o objetivo tornou o aprimoramento da interface e adição de novas funcionalidades ao 

sistema para a utilização da Vigilância Epidemiológica e a adição do módulo móvel, sendo um sistema 

(aplicativo) que substituirá as antigas fichas preenchidas pelos agentes, facilitando assim o trabalho dos 

mesmos e informatizando o processo atual. Assim, a comunicação entre os módulo Web e Móvel será 

realizada no momento em que os agentes realizarem as visitas nos domicílios. Vale destacar também que 

além das notificações, o sistema consta com o módulo de relatórios, permitindo assim uma visão macro da 

situação da doença. Com os gráficos será possível também definir um perfil para as áreas abordadas e 

melhorar a agregação das informações relevantes que possam contribuir para tomadas de decisões dos 

gestores. 

Resultado: 

Para a validação do nosso sistema, foi apresentado a funcionários da Vigilância Epidemiológica de Taubaté, 

que realizaram alguns testes para verificar se satisfaz em relação ao processo atual. Após essa validação, 

foram apresentados alguns pontos a serem aprimorados. 

Conclusão: 

O trabalho em questão demonstra que o objetivo proposto foi concluído. Sabendo que antes o cenário dos 

agentes era totalmente inviável devido a não confiabilidade dos dados, segurança e automatização e que, 

hoje, um sistema robusto e inteligente vinculado com um aplicativo que substitui todo um processo manual 

e lento vem em auxílio para as vigilâncias epidemiológicas. 
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ANALISE PÓS OCUPACIONAL FÍSICO-CONSTRUTIVA E SÓCIO CULTURAL DO CONJUNTO 

HABITACIONAL VILA DOS COMERCIÁRIOS II  

ENIC201646937 

 

GIOVANI LUIZ RODRIGUES, LUANA MOREIRA DE TOLEDO, LUISA DE SOUZA LEITE, FERNANDA 

FERNANDES, MARJORIE MARIOTTO DA SILVA SANTOS 

Orientador(a): JOSÉ OSWALDO SOARES DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O Conjunto Habitacional Vila dos comerciários II, foi implantando no ano de 1998 no antigo Sitio Santa 

Bárbara no bairro do São Cristovão, anexado ao Conjunto Habitacional CDHU em Taubaté-SP pela Caixa 

Econômica Federal. Foi implantado nesta malha devido à organização privada do Serviço Social 

Comerciário (SESC), que é mantido pelos empresários do comércio e tem como objetivo proporcionar o 

bem-estar e qualidade de vida aos trabalhadores deste setor e suas famílias. O Conjunto Habitacional é 

composto por 300 unidades residenciais, sendo destas 161 do modelo de dois quartos com 40.95m² e 139 do 

modelo de um quarto com 30.89m² totalizando uma área construída equivalente a 10.886,66m². A finalidade 

deste estudo propõe tomar conhecimento de uma obra que ainda não havia sido estudada profundamente e 

que diante da quantidade de informações disponíveis, desenvolveu-se este estudo, tentando então 

sistematizar todo o conhecimento que, até então, estava disperso. 

Metodologia: 

O embasamento teórico deste trabalho foi obtido por meio de pesquisas, visitas técnicas e consulta aos 

órgãos públicos. Com maior apropriação sobre os projetos, que objetivaram a construção do conjunto, foram 

realizadas pesquisas com a comunidade. Com o projeto de pesquisa elaborado, seguiu-se para a coleta de 

dados. Optou-se por aplicar a pesquisa em horários e dias alternados para que se obtivesse uma apuração 

heterogênea. A pesquisa de caráter exploratório, teve como objetivo analisar a pós-ocupação, a relação 

físico-construtiva e a relação sociocultural entre o Conjunto Habitacional e os moradores. Segundo a ideia 

introdutória retratada por Milton Santos, o meio natural fora substituído pelo meio artificial, assim dizendo, 

o local anterior da implantação era uma zona rural, onde se instalava a antiga fazenda Santa Bárbara. Como 

descrito no livro “nenhum subespaço do planeta poderá escapar ao processo de globalização e 

fragmentação” (SANTOS, Milton. A Natureza - Técnica e Tempo, Razão e Emoção.) e foi o que ocorreu na 

malha habitacional onde está inserido o Conjunto. Após a conclusão da pesquisa seus resultados chamaram 

a atenção, devido à homogeneidade das respostas e do comportamento dos usuários em relação ao criar uma 

identidade cultural no local habitado. Mesmo o estilo de vida sendo diferente uns dos outros a identidade 

cultural não sofre uma grande diferenciação, a reacomodação dos dormitórios e da cozinha foi notada em 

quase todos os residentes entrevistados. Nesse sentido, percebe-se que há um estranhamento no novo 

formato de moradia, designado pelas grandes construtoras, que objetiva um estilo de vida comercial, ou 

seja, fora de casa, onde o residente fica o dia todo fora e tem suas necessidades supridas por equipamentos 

comerciais. 

Resultado: 

A identidade está relacionada com a personalização dos indivíduos em seus domicílios, expondo suas 

predileções conforme sua individualidade, assim permitindo que outras pessoas possam facilmente 

identificar suas respectivas residências. Quando entregue, em 1998, o Conjunto Habitacional seguia uma 

analogia entre as edificações, as residências eram distinguidas apenas por seus respectivos números. Não 

demorou muito, para que os moradores então começassem a criar sua própria identidade em suas moradias, 

pinturas, ornamentos e revestimentos começaram a designar uma residência da outra. A intervenção voltada 

à construção de unidades habitacionais seguiu o modelo padronizado da tipologia unifamiliar (residências 

com sala, quarto, cozinha e banheiro) produzindo um espaço habitacional que desconsidera o modo de vida 

local de alguns residentes. Grandes partes dos moradores afirmaram-se satisfeitos com o programa 

habitacional do projeto, mas que, mesmo assim, realizaram algum tipo de adaptação no local para atender 

seus anseios. 
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Conclusão: 

O programa que visou à construção deste Conjunto Habitacional de interesse social tem características 

evidentes na sua forma de construir: a forma de inserir as pessoas em um novo conceito de habitação, as 

características das unidades habitacionais, os padrões mínimos de material de construção e acabamento, tem 

como prioridade reduzir os custos da construção. Após a ocupação do imóvel pelas famílias, as 

modificações feitas decorreram por anseio dos residentes, em busca de uma identidade habitacional no local 

inserido. Além da avaliação pós-ocupacional é notável a necessidade de uma assessoria para resolver os 

problemas que surgem na Malha do Conjunto Habitacional. 
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AS CONDIÇÕES ESCOLARES E O APRENDIZADO DOS ALUNOS  

ENIC201615678 

 

NATHÁLIA DE CASTRO AGGEU RICARDO 

Orientador(a): SILVIO LUIZ DA COSTA 

 

Introdução: 

O presente trabalho investiga algumas instituições escolares localizadas na cidade de Taubaté, interior de SP, 

e que possuíam Ideb abaixo do índice esperado e por isso são consideradas escolas prioritárias. O enfoque 

desse estudo se encontra no exame das condições escolares e a relação entre esses fatores e a efetividade do 

aprendizado dos alunos. 

Metodologia: 

A metodologia empregada neste trabalho parte de uma pesquisa bibliográfica sobre autores da Sociologia da 

Educação, como François Dubet e Pierre Bourdieu, que oferece o suporte teórico necessário para a análise 

de experiências presenciadas nessas escolas enquanto bolsista pibidiana, com o intuito de refletir sobre o 

funcionamento da instituição escolar. 

Resultado: 

As escolas estudadas possuíram algumas características em comum, estando entre elas alguns 

comportamentos recorrentes, como a resistência dos alunos a se submeterem às normas escolares – muitas 

vezes por se sentirem responsáveis pelo próprio fracasso escolar, desconhecendo a influência das 

desigualdades sociais nesse processo – e o desânimo que atinge alguns professores já desacreditados de sua 

função. Além disso, foi possível constatar que a infraestrutura dessas escolas não era insuficiente, apesar de 

muitas vezes não ser utilizada em todas as suas possibilidades. Dessa forma, se torna importante pensar em 

outros motivos pelos quais a aprendizagem não se concretiza. 

Conclusão: 

Segundo Dubet (2004, p. 540), para se criar uma escola justa, “não existe solução perfeita, mas uma 

combinação de escolhas e respostas necessariamente limitadas”. Por conta disso, conclui-se com algumas 

sugestões que, apesar de não serem por si só soluções para o dilema da educação, podem ajudar, se 

combinados, a amenizar as consequências trazidas por suas deficiências: respeitar as singularidades dos 

alunos, criar políticas educacionais de inclusão, pensar em uma nova maneira de avaliação formadora, e, 

claro, trabalhar de forma mais eficaz na formação de professores. 
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IMPACTOS DA IMPLATAÇÃO DO REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E ESTOQUE BLOCO K NOS 

SETORES CONTÁBIL, FISCAL, CUSTO E FINANCEIRO  

ENIC201615917 

 

JENNIFER RODRIGUES MOREIRA 

Orientador(a): JONAS COMIN DE CAMPOS 

 

Introdução: 

As empresas brasileiras se deparam com a alta carga tributária juntamente com as diversas obrigações 

acessórias a serem entregues ao fisco. É de suma importância o controle e gerenciamento das informações 

contábeis e fiscais por profissionais capacitados a fim de conduzir as empresas ao sucesso. Nas indústrias, a 

principal preocupação é quanto ao controle da produção e do estoque, que necessitam de muitos cuidados 

para que controlem minuciosamente as entradas de matéria-prima, processo produtivo, saídas do produto 

final ou em processamento e suas perdas. 

Metodologia: 

A partir da implantação do Bloco K na Escrituração Fiscal Digital do ICMS/IPI, as empresas terão de 

prestar informações mensais da produção e respectivos consumo de insumos, bem como do estoque 

escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação Federal e pelos 

atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores. 

Será necessário observar as principais mudanças e adequações necessárias nas empresas de pequeno porte 

do ramo industrial, visto que muitas empresas não possuem estruturas adequadas para atendimento de tal 

demanda. A partir de tais dados cada vez mais se promove a integração dos fiscos, com informações 

contábeis e fiscais em uma mesma obrigação e também a possibilidade de identificação de atividades e 

operações ilícitas, pois assim há maior rapidez no acesso as informações e cruzamento de dados. Terá por 

base o Ajuste SINIEF 02/2009, alterado pelo Ajuste SINIEF 17/2014 que dispõe sobre a Escrituração Fiscal 

Digital EFD, instituído pelo Confaz Conselho Nacional de Política Fazendária e o Secretário da Receita 

Federal do Brasil. E como material de apoio o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI. 

Resultado: 

Com isso, pretende-se com a pesquisa minimizar os impactos sofridos com a implantação do novo registro, 

fazendo com que por consequência, as empresas estejam mais bem preparadas para a entrega dos dados, 

possibilitando a correção das inconsistências antes da sua geração e transmissão ao fisco, evitando possíveis 

erros e multas no futuro. 

Conclusão: 

A partir dessa análise serão desenvolvidas estratégias de negócio, visando à adequação das rotinas, 

reestruturação de processos e pessoal direto, revisão de métodos, todos voltados para a área de produção da 

empresa. 
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PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE TEMPERATURA UTILIZANDO ALGORITMO PID E 

PLATAFORMA ARDUINO  

ENIC201655079 

 

GUILHERME FELIPE DE CARVALHO 

Orientador(a): JOÃO BOSCO GONÇALVES 

 

Introdução: 

O passar do tempo levou à necessidade por parte do homem em controlar grande número de grandezas 

físicas. Uma das técnicas de controle mais utilizada é o algoritmo PID, devido ao seu grande número de 

vantagens. O principal desafio para os usuários é calibrá-lo corretamente, devido às perdas quando mal 

configurado, e o método de Ziegler-Nichols tem se mostrado eficiente para ampla variedade de situações. O 

presente trabalho se propõe a elaborar um protótipo e implementar um controlador de temperatura PID, 

utilizando a plataforma Arduino, com o objetivo de provar a sua eficácia quando corretamente ajustado. O 

trabalho se mostra relevante devido a grande quantidade de sistemas com controle PID em operação na 

indústria, servindo como referência para compreender um de seus principais métodos práticos de ajuste. 

Metodologia: 

Para verificação dos métodos de ajuste do PID, foi elaborado um protótipo para simular um ambiente físico. 

No interior deste protótipo, foi colocado um sensor para medição da temperatura, que servirá como 

realimentação do sistema de controle. Foi instalada uma lâmpada para emitir o calor necessário para aquecer 

o ambiente, a fim de que, posteriormente, pudesse ser novamente resfriado, por meio de dois ventiladores, 

até a temperatura desejada pelo usuário. Essas ventoinhas foram energizadas por uma fonte de alimentação 

DC. O controle PID foi implementado na plataforma Arduino, que faz a operação da lâmpada e também dos 

ventiladores, através de um circuito eletrônico. Uma vez desenvolvido, foi realizada a configuração dos 

parâmetros do controlador, utilizando o método de Ziegler-Nichols. 

Resultado: 

Após a implementação do sistema de resfriamento, verificou-se uma redução de aproximadamente 30% no 

tempo necessário para abaixar a temperatura em 15ºC, até o valor ambiente, operando em carga máxima. 

Verificou-se, porém, que o sensor de temperatura passou a apresentar valores incorretos depois da 

montagem do circuito eletrônico completo quando os ventiladores se encontravam ligados, devido a 

variação de tensão em seus terminais Assim, não foi possível até o momento realizar a calibração dos 

parâmetros do PID e efetuar os testes com o mesmo em funcionamento. Tais problemas estão sendo 

verificados para finalizar esse processo e concluir o trabalho. Dentre as possibilidades, estão a reformulação 

do circuito, com o acréscimo de um regulador de tensão, ou a utilização de uma fonte dedicada ao sensor. 

Conclusão: 

Verificou-se, até o momento, a funcionalidade do sistema de resfriamento. Obsevou-se ainda a importância 

de um sistema de controle robusto e confiável para os processos. Além disso, notou-se a necessidade de se 

parametrizar corretamente um sistema PID, a fim de se obter melhores respostas. 
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“MONICA’S GANG”: SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA LEITURA E PRODUÇÃO DO GÊNERO TIRINHA EM 

LÍNGUA INGLESA  

ENIC201640452 

 

MARIA DE LOURDES CASTILHO DE F. NOBREGA MARTINS, BRISA SILVA RIBEIRO PALMA, DAYANE CÉSAR 

COSTA 

Orientador(a): ANDREIA ALDA VALÉRIO 

 

Introdução: 

A tira em quadrinho é um gênero discursivo narrativo que combina desenho e linguagem verbal, em poucos 

quadros, numa abordagem humorística. Por chamar a atenção, principalmente dos jovens leitores, é ótimo 

recurso para motivar os alunos. O ensino desse gênero pode ser feito de forma organizada, por meio de 

sequências didáticas, que propõem atividades variadas, para que os alunos desenvolvam capacidades 

relacionadas à leitura e à escrita. Este trabalho objetiva apresentar uma proposta de sequência didática de 

leitura e de produção do gênero tirinha, desenvolvida por graduandas em Letras no primeiro semestre de 

2016, como atividade para a disciplina Língua Inglesa, no Departamento de Ciências Sociais e Letras, da 

Universidade de Taubaté. 

Metodologia: 

O material didático-pedagógico tem como público-alvo alunos da 5ª série do ensino fundamental; foi 

elaborado de acordo com o disposto sobre leitura nos Parâmetros Curriculares de Língua Estrangeira 

(BRASIL, 1998) e segue o modelo sugerido por Schneuwly e Dolz (2004). Para isso, escolheu-se uma série 

de tiras de personagens da “Turma da Mônica”, criadas pelo cartunista Maurício de Sousa, as quais, nos 

países de língua inglesa, são publicadas como “Monica’s Gang”. A proposta de trabalho com base nas 

sequências didáticas envolve quatro fases: pré-leitura, leitura geral, leitura específica e pós-leitura. Na 

primeira fase, propõe-se a ativação do conhecimento prévio do aluno, com a disponibilização de diferentes 

tirinhas em língua portuguesa, o levantamento do que eles sabem acerca desse gênero e a explicação de 

algumas de suas características específicas, como onomatopeia e linguagem não verbal. Depois, sugere-se a 

leitura de várias tirinhas, ainda em português, para fazer o levantamento das características dos personagens 

principais e a apresentação de um exercício para que os alunos liguem esses personagens aos seus 

respectivos nomes em inglês. Na terceira fase, recomenda-se a leitura de três tiras em inglês, para inferir a 

história por meio da observação das imagens e dos tipos de balões usados; em seguida, propõe-se um 

exercício de vocabulário, de gramática e de interpretação. Na última fase, sugere-se que os alunos criem 

suas próprias histórias, com o preenchimento, em inglês, das falas dos balões das tirinhas apresentadas e 

com a produção de outras tirinhas, para exposição na escola. 

Resultado: 

Como a proposta de sequência didática é apenas um planejamento, ainda não é possível tecer considerações 

sobre possíveis resultados práticos de sua aplicação aos alunos. No entanto, para as alunas do curso de 

Letras que prepararam a sequência didática, os resultados obtidos com sua produção revelam a importância 

da criação de material didático próprio, ainda na graduação, para a prática dos ensinamentos teóricos do 

curso. A elaboração desse material foi um desafio gratificante, porque houve necessidade de reflexão sobre 

os conceitos envolvidos e de questionamento acerca dos procedimentos metodológicos para leitura e 

produção do gênero tirinha em sala de aula. 

Conclusão: 

Conclui-se que a elaboração da proposta levou as graduandas a perceberem novos caminhos para o ensino 

da Língua Inglesa, sendo um deles o emprego do lúdico para despertar o interesse do aluno e auxiliar na 

aprendizagem. Além disso, a produção da sequência didática foi um estímulo para a continuidade de mais 

pesquisas para a elaboração de material didático. 

 

 



  

453 

 

FORMAÇÃO DOS CUSTOS PELA UTILIZAÇÃO DO CUSTEIO RKW  

ENIC201622319 

 

FRANCINE ROBERTO, RAYRA ENDI ALCANTARA DOS SANTOS 

Orientador(a): ANGELA MARIA RIBEIRO 

 

Introdução: 

A terceirização tornou-se uma estratégia no mercado de trabalho, ou seja, uma ferramenta administrativa 

cuja finalidade é a contratação de soluções, tendo como objetivo a competitividade, bem como a boa 

qualidade e a permanência de uma empresa no mercado atual. Para a formação de preço nos serviços 

terceirizados a contabilidade assumiu um papel indispensável. Caso não haja um sistema eficiente de 

contabilidade de custos a empresa poderá chegar à falência, visto que os preços de vendas podem tornar-se 

irreais. O objetivo desta pesquisa é formar o custo dos serviços terceirizados pelo custeio RKW. 

Metodologia: 

Para o estudo de caso foram realizados diversos recursos como levantamento e análise de dados, pesquisas 

qualitativa e quantitativa e análise bibliográfica. Os dados desse estudo são abordados através de 

levantamentos realizados em uma empresa X, do ramo de serviços com terceirização de mão de obra, sendo 

essa situada no litoral norte de São Paulo. Os primeiros itens levantados foram os custos da empresa, como: 

impostos, salários, despesas administrativas e encargos. As duas principais atividades escolhidas para a 

análise desse estudo foram o serviço de limpeza e o de portaria, que incluem controladores de acesso 

noturnos e diurnos. Uma amostragem com 10 funcionários de cada função, formando um total de 20, foram 

utilizados para a composição de custos dessa análise. Após o levantamento de todos os custos da empresa e 

da classificação desses custos, foi utilizado o método de custeio RKW como direcionador dos custos 

indiretos e despesas fixas para centros de custos para que, através da departamentalização, esses custos 

fossem alocados aos serviços. 

Resultado: 

Com a investigação dos dados obtidos constatou-se que embora a quantidade de custos alocados para o 

serviço de limpeza seja 16,66% maior que o serviço de portaria, o valor de seu custo total é 7,28% inferior, 

ou seja, verificou-se que o serviço de portaria é mais oneroso para a empresa. Isso ocorre porque a folha de 

pagamento da função de portaria é 20,86% maior que ao da limpeza. 

Conclusão: 

Conclui-se que o método de custeio RKW, por meio do estudo realizado na empresa X, possibilita melhor 

visão para os gestores de como os custos dos serviços estão compondo o preço praticado pela empresa e 

qual é a melhor forma de realizar os cortes nos gastos ou realizar investimentos buscando a excelência dos 

serviços prestados. Neste ramo de prestação de serviços terceirizados a empresa tem que formar seus custos 

com eficácia para que ela consiga competir no mercado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

454 

 

SISTEMA DE TROCA DE CALOR EM UM MOLDE DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO – SUA FUNÇÃO 

DENTRO DO PROCESSO  

ENIC201607681 

 

ROGER WILLIAM DA SILVA 

Orientador(a): LUIZ RICARDO PRIETO HERCOS 

 

Introdução: 

Com a evolução da indústria automobilística, está sendo cada vez mais introduzido polímeros na produção 

dos veículos, principalmente em parachoques, pois em caso de acidentes o material plástico acaba 

representando grande melhoria nas condições de segurança, porém não é apenas essa questão, mas também 

questão de produtividade, e para que se tenha boa produtividade é indispensável que o tempo de ciclo seja 

menor possível, e para que isso aconteça é necessário um sistema de troca de calor bem projetado. Levando 

em conta esses dados será apresentado um estudo de caso, onde irá analisar um sistema de troca de calor de 

um molde de parachoque, será demostrado as equações literárias para que se possa calcular um sistema de 

troca de calor eficiente ressaltando os benefícios desse sistema, e para que possa afirmar que essas equações 

literárias atendem as necessidades, será feito uma coleta de dados de um molde já em produção. 

Metodologia: 

Apesar de ser complexo as equações para calcular o tempo de refrigeração e a vazão do sistema, Manrich 

(2005) e Mylla (1989) propõem métodos simplificado para análise da troca de calor que é considerado 

satisfatório, embora induza a alguns erros. Para calcular o tempo de refrigeração será utilizado a equação 

proposta por Mylla (1989). Para calcular a vazão do sistema de refrigeração será necessário calcular o calor 

trazido pelo polímero, e o calor perdido para o ambiente, que será calculado através das equações da perda 

por condução, convecção e radiação, a partir dessas equações será possível obter o calor removido pelo 

sistema de refrigeração e assim calculado a vazão do sistema. 

Resultado: 

Para que seja possível calcular o tempo de refrigeração e a vazão, foi elaborado uma tabela com dados do 

processo e da matéria prima utilizada. O tempo calculado para a refrigeração foi de 13,25segundos, esse 

tempo calculado se aproxima do tempo de refrigeração real do processo que é de 14segundos. Para calcular 

a vazão foi necessário calcular o calor trazido pelo polímero, que foi de 56,45kW e o calor perdido para o 

ambiente que foi calculado através da perda por condução, convecção e radiação, que somadas resultaram 

em - 13,04kW, assim o calor removido pelo sistema de refrigeração foi de 43,40kW e a vazão do sistema foi 

de 239,4L/min. Como ao todo, o molde possui 24 circuitos de refrigeração, isso gera uma vazão aproximada 

de ~10L/min por cada circuito. Essa vazão é próxima do recomendado por Manrich (2005) para tubulações 

de 11mm, que é de ~9,5L/min. 

Conclusão: 

O processo de injeção possui diversos fatores que influenciam no produto final, e dentre eles está a 

refrigeração, pois ela influencia tanto o processo, com o tempo de ciclo, como o produto final em suas 

propriedades e aspectos. Apesar da complexidade para se projetar e calcular um sistema de troca de calor, o 

método simplificado apresentado embora induza a erros, permite calcular a vazão de uma forma eficaz, 

como comprovado pelos cálculos. Embora o método apresentado tenha sido eficaz em seu resultado, ele não 

é utilizado na empresa devido suas possíveis variações, por conta disso é utilizado o software MoldFlow. 
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ESTUDO DE CASO DA ABERTURA, EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA POUSADA NO MUNICÍPIO DE 

PINDAMONHANGA-SP : EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL  

ENIC201670960 

 

ANA CATARINA MARCON PAES DE BARROS, LUCAS DA SILVA COSTA 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Cabe inicialmente ressaltar que o empreendedorismo sustentável, por se tratar de um conceito relativamente 

novo, abre uma discussão na literatura. Shepherd e Patzelt (2011) argumentam que apesar dos conceitos de 

empreendedorismo ambiental e social serem relacionados ao de empreendedorismo sustentável, não são 

sinônimos. Desta forma, o trabalho em epigrafe evidenciará a importância em retratar sobre o conceito de 

sustentabilidade que é dada pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, formado 

pelas Nações Unidas nos anos 80 mais conhecida como Comissão de Brundtland. A sustentabilidade está 

apoiada sobre um tripé formado pelos fatores sociais, ambientais e econômicos. O respeito pelo meio 

ambiente, a eficiência econômica e equidade social, são os três critérios que tem de ser tratados 

simultaneamente em qualquer projeto com responsabilidade sustentável (SHARF,R). 

Metodologia: 

A Vila Serra da Luz é uma pousada sustentável, e está localizada em uma bela área de preservação 

ambiental. A sua primeira fase de implantação conta com um restaurante aberto há dois anos e parte para a 

segunda fase da sua implantação: a Pousada Serra da Luz. Está instalada em uma APA (Área de Preservação 

Ambiental). Ela se vale da postura de conservação e também de preservação, de seguimentos de 

intocabilidade e de locais de aproveitamento controlado desses recursos naturais apenas para a apreciação 

turística. É de suma importância o reconhecimento da qualidade ambiental na gestão dos negócios de uma 

empresa que implantará a sustentabilidade e na relação com os clientes e com a sociedade. Partindo desse 

pressuposto, o presente trabalho utilizou para o perfeito desenvolvimento e compreensão o método do 

estudo de caso assistido por pesquisa bibliográfica. 

Resultado: 

Este trabalho buscou conceituar a sustentabilidade para criar sistemas de como aplicá-la a uma pousada, 

cuja implantação vem como segunda fase de um empreendimento com a mesma filosofia, que teve inicio 

com um restaurante que sempre buscou uma atitude objetiva de prática de sustentabilidade, que além de 

criar novas rotinas e fazer com que seus colaboradores as adotassem, propôs uma mudança na forma de 

pensar sobre o ambiente que eles estão inceridos. Desde o processo de implantação, atender criteriosamente 

a legislação ambiental, torna um empreendimento sustentável caro e demanda esforços, tempo e mudanças 

culturais em toda equipe envolvida. Entender o processo de licenciamento, definir as características de uma 

APP (Área de Preservação Ambiental) garantirá uma ação empreendedora e geradora de potenciais 

vantagens competitivas. 

Conclusão: 

Acreditamos que é viável a implantação e obtenção da licença para a instalação de uma pousada em um 

APA, que a implantação de uma pousada que visa à preservação do meio ambiente poderá influenciar seus 

hóspedes e vizinhança, criando rotinas simples para atender o conceito de sustentabilidade. As ações 

práticas que beneficiam o meio ambiente possa também gerar benefícios para o empreendimento, com a 

implantação de sistemas para diminuição de desperdícios e também ajudando na qualificação da mão de 

obra local. 
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QUANDO OS SENTIMENTOS DO TERAPEUTA AMEAÇAM A FORMAÇÃO DA RELAÇÃO TERAPÊUTICA  

ENIC201601651 

 

SILVIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA, FLAVIA APARECIDA BARBOSA 

Orientador(a): PATRÍCIA RIVOLI ROSSI 

 

Introdução: 

Durante um atendimento clínico, o psicólogo deve estar preparado não somente para a aplicação de técnicas, 

mas também para a assunção da responsabilidade de construir um relacionamento com o cliente que seja em 

si terapêutico. O terapeuta atuando como uma audiência não punitiva e constituindo-se como um agente 

reforçador facilita que o cliente se exponha a emoções aversivas e possivelmente aumente a tolerância do 

mesmo às intervenções do terapeuta. A relação terapêutica é uma interação de mútua influência entre as 

qualidades pessoais do terapeuta e as qualidades pessoais do cliente. Sabe-se que a qualidade dessa relação é 

preditiva de resultados. Contudo, o psicólogo pode apresentar dificuldades em promover uma interação 

favorável, na medida em que o cliente pode apresentar comportamentos que dificultam o andamento dos 

atendimentos ou o seu repertório apresenta falta de habilidades. 

Metodologia: 

Nesse sentido, empreendeu-se um estudo com o objetivo de descrever a condução de um processo de 

avaliação comportamental realizado com um Cliente do sexo masculino, com 52 anos de idade. Para tal, 

empreendeu-se uma pesquisa documental (dados secundários) que analisou os prontuários de uma 

Supervisora de Psicologia. Foi encontrado um relatório de estágio desenvolvido com esse Cliente, que 

descrevia oito sessões conduzidas por dois terapeutas estagiários. O relatório continha a condução do caso e 

alguns sentimentos apresentados por um dos terapeutas. 

Resultado: 

O terapeuta apresentou algumas resistências. Ao verificar a idade do cliente no prontuário, o terapeuta 

julgou-se ser incapaz de atender o caso. Apostando na efetividade teórica e técnica, se dispôs ao 

enfrentamento de suas dificuldades. O cliente apresentou alguns comportamentos clinicamente relevantes e 

por questões pessoais, o terapeuta tendeu a esquivar-se da interação. Ciente de suas dificuldades e da 

importância em acolher o Cliente, atentou-se em evitar emitir comportamentos que afastasse o Cliente. 

Segundo o Terapeuta, alguns fatores o auxiliaram a não emitir mais comportamentos que ameaçassem a 

relação terapêutica, sendo: considerar a importância da mesma, a audiência não punitiva pelo grupo de 

supervisão e trabalhar essas dificuldades em sua terapia pessoal. Considera-se que pelo fato de estar em uma 

relação na qual a melhora do seu Cliente dependia do seu comportamento empático e acolhedor favoreceu o 

compromisso do Terapeuta de persistir e buscar compreender o Cliente como um todo. 

Conclusão: 

As características pessoais do Terapeuta não atrapalharam a condução do caso. A avaliação foi realizada e o 

Cliente foi encaminhado à psicoterapia. No entanto, faz-se importante ressaltar que o terapeuta apresentou 

dificuldades iniciais mas manteve-se disposto a enfrentar suas resistências, procurando meios para isso. O 

treino de futuros terapeutas deve considerar as dificuldades de repertório dos mesmos e nesse sentido, o 

papel do supervisor, como modelo, de encorajamento e acolhimento do estagiário é fundamental. 
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PANORAMA DO ESTADO FUNCIONAL DOS IDOSOS DE PINDAMONHAGABA: SISTEMA DE 

INDICADORES DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS DO IDOSO (SISAP)  

ENIC201608784 

 

ALINE PARRAS LUQUE SANTOS, ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA, ELAINE CRISTINA MARTINEZ 

TEODORO 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

A avaliação do idoso deve contemplar todas as dimensões envolvidas no processo saúde-doença de forma 

multidimensional, e deve ter por objetivo a definição do diagnóstico funcional global, por este motivo o 

envelhecimento populacional vem se tornando tema de grande preocupação entre os organismos nacionais e 

internacionais, tomadores de decisões públicas e privadas, organizações da sociedade civil e especialistas da 

comunidade acadêmica. Desta forma, os indicadores auxiliam a descrever as características relevantes sobre 

determinados atributos e dimensões do estado de saúde, assim como o acompanhamento de políticas. Diante 

disso, o estudo propôs descrever a situação de saúde funcional dos idosos de Pindamonhangaba. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo epidemiológico, pesquisa descritiva de dados secundários na plataforma SISAP. As 

variáveis do estudo escolhidas foram sete indicadores do estado funcional, são consideradas neste item as 

limitações no desempenho das funções corporais em nas atividades diárias. Todos os indicadores são 

extraídos da base de dados da FIOCRUZ-SISAP, foram selecionados por serem indicadores diretos e 

indiretos da atuação da fisioterapia. Os indicadores foram: idosos com dificuldade de enxergar; ouvir; 

idosos com alguma deficiência; com deficiência motora; mental (alteração de cognitivo), incapacidade 

funcional para atividades da vida diária e idoso com limitação de mobilidade física. Os indicadores foram 

do ano base de 2010, último publicado pela FIOCRUZ. 

Resultado: 

A população idosa de Pindamonhangaba (2010) representa 10,2% da população total, quanto aos 

indicadores, apresentaram dificuldade de ouvir (19,9%); de enxergar (37,1%). Idosos que relataram alguma 

deficiência (55.7%), sendo deficiência motora (30,6%); mental (1,7%). Apenas 22,7% dos idosos 

apresentam incapacidade funcional para atividades da vida diária e 16,8% com limitações de mobilidade 

física. Todos os indicadores analisados apresentaram valores satisfatório, pois todos se encontram abaixo 

dos valores nacionais e do estado de São Paulo, o que indica município com bons projetos públicos para a 

população idosa. 

Conclusão: 

Os indicadores escolhidos evidenciaram bom estado funcional dos idosos no município de 

Pindamonhangaba relacionados a média nacional e do Estado de São Paulo. 
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OPERACIONALIZAÇÃO DE PRODUTOS METEOROLÓGICOS USADOS PELO GRUPO DE PREVISÃO DE 

TEMPO DO CPTEC/INPE  

ENIC201633125 

 

ARIELLE DOS SANTOS BASSANELLI PEREIRA 

Orientador(a): DANIEL MERLI LAMOSA 

 

Introdução: 

A automatização de serviços é uma atividade essencial em centros que geram produtos operacionais na área 

de Meteorologia. A padronização na criação dos produtos melhora a manutenção e o desenvolvimento da 

suíte operacional que envolve o uso de diversas ferramentas desde, por exemplo, softwares para recepção de 

dados até a geração de produtos. Esse trabalho tem como objetivo reestruturar a suíte operacional para 

uniformizar todo seu desenvolvimento, visando sua manutenção e portabilidade entre servidores. A suíte 

implementada gera produtos de forma automática com possibilidade de uso manual para estudos de casos 

em outros períodos, valida os dados de entrada e os produtos gerados. 

Metodologia: 

Para que fosse possível instalar e configurar o sistema de recepção e decodificação dos dados, criar a suíte 

operacional e disponibilizar os produtos gerados em um servidor FTP foram utilizadas as seguintes 

ferramentas: o LDM (Local Data Manager) que recebe os dados meteorológicos do fluxo GTS (Global 

Telecommunication System), o Gempak (General Meteorology Package) que decodifica e gera os produtos 

meteorológicos e o AFD (Automatic File Distributor) que disponibiliza os produtos em um servidor FTP. 

Resultado: 

Após a implementação e a operacionalização da nova suíte os produtos disponibilizados passaram a ser 

validados e disponibilizados de forma mais rápida comparada com o sistema anterior. Uma nova 

funcionalidade foi incorporada a suíte, a qual permite gerar produtos em períodos anteriores para estudos de 

caso. Em dois meses de funcionamento não foi reportada nenhuma falha na geração dos produtos. O 

desenvolvimento da nova suíte foi estruturado visando sua manutenção e portabilidade entre servidores, 

alterando apenas um arquivo de configuração. A figura abaixo mostra um exemplo da estrutura da suíte 

implementada, na qual observa-se os produtos pertencentes a família Diagnóstico Sinótico: 

Conclusão: 

A nova suíte atendeu as demandas dos meteorologistas de forma adequada, disponibilizando os produtos 

validados e dentro do horário previsto. Durante a implementação da suíte tomou-se o cuidado de seguir um 

padrão no qual um desenvolvedor possa rapidamente desenvolver novas funcionalidades e/ou realizar 

alterações. A partir da estrutura criada é possível adaptar ou incorporar novos produtos com diferentes 

modelos numéricos de previsão de tempo. 
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A REGULAMENTAÇÃO DA SEXUALIDADE PELA IGREJA: OS RESQUÍCIOS DO BRASIL COLÔNIA NA 

ATUALIDADE  

ENIC201651421 

 

MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, RAFAEL DA SILVA PEREIRA 

Orientador(a): NILDE FERREIRA BALCAO 

 

Introdução: 

A Frente Parlamentar Evangélica, como se sabe, tem assumido a “missão” de legislar ordem, instaurar 

harmonia e reprimir caos, buscando recuperar um poder normativo que foi próprio do clero durante o 

período do Brasil Colônia. Justifica-se com um discurso que se supunha iria perder seu lugar político na 

Modernidade, por conta da redução dos poderes normativos do clero. Atualmente, os pastores enfronhados 

na política reproduzem os argumentos dos padres no século XVI para manter a exclusividade legal do 

casamento heterossexual. O ponto de partida dessa normatização está no período da Inquisição no século 

XVI, quando o Santo Oficio julgava os “crimes de costumes” com um rigor que rivalizava com a 

perseguição dos transgressores da fé. O objetivo desta pesquisa é mostrar os resquícios dessa normatização 

nas propostas da Frente Parlamentar Evangélica buscando compreender a lógica da negação da diversidade 

sexual, positivamente, no ordenamento jurídico da família. 

Metodologia: 

O foco para a consulta às referências bibliográficas foram textos sobre a história da sexualidade no Brasil e 

o site da Câmara dos Deputados, analisando a tramitação do PL 6.583. Na historiografia, Silva (2015) 

mostra como os discursos e representações da Igreja estavam impregnados por uma hostilidade às mulheres, 

em pensadores como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino ou Santo Ambrósio, dentre outros. Segundo 

Vainfas (1986), desde 1580, o bispo da Bahia, por delegação do Santo Ofício de Lisboa, era o responsável 

pela função inquisitorial na colônia e, portanto, transmitia esse pensamento na ordem legal da época. Ao 

Santo Ofício não interessava os atos por si só, mas também as idéias, os desvios de consciência que as falas 

ou atitudes pudessem indicar. Mott (1986) relata que a fonte documental para a reconstrução da história dos 

homossexuais na Colônia é quase exclusivamente de processos inquisitoriais dos acusados do “nefando 

pecado da sodomia”. Lima (1986) analisa como o Concílio Tridentino (1545-1563) retomou o esforço 

moralizador do Concílio de Latrão (séc. XIII), restringindo o sexo lícito aos leigos casados, reduzindo e 

direcionando a sexualidade à procriação. Nos sites analisados verificou-se: i) o Projeto de Lei (PL) 6.583 de 

2013, de autoria do deputado Anderson Ferreira (PR/PE), que visa criar o Estatuto da Família e, em seu 

artigo 2º, conceitua família como “o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, 

por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes”; ii) as decisões proferidas pelo STF na ADI 4277 e na ADPF 132, que reconhecem a união 

estável para casais do mesmo sexo; iii) a Resolução 175 do CNJ, que proíbe a recusa de autoridades 

competentes a realizar casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Resultado: 

Segundo Vainfas (1986, p. 46), lei régia dispunha que os “sodomitas” fossem “queimados e feitos por fogo 

em pó”, condenados às mesmas penas do crime de Lesa-Majestade. Para Lima (1986), a preocupação com o 

esforço moralizador fez da confissão um instrumento para vigiar as práticas sexuais, em conformidade com 

os preceitos da Igreja. Ao citar as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707), ela demonstra 

que a confissão é o discurso da culpa, sem o qual não pode haver perdão. O PL 6.583/2013 afirma que as 

relações de “mero afeto” não devem ser tratadas pelo Direito de Família; que diferentes arranjos sociais não 

presumem “reprodução conjunta” e “cumprimento de papel social” (Relatório 2015, p.17). Por sua vez, o 

STF, no julgamento da ADI 4277 e da ADPF 132, equipara união homoafetiva à entidade familiar 

juridicamente. A Resolução nº175 do CNJ possibilita o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. 
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Conclusão: 

A proposta da FPE resgata normatizações oriundas do Tribunal do Santo Ofício, disseminadas na 

mentalidade da população brasileira pela colonização portuguesa, em detrimento da jurisprudência atual do 

STF. Há um conflito de ideias entre a jurisprudência que reconhece o casamento homoafetivo e a lei positiva 

que reconhece, apenas, o casamento heterossexual, em nome do “esvaziamento total das notas 

características da família, base da sociedade” (Relatório 2015, p.17). Tal argumentação parece um resquício 

da pregação do período colonial sobre o casamento tendo como finalidade a “função social” e a 

“procriação”, como nas resoluções do Concílio de Latrão, no século XIII. 
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BENEFÍCIOS DOS REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS PARA AS EMPRESAS  

ENIC201677357 

 

THALES FELIPE CAMARGO DA SILVA, LEONARDO AUGUSTO DE JESUS BENTO 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Diferentemente dos Regimes Aduaneiros Comuns em caráter de controles fiscais tributários e obrigações, os 

Regimes Aduaneiros Especiais são caracterizados pela prática da suspensão parcial ou total e até isenção do 

recolhimento dos tributos de importação ou exportação, com finalidade específica, tratando de bens que 

permanecem ou saem do país em caráter temporário, atendendo a necessidade de reparo, prestação de 

serviços, testes, exposições e feiras, composição de partes e peças de produto acabado, produtos que 

incorporem o processo produtivo, destinados à exportação. Os regimes aduaneiros especiais Drawback e 

RECOF (Regime de Entreposto Industrial Sob Controle Aduaneiro), os quais serão abordados com mais 

ênfase ao longo deste trabalho, consistem na suspensão e eliminação de tributos incidentes sobre insumos 

importados para industrialização de produtos a serem exportados e funcionam como mecanismo de 

incentivo às exportações, dada a forte competitividade no mercado mundial quanto a preços e qualidade dos 

produtos. 

Metodologia: 

A pesquisa implementada, caracterizada como exploratória e descritiva, teve seu desenvolvimento baseado 

em bibliografias direcionadas a área de comércio exterior, monografias referentes ao assunto, sites 

governamentais e sites de empresas que já utilizam os regimes e pesquisas online sobre as normas aplicadas, 

com intuito de identificar de que forma os Regimes Aduaneiros Especiais podem gerar vantagens para as 

empresas. As pesquisas foram realizadas de acordo com as necessidades, com o foco em demonstrar como 

os Regimes Aduaneiros Especiais podem maximizar as exportações do país, em especial os regimes 

Drawback e RECOF. 

Resultado: 

Inicialmente, buscou-se detalhar os regimes aduaneiros especiais, detalhando-os e ressaltando a importância 

que eles tem para otimizar a competividade e capacidade de produção das empresas brasileiras, mantendo o 

foco nos regimes tributários de Drawback e RECOF. Buscou-se comparar os dois regimes em questão, 

diferenciando-os. Analisamos estudos de casos e identificamos os impactos que estes regimes tem para as 

empresas. 

Conclusão: 

Através do presente trabalho, verificamos que as empresas beneficiárias dos regimes aduaneiros especiais, 

especialmente dos regimes de Drawback e RECOF obtém maior competitividade no mercado internacional 

pois conseguem exportar seus produtos em condições e valores similares aos de seus concorrentes externos 

devido a possibilidade de importar insumos que serão integrados no produto final com desoneração de 

tributos. 
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INTERVENÇÃO URBANA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO E SOCIAL NO DISTRITO DE 

QUIRIRIM  

ENIC201629158 

 

VITOR MACIEL, CAIO LUIZ MARCELINO SILVA 

Orientador(a): VINICIUS BARROS BARBOSA 

 

Introdução: 

Entendendo as cidades como centros de desenvolvimento econômico onde se concentram diversos tipos de 

oportunidade e complexidade urbana, o presente trabalho procura expor o resultado alcançado no 

desenvolvimento do projeto arquitetônico de um “Centro Esportivo e Social”, localizado no Parque 

Municipal no Distrito de Quiririm, Taubaté, SP. Traz como ponto de apoio a criação de um edifício que 

abriga atividades diversas de cunho social e esportivo, que ao mesmo tempo apresenta um compromisso em 

estabelecer a intervenção no entorno do terreno escolhido, de forma a restituir sua ligação com os usos 

existentes, como também, valoriza a parte das estruturas existentes no local, a exemplo do edifício que 

abriga a FAMUTA (Fanfarra Municipal de Taubaté Jovem), campeã do campeonato mundial de bandas de 

marchas e shows em 2014, como também sua localização estratégica próximo ao bairro do CECAP. 

Metodologia: 

O planejamento dessa proposta percorreu diferentes etapas de desenvolvimento do projeto, com especial 

destaque para: 1- Pesquisa sobre o tema – equipamentos de uso público e social em meios digitais, 

periódicos e livros especializados; 2- Levantamento, leitura e análise de estudos de casos relacionados ao 

tema do trabalho; 3- Levantamento, leitura e análise da área de intervenção em diferentes escalas: definição 

de duas escalas de trabalho: escala urbana e escala do edifício; 4-Definição das estratégias de intervenção ao 

estabelecer as diretrizes de ocupação da área e seu impacto na vizinhança; . Escala urbana- Ligação de dois 

terrenos através de uma ponte passarela. Junção de usos e definição dos fluxos. . Escala do edifício- Criação 

de um Ginásio, entendendo-o como uma solução prática e econômica, que estabeleça relação com o terreno 

escolhido e passarela criada. 5-Desenvolvimento dos estudos preliminares / anteprojeto do projeto 

arquitetônico e urbanístico: . Escala urbana- A proposta para junção e unificação dos dois terrenos, foi 

colocado com a criação de uma extensa ponte passarela, induzindo as pessoas a entrarem e viverem o 

parque, mantendo um diálogo entre o espaço interno e externo. Organizou-se um fluxograma a partir das 

possibilidades geradas pela conexão dos terrenos pela ponte/passarela, para que os elementos obrigatórios 

do projeto e suas respectivas áreas estivessem devidamente conectadas, com fluxo de circulação coerente e 

viável; . Escala do edifício: A edificação construída (ginásio), se dá num total de 3 níveis, cuja a fachada 

principal está prevista para ser posicionada de frente para a ponte/passarela. Esse posicionamento privilegia 

a confluência de circulações e conexão com o parque. A circulação se dá por meio da ampliação do ângulo 

de visão por parte do visitante, tendo uma visão completa do prédio e seu entorno de qualquer lugar que ele 

esteja. 

Resultado: 

Como visto anteriormente o projeto baseia-se em duas escalas, se iniciando pela questão da inserção urbana 

e posteriormente da edificação (ginásio). A organização da implantação se dá pelo partido de aproveitar as 

edificações e maciços verdes já existentes no local, dando a eles mais vivacidade e aproveitando-os da 

melhor forma possível. Ginásio dado com serviços bem definidos onde no plano térreo, destinamos à quadra 

uma grande área central para práticas esportivas e realização de eventos, no qual se poderá acessar por dois 

lados da edificação, criando uma circulação contínua. Em seu segundo nível encontram-se uma circulação 

livre e uma área de alimentação. A parte administrativa foi locada em seu terceiro nível. O edifício em si se 

dá em forma retangular, com uma cobertura em concreto sustentada por vigas de aço que distribuem o peso 

nos pilares e na fachada sul, sustentada por uma trama metálica. 
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Conclusão: 

O desenvolvimento desta proposta percorreu diferentes etapas do progresso do projeto arquitetônico, de 

forma a atender a resolução tanto da escala referente a sua inserção urbana, como a resolução dada ao 

próprio edifício. Neste sentido, “O Centro Esportivo e Social”, busca introduzir na área de intervenção um 

“caráter regional ou provincial como ferramenta para a organização de zonas deterioradas, que permita 

aumentar a infraestrutura esportiva existente, congregue os vizinhos de todas as idades, seja motor de 

organização e coesão social”, conforme destaca o edital que estabelece as bases para desenvolvimento do 

exercício. 
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IDENTIFICAÇÃO DE MICROESTRUTURAS E CARACTERIZAÇÃO DE AÇOS CARBONO PARA USO EM 

VASOS DE PRESSÃO  

ENIC201683204 

 

ANTÔNIO CARLOS VIANA JUNIOR, SILAS DA SILVA CUNHA 

Orientador(a): LUIZA DE CASTRO FOLGUERAS 

 

Introdução: 

Uma das tecnologias que mais influenciaram a sociedade moderna foi a produção e utilização do ferro e 

aço; assim, desde o século XIX o aço se tornou o material divisor de águas no meio industrial, pelo fato de 

estar presente em quase tudo que se faz para atender aos interesses e às necessidades humanas. Neste 

contexto, grandes equipamentos de processos são produzidos em aço para atender indústrias químicas, 

petroquímicas e outras mais, por ser um material com alto grau de confiabilidade em sua utilização em 

situações que necessitem resistência mecânica e química e térmica. Para a escolha de material básico para a 

produção de equipamentos que trabalham à pressão constante, denominados como vasos de pressão, é 

necessário o conhecimento prévio da matéria-prima a ser utilizada na fabricação. As chapas de aço carbono 

do tipo SAE 1020 e SA 516 entre outras são geralmente destinadas para a produção destes equipamentos 

industriais. 

Metodologia: 

A partir de peças de aço SAE 1020 e SA 516 fornecidas por empresa, que manufatura componente para 

vasos de pressão foram preparados corpos de prova. O trabalho foi desenvolvido em ambos os materiais, 

com e sem tratamento térmico. Para o tratamento térmico, amostras de aço que foram submetidas ao 

processo de alívio de tensões; assim, foram aquecidas até temperatura de 632°C por duas horas, após este 

período de tempo, resfriadas lentamente dentro forno. Em seguida, as amostras com e sem tratamento 

térmico foram cortadas manualmente e embutidas em baquelite, visando realizar análise metalográfica no 

material, para revelar e analisar a microestrutura do aço.Para tal, foram lixadas e polidas, visando remoção 

por completo, as ranhuras das lixas e preparando-as para ataque químico. Durante o lixamento e 

polimento,as amostras foram observadas via estereoscópico Zeiss (modelo CL 1500) e quando, devidamente 

polidas, foram submetidas ao ataque químico. Para a revelação da microestrutura foi utilizado reagente Nital 

(composição 3% de ácido nítrico e 97% de álcool etílico) e o tempo de ataque foi o suficiente para que a 

microestrutura aparecesse na superfície da amostra. Para avaliação das microestruturas reveladas foi 

utilizado microscópio óptico Zeiss (modelo Axio Scope A1). E simultâneo à avaliação metalografica dos 

aços foi realizado técnica analítica por difração de raios X, visando adquirir conhecimento em relação a esta 

técnica utilizada para identificação de materiais.O equipamento utilizado foi do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais/Laboratório Associado de Sensores e Materiais – LAS, da marca Panalytical e as 

amostras analisadas foram os corpos de provas obtidos inicialmente no trabalho. 

Resultado: 

A análise metalográfica dos materiais com e sem tratamento térmico, revelou a microestrutura dos aços. 

Para as amostras do material SAE1020 sem tratamento, observou-se nas imagens obtidas por microscópio 

óptico que há estrutura das fases ferrita e perlita no material.Os grãos claros são as ferrita e os escuros, as 

perlitas, estruturas que se apresentam com maior quantidade de carbono em relação às ferritas.No material 

que passou pelo alívio de tensões, pode-se observar a diminuição da coloração das perlitas, sugerindo uma 

mudança do estado do material. Nas amostras de aço AS 516 sem tratamento térmico, foram observadas 

contorno maior de perlitase grãos mais espaçados, diferente do material que passou por tratamento térmico, 

que não apresentou quase nenhum contorno (superfície homogênea). As análises de raios X das amostras 

apresentaram picos difratados característicos do ferro presente em todos os aços, com 2 teta de 45° com alta 

intensidade (100%). 
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Conclusão: 

Os grãos de ferrita contém menos carbono, porque os átomos que formam esta estrutura do tipo CCC estão 

mais agrupados/compactados, não permitindo a acomodação dos pequenos átomos de carbono, por isto as 

imagens se apresentam com coloração mais clara em relação aos grãos de perlita. O aço SA 516 apresentam 

grãos de em maior quantidade, mas há formação de ferrita no contorno de grão devido o resfriamento lento 

do tratamento térmico, nas amostras tratadas. Ter adquirido conhecimento com a análise de difração por 

raios X para caracterização de materiais metálicos. 
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SPDA - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  

ENIC201617105 

 

THUANY DE SOUZA JUNHO 

Orientador(a): DÉBORA MARIA BARBOSA SALVADOR DE SOUZA 

 

Introdução: 

O estudo dos sistemas de proteção atmosférica é de extrema importância atualmente, devido às severas 

mudanças climáticas que influenciam a quantidade de descargas atmosféricas em diversas regiões. A análise 

para implementação de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) é feita através da 

norma NBR-5419 que regulamenta os projetos. Esta norma sofreu revisão no ano de 2015 e trouxe diversos 

aspectos para uma análise completa e criteriosa para avaliar a real necessidade de instalação de um SPDA. 

Nessa revisão, foram considerados dados atualizados de densidade de descargas atmosféricas pesquisados 

diretamente na página do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) na internet e revisão dos 

modelos de instalação de sistemas de proteção como Franklin, Gaiola de Faraday e eletromagnético. 

Metodologia: 

Através de estudos de mudanças climáticas e projeções de intensidade de descargas atmosféricas, é possível 

elaborar um sistema de proteção de descargas atmosféricas mais adequado. Para selecionar qual o modelo 

de SPDA apropriado a cada estrutura, é necessário conhecer os princípios teóricos que embasam os 

principais modelos de sistemas de SPDA apresentados na norma NBR 5419. 

Resultado: 

A mudança da norma trouxe mais critérios para se projetar um SPDA. Com a informação em tempo real 

sobre a quantidade de descargas e demais informações a serem avaliadas na análise de risco, o projeto de 

um SPDA se corretamente especificado conforme diretrizes da norma NBR-5419 é a garantia de segurança 

tanto para estruturas, quanto para equipamentos e pessoas. 

Conclusão: 

Através do estudo proposto, podemos perceber que os projetos de SPDA são de extrema importância devido 

ao aumento das descargas atmosféricas e mudanças climáticas. Com a análise de risco efetuada, e a 

definição do SPDA com o método de proteção mais adequado a cada tipo de estrutura, as atividades que 

serão desenvolvidas na instalação estarão bem protegidas para esses eventos da natureza. 
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UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE SOLDAGEM ELETROESCÓRIA  

ENIC201667907 

 

MATHEUS RODRIGUES MENDES DE OLIVEIRA, RAMON SILVA DA GRAÇA, PEDRO HENRIQUE TONINI 

Orientador(a): ALUISIO PINTO DA SILVA 

 

Introdução: 

O intuito deste trabalho é apresentar o processo de soldagem por eletroescória, abordando desde a sua 

criação, passando por seus desenvolvimentos e parâmetros necessários para que seja efetuada a operação 

corretamente. A denominação de eletroescória consiste em um processo de soldagem na qual a fusão em que 

o calor gerado por efeito joule é proveniente da passagem de corrente elétrica pelo eletrodo e pela escória, 

que as mantêm a elevadas temperaturas, (Wainer,1995). Uma de suas características é que este processo é 

utilizado onde se necessita deposição de grandes quantidades de material, como por exemplo, para soldar 

seções transversais muitos espessas. Além disso, é um processo totalmente automatizado, e que não exige 

grandes tolerâncias a serem consideradas na preparação do chanfro e é ainda bastante favorável do ponto de 

vista metalúrgico devido à lenta solidificação, para as reações químicas na poça de fusão, conferindo alta 

qualidade da junta soldada. 

Metodologia: 

Inicialmente foi feito um levantamento de todas as publicações relevantes de acordo com o estudo, 

buscando identificar na literatura fatores que associados ao processo de soldagem por eletroescória, onde se 

contribuiu para ampliar a base conceitual sobre o tema e a analise a ser estudada. Primeiramente foi 

elaborado um estudo com base nas informações de manuais de soldagem, buscando informações em geral, 

porém com foco no processo por eletroescória. Depois de um estudo teórico das Normas Regulamentadoras, 

Leis e Instruções Normativas, partiu-se para a pesquisa de apostilas e livros voltados ao tema da pesquisa. 

Além destas informações, foram coletadas informações técnicas e de experimentação prática. 

Resultado: 

Foi possível observar que o processo de soldagem por eletroescória apresenta baixo custo para preparação 

do chanfro, pois não há tolerâncias criticas a serem consideradas. No ponto de vista metalúrgico, sua lenta 

solidificação se torna favorável para as reações químicas na poça de fusão, e sua alta deposição de material 

torna o processo economicamente viável para construções de grandes peças metálicas. Entretanto, podemos 

ressaltar que os equipamentos para soldagem têm um custo elevado, sendo eficiente apenas para soldar 

seções acima de 19 mm. 

Conclusão: 

As indústrias de grande porte passaram a utilizar este processo para aumentar a produção e diminuir o 

retrabalho na solda, pois em outros processos defeitos são inevitáveis, enquanto que por eletroescória os 

defeitos são mais raros, porque se faz a solda em um único passe, com isso consequentemente foi possível 

diminuir os gastos e aumentar a produtividade. 
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VITRINE VIRTUAL: INOVAÇÕES DO E-COMMERCE DE MODA.  

ENIC201640772 

 

BEATRIZ MARIA DE ALVARENGA DINELI 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Sendo um dos mais importantes canais de negócios do século XXI, a internet é constituída por um conjunto 

de informações interligadas através de produtos audiovisuais como imagem, texto e som, permitindo ao 

usuário acessar todo o tipo de conteúdo. O comércio eletrônico ou e-commerce é o processo de compra e 

venda de produtos e serviços pelos meios digitais. Esta forma de comércio surgiu no início dos anos 1990, 

simultaneamente com a criação da WWW (World Wide Web) e foi impulsionada pelas novas tecnologias e 

softwares. O segmento de artigos de moda (roupas, calçados, materiais esportivos e acessórios) lidera o 

ranking de vendas do e-commerce brasileiro desde 2013, segundo dados da E-bit. 

Metodologia: 

O embasamento teórico deste trabalho está apoiado em pesquisas bibliográficas de caráter exploratório, 

quantitativa e qualitativa; dados do SEBRAE e E-bit. Foi predominantemente exposta a transação comercial 

denominada B2C (business-to-customer). Aborda a importância e a funcionalidade do e-commerce de moda 

para as empresas e seus consumidores, as vantagens e as desvantagens de sua utilização para o empresário e 

as inovações que esse mercado apresentou para a sociedade atual. O e-commerce possibilita que o cliente 

tenha uma experiência de compra completamente nova e mais prática do que ele tem em lojas físicas, além 

de permitir a concorrência direta entre pequenas empresas nacionais ou não e grandes multinacionais. 

Resultado: 

O segmento de artigos de moda (roupas, calçados, materiais esportivos e acessórios) lidera o ranking de 

vendas do e-commerce brasileiro, entretanto o mercado online de moda é prejudicado, já que as 

características e atributos dos produtos não podem ser conhecidas até serem tocados pelo consumidor em 

sua residência. Desta forma, é importante que os riscos de compra sejam reduzidos para o consumidor se 

sentir seguro ao comprar moda na internet. A forma como as informações são expostas, o preço e a 

conveniência, são alguns dos atributos que podem colaborar para o crescimento das compras. 

Conclusão: 

Foram analisadas as vantagens e as desvantagens do e-commerce principalmente para as empresas. O 

principal benefício do comércio eletrônico é a expansão dos negócios, empresas de qualquer porte podem 

competir entre si no ambiente virtual. Além dos baixos dos custos de um e-commerce, ele também 

proporciona uma maior interação com os clientes. A principal desvantagem ainda é a segurança, para a 

maioria dos consumidores o fato de apenas ter contato com as peças através de imagens pode ser prejudicial 

na hora da compra de artigos de moda, eles têm receio de receber em casa uma peça diferente da qual pediu. 
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REQUALIFICAÇÃO URBANA: URBANIZAÇÃO DO BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA  

ENIC201689233 

 

GABRIELA RODRIGUES VIEIRA 

Orientador(a): FLAVIO BRANT MOURÃO 

 

Introdução: 

São José dos Campos é um município do Estado de São Paulo, localizado na região do Vale do Paraíba, 

entre as metrópoles do Rio de Janeiro e de São Paulo, um eixo que se constitui como uma das áreas mais 

industrializadas e urbanizadas do Brasil. Tal fator traz ao município um quadro de contínua expansão 

urbana, ocasionando a utilização de encostas e várzeas para fins de urbanização, como, por exemplo, as 

habitação não regularizadas, chamadas favelas. Um dos assentamentos mais polêmicos da cidade é o Jd. 

Nova Esperança, localizado na área de várzea do Rio Paraíba do Sul, área central da cidade mais conhecida 

como Banhado. A região concentra cerca de 400 famílias que vivem em condições precárias de moradia e 

saneamento, e em situações não regularizadas com a prefeitura. A intenção deste trabalho é promover uma 

requalificação urbana que garanta uma melhoria nas condições de vida dessas famílias. 

Metodologia: 

Este trabalho foi desenvolvido em 7 etapas. 1ª Etapa: Consistiu na escolha da área de estudo, por sua 

necessidade devido à situação precária em que se encontra atualmente, também por conta de ser um assunto 

em pauta na cidade de São José dos Campos, já que no momento está sendo estudada a implantação da Via 

Banhado, e com isso a remoção do assentamento Nova Esperança do local. 2ª Etapa: Constituiu na seleção 

bibliográfica (adquirir conhecimento prévio da área de estudo e do tema escolhido), estudos físicos e 

socioeconômicos do local, definição da área de intervenção em uma escala maior, definida de acordo com 

os estudos preliminares da área de estudo (Banhado). 3ª Etapa: Escolha dos estudos de casos. Tendo como 

referências tecnologias adotadas, sistemas construtivos, metodologias de estudo para o projeto, estratégias 

projetuais, tipologias de apresentação da proposta, entre outras. 4ª Etapa: Estudo da Legislação vigente na 

cidade de São José dos Campos, no que condiz o uso de solo Leitura ilustrada da legislação vigente; e 

criação de anexo à lei vigente, viabilizando a proposta no terreno escolhido. 5ª Etapa: Fotointerpretação de 

imagens e mapas base que foram utilizados como referência em um primeiro momento. 6ª Etapa: Criação de 

dados para ilustrar os estudos feitos para o projeto, como a geração de mapas de localização, de 

características físicas, com o software Qgis e SPRING (disponibilizado pela secretaria de planejamento de 

São José dos Campos), estruturando um modelo de dados georreferenciados para armazenar, manipular e 

consultar as informações geradas. 7ª Etapa: Realização de estudos projeutais, sendo eles: plano de massas 

para a área, á definindo o cronograma de atividades a ser implementado no projeto; estudo da tecnologia 

estrutural a ser adotada; volumetrias; locação no sítio de implantação do projeto; entre outros. 

Resultado: 

A princípio o trabalho resultou numa coleta de dados para entendimento do problema, assim como 

informações que irão embasar o processo. 

Conclusão: 

O assentamento Jd. Nova Esperança é uma das áreas mais carentes de atenção por parte da prefeitura. É 

com esse intuito que se pretende promover uma proposta de trabalho que intensifique a necessidade de 

requalificação do local, idealizando assim uma melhoria do assentamento, mantendo sua característica semi-

rural, e não forçar a comunidade a se estabelecer em um local de característica mais urbanizada. 
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A IMPORTÂNCIA DA SUSTENTABILIDADE E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS 

CONTEMPORÂNEAS  

ENIC201676370 

 

LUCAS NAREZI FERREIRA 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

Com o esgotamento dos recursos naturais, as organizações necessitaram se adaptar numa velocidade nunca 

vista antes, e isso ficou ainda mais complexo para as empresas que apresentam em seu quadro de 

colaboradores um grande número de profissionais. O termo sustentabilidade e responsabilidade social nunca 

fora tão utilizado por essas empresas que acompanham o desenvolvimento e o crescimento dos mercados. A 

sustentabilidade empresarial objetiva diminuir o dano causado no meio ambiente e manter para as próximas 

gerações os recursos hoje utilizados, além de ajudar a sociedade em geral com práticas voltadas para que 

haja total sinergia entre suas ações. O trabalho teve por objetivo identificar a importância dos processos de 

sustentabilidade e da gestão social conscientizando os gestores das empresas de como começar a enxergar 

essa nova realidade e como isso pode afetar seu negocio, aumentando sua notoriedade em vista de futuros 

clientes ou stakeholders. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para esta estudo acadêmico baseou-se na pesquisa bibliográfica que se refere ao 

primeiro passo na construção efetiva de um determinado conhecimento. Utilizaram-se livros especializados 

de autores renomados na área, sites e artigos científicos sobre o tema e suas ramificações para assim possuir 

uma maior compreensão do assunto abordado. 

Resultado: 

O maior desafio enfrentado pelas empresas é conciliar a ideia de sustentabilidade com práticas sustentáveis, 

pautada nos preceitos éticos, tal desafio necessita de muito trabalho, pois tudo deve ser pensado 

criteriosamente, evitando-se qualquer erro e desperdício de tempo. Ao desenvolver a sustentabilidade, pode-

se desenvolver a responsabilidade social, seguindo princípios que, direcionem práticas sociais dos quais 

apresentem resultados positivos na sociedade, vale ressaltar o destaque que tais empresas recebem por suas 

práticas sustentáveis e responsáveis, consumidores pesquisam sobre a empresa, sua historia, produtos, como 

são fabricados, materiais necessários, basicamente tudo antes de comprar o produto final. Uma empresa que 

adota tais práticas e divulga, tende a se tornar referencia no mercado, ganhando destaque que ocasionara no 

aumento da gama de clientes e consequentemente sua lucratividade. As politicas governamentais sobre as 

empresas sustentáveis trabalham com diminuição de impostos e taxas e com incentivos para que as 

empresas se adaptem a nova realidade. 

Conclusão: 

Conclui-se que a sobrevivência das empresas no mundo atual depende de uma necessária mudança de visão 

dessas organizações, começando a desenvolver práticas que beneficiem a sociedade e seu desenvolvimento, 

que resultará no aumento de sua participação efetiva no meio social em que está inserida, todas as empresas 

podem beneficiar a sociedade, ainda de forma simples e prática, criando a cultura de ajuda ao próximo e 

ainda lucrar com isso. 
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ARQUITETURA HABITACIONAL - HABITAÇÃO ESTUDANTIL  

ENIC201681036 

 

RODRIGO MOREIRA PENNA 

Orientador(a): BENEDITO ASSAGRA RIBAS DE MELLO 

 

Introdução: 

A história da habitação estudantil no Brasil começa entre 1850 e 1860. Primeiramente em Ouro Preto (MG), 

devido a necessidade de moradia para alunos e professores da antiga Escola de Minas de Ouro Preto. 

Durante o primeiro governo do presidente Getúlio Vargas (1930/1945) as habitações universitárias 

começaram a se espalhar pelo país. No Brasil, de acordo com o Ministério da Educação, todas as 55 

universidades federais possuem residências estudantis. Algumas universidades estaduais também oferecem 

dormitórios ou bolsa auxilio à moradia. Nesses casos o estudante não possui gastos com aluguel, 

condomínio, água, energia elétrica e gás. Entre as universidades particulares, algumas oferecem casas 

estudantis. Neste caso, o estudante paga à instituição pela vaga. 

Metodologia: 

Seguindo o mesmo sistema que a Universidade de Taubaté segue com seus campus espalhados pela cidade, 

foi realizada uma triangulação para a escolha das áreas que melhor atendem todos os campus para a 

realização do projeto das habitações estudantis. Estudando também o entorno, visando a utilização do 

sistema de transporte público e comércios que circundam as áreas. 

Resultado: 

Três áreas foram escolhidas para a realização dos projetos, onde um projeto tipo foi realizado, assim se 

adaptando as outras áreas. A Habitação Estudantil voltada aos alunos da Universidade de Taubaté visa uma 

maior integração entre os estudantes e uma maior preocupação com o espaço. 

Conclusão: 

A Universidade de Taubaté não oferece habitações estudantis, assim o trabalho consiste na criação de um 

projeto de habitação dedicado aos alunos da Universidade de Taubaté, criando um ambiente de qualidade e 

estimulante, onde seja possível integrar espaço, vivencia e aprendizado. 
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PFMEA – IMPLEMENTAÇÃO EM INDÚSTRIA AERONÁUTICA  

ENIC201679617 

 

LARISSA CINTRA PEREIRA, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

O setor aeronáutico sempre teve como premissa que os produtos de seus fornecedores tivessem alto grau de 

maturidade. Para isso, eram requisitados testes de maturidade e de qualificação. Porém, ambos não tratavam 

as não conformidades, sendo necessário trocar as peças, ocasionando paradas na linha fabril. Utilizando 

como referência o cenário automotivo e seu alto controle de maturidade, a empresa aeronáutica Alfa decidiu 

empregar o Production Part Approval Process em seus fornecedores, afim de diminuir essas não 

conformidades dentro da mesma. Um destes deliverables é a PFMEA, no qual a Engenharia da Qualidade é 

a responsável por avaliar e assegurar que o processo fabril do fornecedor tenha total conhecimento dos 

modos de falha de seu processo e que impeça que itens rejeitados sejam enviados ao cliente. Este projeto 

visa apresentar a aplicação diferenciada da PFMEA na sua forma de cobrança, avaliação, ganhos de 

processos, lições aprendidas e payback para a empresa. 

Metodologia: 

Para atingir o resultado esperado foi necessária a elaboração de Instruções de Trabalho, detalhando o modo 

correto de execução do novo processo, Planos de Controle contendo controles previstos nas operações 

listadas no Fluxograma de Processo e estabelecer características que devem ser verificadas, tanto quanto os 

métodos e o plano de reação em cada etapa listada, implementação da ferramenta SAP que é utilizada na 

tratativa e armazenamento das informações referentes às não conformidades. Foi imprescindível para o 

desenvolvimento da FMEA na empresa aeronáutica Alfa, avaliar os custos das não conformidades e também 

como a fábrica e seus fornecedores se beneficiariam com os conhecimentos dos modos de falha de seu 

processo, fazer um levantamento da quantidade de peças que necessitava ser trocada e somente então, 

comparar todos os gastos envolvidos com o processo de inserção da PFMEA. Para levantar certos dados 

foram necessários acompanhamentos diretamente na fábrica, e também com representantes das áreas 

envolvidas e outros foram fornecidos pelo fornecedor. 

Resultado: 

As ações preventivas e detectivas das não-conformidades no fornecedor geraram a redução na ocorrência 

das mesmas no recebimento e na linha de montagem. No primeiro semestre de 2015, foram abertas 800 CDs 

(notas geradas para cada não conformidade) internas, ao custo de US$ 100 cada. Somando-se ao custo da 

solução de um técnico para tratar cada CD, totalizou-se US$ 137.600. Hoje, cada CD custa em média US$ 

50. Com a PFMEA, as ações de não-conformidade, além de ocorrerem em menor quantidade, são resolvidas 

em menor tempo. Com isto, foram abertas 200 CDs internas no primeiro semestre de 2016, gerando uma 

economia de aproximadamente 90%. Além disso, as não conformidades abertas no fornecedor baixaram de 

14.700 CDs, no primeiro semestre de 2015, para 3.500 no primeiro semestre de 2016, gerando uma 

economia de aproximadamente 77%. 

Conclusão: 

A PFMEA acumula todas as lições aprendidas relacionadas ao processo, tornando-se assim um banco de 

conhecimento que poderá ser utilizado em desenvolvimentos futuros e também padroniza as informações do 

processo produtivo. Além de contribuir para oportunidades de melhoria nos métodos e processos existentes, 

reduzindo os custos operacionais como retrabalho prevenindo reclamações e devoluções. Com a 

consolidação do PFMEA como ferramenta de aprimoramento contínuo da qualidade, a empresa se torna 

mais competitiva no mercado pois é capaz de atender as exigências dos clientes, aumentando assim, 

confiabilidade, qualidade e segurança, além de reduzir custo e tempo no desenvolvimento de processos. 
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POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS  

ENIC201627983 

 

PAULA LEDENICK FINELLI 

Orientador(a): TULIO CESAR NAVES SILVA 

 

Introdução: 

A proposta surge na idealização de se criar uma policlínica em Itapira de forma que contribua diretamente 

na ascensão da saúde na cidade relacionando conforto, programas de prevenção e tratamento. Levando para 

a população especialidades nas quais não são encontradas na cidade, ou que apenas quando se encontra 

hospitalizado tem acesso. 

Metodologia: 

Além das questões fundamentais de demanda, questões sociais, localização, entre outras para justificar a 

viabilidade do projeto, foram feitas pesquisas inicialmente de centros de especialidades e pequenas clinicas 

médicas. Como as policlínicas funcionam como equipamentos de atendimentos ambulatoriais com estrutura 

de hospital, o foco passou a ser hospitais e sobre seu funcionamento. Em cada estudo de caso, existe uma 

relação com sustentabilidade, materiais acessíveis, formas que valorizam o entorno, fácil acesso, grandes 

vãos que valorizam a ventilação e iluminação artificial. Do ponto de vista dos profissionais entrevistados a 

necessidade de equipamentos que promovam saúde só aumenta a cada dia. Os maiores hospitais, tanto 

públicos quanto privados estão sobrecarregados e sofrem com a falta de algumas especialidades. 

Resultado: 

O tema proposto é resultado de pesquisas feitas a partir de profissionais da saúde, sendo eles médicos, 

odontologistas, enfermeiros, farmacêuticos e outros, que colaboraram com informações sobre o atual 

sistema de saúde da cidade e carências na qual a criação da policlínica possibilitaria uma maior 

acessibilidade, principalmente onde o atual sistema de saúde falha. 

Conclusão: 

A finalidade deste trabalho surge especificamente para prevenir e principalmente para que a população tenha 

a assistência necessária para o tratamento, a reabilitação e acompanhamento para a maioria dos problemas 

de saúde. 
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CONSERVAÇÃO INTEGRADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL DE GUARATINGUETÁ-SP  

ENIC201686851 

 

RAFAELA PONTES FERREIRA 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

O projeto de conservação desempenha um importante papel na preservação do patrimônio histórico cultural 

e artístico, pois é o seu trabalho que permite gerações futuras usufruir de bens culturais em geral, dos 

objetos, paisagens e obras em particular que, sem a sua intervenção, podem ser condenadas a desaparecer 

com tempo. Com o objetivo de preservar o patrimônio histórico e artístico do município de Guaratinguetá a 

pesquisa realizou o processo de inventariarão dos bens culturais.É de grande relevância ressaltar a 

importância histórica dos bens materiais e imateriais da cidade, analisando suas categorias, valor histórico e 

religioso. Um trabalho de conservação e restauro é uma autêntica lição viva de técnicas, materiais e 

conhecimentos. 

Metodologia: 

Trata-se de um projeto localizado na cidade de Guaratinguetá/SP, região metropolitana do vale do Paraíba, 

de base documental, bibliográfica, iconográfica e de estudo de caso. O levantamento documental, obtidos 

em artigos do museu da cidade e nos sites oficiais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN, 2015) e Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. 

(CONDEPHAAT, 2016). Na primeira etapa realizou-se a leitura cartográfica do município da cidade de 

Guaratinguetá com a identificação dos patrimônios arquitetônicos, paisagísticos e ambientais. Após a 

identificação para cada bem cultural elaborou-se uma ficha cadastral específica para a pesquisa. Na segunda 

etapa a de análise, o conteúdo das fichas foram relacionadas aos períodos históricos e os outros ao turismo 

religioso, associados as questões ambientais e paisagísticas. A fase conceitual é caracterizada pela 

concepção da carta de conservação integrada, estruturada por técnicas de restauração e caminhos funcionais 

de uso adequados. (TIRAPELLI,2015) 

Resultado: 

O levantamento documental resultou em uma lista de bens e iconografias passadas da cidade de 

Guaratinguetá. Assim elaborou-se uma ficha cadastral dos patrimônios, podendo graficamente identificar os 

15 bens mais importantes do município. Junto com analise cartográfica e com os bens indicados executou-se 

o projeto de conservação integrada em roteiros turísticos. 

Conclusão: 

Conclui-se que o projeto de conservação integrada é uma técnica adequada para promover os meios de 

salvaguardar e garantir a preservação e apreciação dos bens culturais e paisagísticos da cidade. Ao término 

desta pesquisa temos 15 patrimônios de mais relevância indicados graficamente pela ficha cadastral e uma 

proposta de preservação. 
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A ABORDAGEM DO USO DA VÍRGULA NO ENSINO FUNDAMENTAL  

ENIC201615795 

 

VANESSA CORREA GOMES (GELP - UNITAU) 

Orientador(a): MARIA APARECIDA GARCIA LOPES ROSSI 

 

Introdução: 

A linguagem oral é isenta de qualquer regra para conceder a pausa, que na escrita, é feita através do uso da 

virgula. Cabe ao emissor atribuir as entonações convenientes durante a fala, para que assim o receptor 

melhor compreenda a informação. A linguagem escrita, em contrapartida, está sujeita a normas sobre o uso 

correto da vírgula. E o trato dessas normas no ensino fundamental, como é abordado o uso da virgula, é o 

tema do presente estudo. Feito um levantamento sobre essa abordagem em uma coleção de livros didáticos 

de língua portuguesa de 6º ao 9º ano, nota-se que esse trato ocorre apenas no 8º ano. Com isso, levanta-se a 

questão: a abordagem supre as necessidades de aprendizagem do aluno? A coleção estudada é eficiente no 

trato do uso da virgula? 

Metodologia: 

Esta pesquisa, de natureza bibliográfica, tem como fundamentação teórica o uso de vírgula preconizado pela 

gramática normativa (BECHARA, 2004) e o agrupamento das regras de uso de vírgula proposto por Lopes-

Rossi (2002), que aborda o uso da virgula por meio de uma reflexão estrutural da frase, enfatizando as três 

principais regras do uso da vírgula. São elas: uso da vírgula em repetição (enumeração) de elementos com a 

mesma função sintática; para separar elementos colocados no início do período, antes do sujeito; e, por fim, 

uso de duas vírgulas para separar elementos intercalados no período. 

Resultado: 

Os Resultados apontam que a abordagem do uso da virgulas da coleção analisada é superficial e não 

contempla todos os casos de uso de vírgula previstos pela gramática normativa. A vírgula é tratada 

sucintamente apenas no 8º ano do ensino fundamental, não tendo um enfoque mais amplo. 

Conclusão: 

Conclui-se que essa coleção de livro didático é ineficiente no ensino de uso de vírgula. E, como 

consequência disso, salvo caso quando o professor busca outros materiais de apoio, a aprendizagem desse 

assunto acaba sendo defasada. 
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CHIRONOMIDAE COMO BIOINDICADOR DA QUALIDADE DA ÁGUA EM UM CÓRREGO DE 

LUMINÁRIAS, MG  

ENIC201638742 

 

ANA LAURA DE OLIVEIRA, OLÍVIA MARIA FERREIRA ARANTES, LUDMILLA RODRIGUES PIMENTA 

ALVARENGA 

Orientador(a): DAYSE LUCY MEDEIROS CARNEIRO RESENDE 

 

Introdução: 

As larvas de Chironomidae são um importante instrumento para avaliação de alterações ambientais tais 

como a poluição, devido ao seu ciclo de vida suficientemente longo, tamanho corporal considerável, 

facilmente amostráveis e de baixo custo sendo encontradas em grande número e em diversos ambientes 

aquáticos. Os estudos com Chironomidae descrevem estruturas e possibilitam pesquisas de manejo para 

conservação de áreas protegidas ou para recuperar áreas degradadas (Butakka, 2003). A biota aquática é 

afetada por inúmeras variáveis tais como turbulência, transparência e profundidade do ambiente aquático 

(Primack & Rodrigues, 2001), sendo assim o objetivo desta pesquisa foi avaliar os impactos das variáveis 

ambientais na comunidade de Chironomidae e a influência da vegetação ripária nesta comunidade no 

Córrego da Fazenda Galdino em Luminárias, MG. 

Metodologia: 

A coleta foi realizada em fevereiro de 2011, onde foram selecionados 4 pontos ao longo do córrego da 

Fazenda Galdino em Luminárias, MG, 21º 30,760’S e 44º 52, 982’W e nestes registrados a Largura do 

Córrego, a Profundidade, a Velocidade de Correnteza, a turbidez, o teor de oxigênio dissolvido, o pH, a 

temperatura da água e aplicado o PAR(Protocolo de Avaliação Rápida). Foi coletada uma amostra para 

análise granulométrica, que em laboratório foi realizada com auxílio de peneiras de malhas de 2,0mm, 

1,0mm e 0,1mm, além das observações em campo. Para o teor de matéria orgânica do sedimento, foram 

retiradas alíquotas de 20g de substrato seco de cada amostra e colocadas em cadinhos, queimadas em mufla 

a temperatura de 530ºC durante 4 horas. Depois, foi realizada a pesagem novamente e foram calculados os 

teores de matéria orgânica. As larvas de Chironomidae foram coletadas com auxílio de uma rede Súber (30 

cm x 30 cm) e foram triadas e fixadas em álcool 70%. Posteriormente foram preparadas lâminas 

semipermanentes de acordo com Trivinho-Strixino (2011), separando-se a cápsula cefálica do restante do 

corpo, deixando visível a região ventral com o aparelho bucal exposto. A identificação foi realizada sob 

microscópio óptico com o auxílio da chave taxonômica de Trivinho-Strixino (2011). O Índice de 

Diversidade de Shannon (H’), Índice de Riqueza de Margalef e os valores de Riqueza (S), a Dominância e a 

Equitabilidade foram calculados utilizando o programa PAST (versão 1.79) e calculada a Frequência de 

Ocorrência. Uma Análise de Correspondência Canônica (CCA) foi realizada pela plataforma R (R 

Development Core Team 2005) através do software vegan (Oksanen et. al. 2006). 

Resultado: 

O córrego, segundo o PAR, obteve 81 pontos, categorizado como natural, com vegetação ripária preservada 

em todos os pontos de coleta, com exceção do ponto 4 onde haviam apenas gramíneas. O Ph foi levemente 

básico (7,44), a temperatura foi 22,6 graus, a largura 8,95m, a profundidade de 44,75cm e a velocidade de 

correnteza de 0,28m/s e os substratos mais frequentes ao longo do córrego foram matacão e seixos. Foram 

identificadas 46 larvas, distribuídas em 22 gêneros e 3 subfamílias Tanypodinae, Chironominae e 

Orthocladiinae. Demicryptochironomus (6) e Polypedilum (16) representantes da subfamília Chironominae 

são os mais abundantes enquanto Cricotopus (Orthocladiinae) é o mais frequente, aparecendo em três 

pontos. O ponto 4 apresentou o menor número de larvas (4) e o ponto 1 o maior (27). Segundo a Análise de 

Correspondência Canônica a Largura e Profundidade foram as variáveis que mais influenciaram na 

distribuição das larvas, porém nenhuma variável foi significativa. 
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Conclusão: 

O uso desta tecnologia biológica associada à abordagens tecnológicas geram informações que permitem 

identificar alterações nos córregos, através do modo como elas afetam as comunidades, assim como as 

alterações em suas margens também afetam, de modo que é perceptível a relação entre a vegetação ripária e 

a abundância. Portanto, as variáveis ambientais Profundidade e Largura, influenciaram na distribuição de 

larvas de Chironomidae. 
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DESENVOLVIMENTO DE PELÍCULAS COMESTÍVEIS NA CONSERVAÇÃO DE MORANGOS  

ENIC201671163 

 

FERNANDA JUNÇ 

Orientador(a): MARIKO UENO 

 

Introdução: 

Um alimento que possui características organolépticas agradáveis torna-se bem visto pelos consumidores, 

que preferem cada vez mais produtos que se aproximem ao máximo do natural e que sejam livres de 

conservantes químicos. Uma tecnologia que está ganhando bastante destaque são as embalagens ativas, que 

possuem mecanismos que interagem com o alimento evitando ou combatendo micro-organismos 

patogênicos ou deteriorantes. Além disso, elas também são consideradas biodegradáveis, já que se 

decompõe em menor tempo, diminuindo os danos ambientais ou podendo ser ingeridas juntamente com o 

alimento sendo metabolizadas pelo organismo. Ela consiste basicamente de um polímero natural como a 

fécula de mandioca que ao ser aquecida apresenta poder termoplástico. Com isso, garantem á frutas, 

vegetais e diversos alimentos um aumento de sua vida útil com total segurança alimentar. Por meio desse 

estudo, pretende-se elaborar películas comestíveis a partir de um biopolímero e aplica-las em frutas para 

avaliar seu poder de conservação. 

Metodologia: 

Foram utilizadas 36 unidades de morangos adquiridos em uma feira de hortifrútis da cidade de Taubaté – SP. 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Microbiologia da Universidade de Taubaté (UNITAU). 

Elaboraram-se filmes ativos feitos com fécula de mandioca que foram aplicados sobre a superfície dos 

morangos. A solução filmogênica foi aquecida em banho-maria até atingir sua temperatura de gelatinizacão, 

que ocorre à 80ºC, e permaneceu por 10 minutos nessa condição e foi resfriada à temperatura ambiente. As 

frutas foram imersas nessa solução por 1 minuto (Figura 1). Após secagem durante 24 horas, as frutas foram 

colocadas em bandejas com tampa e armazenadas em temperatura ambiente (25-30ºC) e de refrigeração 

(5ºC). Foram feitos grupos com frutos revestidos e grupos com frutos controle. Todos os dias, foram feitas 

avaliações levando em consideração a deterioração, o aparecimento de fungos filamentosos e características 

sensoriais. As análises dos fungos foram realizadas inoculando-se três partes retiradas de locais estratégicos 

do fruto que sofreram deterioração e foram aplicadas na superfície de ágar PDA. Foram levados para estufa 

à 25ºC por 5 a 7 dias. 

Resultado: 

Os morangos acondicionados em refrigeração mantiveram-se íntegros por mais tempo do que os que 

estavam em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, no terceiro dia de armazenamento, dos 9 

morangos revestidos com a película comestível e 8 estavam íntegros 1 estava deteriorado por fungos 

filamentosos; no grupo controle, sem revestimento, 7 morangos estavam deteriorados e 2 íntegros. Em 

temperatura de refrigeração, apresentaram-se todos íntegros até o dia 3. No dia 7, apenas 1 morango sem 

película apresentava-se deteriorado, os demais, estavam todos íntegros. Observou-se que os filmes sem 

película obtiveram uma deterioração superior e mais rápida que os revestidos. A película protetora não 

apresentou mudança no sabor e aparência das frutas, pelo contrário, proporcionou ainda mais brilho na 

superfície. No cultivo dos fungos, observou-se uma variedade de espécies. 

Conclusão: 

Esse estudo mostra que a película comestível é capaz de conservar frutas por mais tempo, sem agregar 

nenhuma mudança organoléptica e pode proporcionar mais brilho para a fruta. A matéria-prima utilizada no 

preparo do filme é encontrada em abundância na natureza, de baixo custo e usada em quantidades mínimas, 

portanto, é viável esse tipo de tecnologia podendo favorecer fornecedores e consumidores. 
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ESTUDO DAS VANTAGENS DE UM CARRO HIBRIDO.  

ENIC201666965 

 

BRUNO CELSO CARVALHO GIGLIOTTI DA SILVA, ANA PAULA DA SILVA 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Com as mudanças climáticas, aquecimento global e a alta quantidade de matéria prima retirada da natureza, 

criou-se a necessidade de desenvolver novas alternativas e tecnologias sustentáveis para diminuir o impacto 

ao meio ambiente, visando à redução de gases poluentes lançados na atmosfera e também para gerar mais 

economia aos meios de transporte melhorando a qualidade do ar e conseqüentemente a qualidade de vida. 

Cresce em âmbito mundial a procura por esse seguimento. Assim, empresas estão buscando soluções para 

tornarem essa tecnologia mais eficiente e ao alcance de todos. Este trabalho tem como base utilização de 

métodos de estudo bibliográficos, com o intuito de mostrar a eficácia desta alternativa, a redução de gases 

poluentes e do consumo de combustível fóssil utilizados nos carros híbridos. Para obter os resultados 

esperados, esta pesquisa foi elaborada através de dados apresentados nos testes obtidos nos carros híbridos 

já existentes, onde foram demonstrados os resultados adquiridos. 

Metodologia: 

Veículos movidos à combustão são grandes colaboradores nas emissões de gases poluentes e uma boa opção 

é a utilização dos motores híbridos. O objetivo deste estudo é comprovar a redução, economia e a 

importância da utilização desta alternativa no mundo atual, sendo assim, utilizamos o veiculo hibrido Toyota 

Prius como exemplo e como isso foi elaborada uma comparação das vantagens entre os carros híbridos em 

relação aos demais, onde foi mostrado um pouco sobre seu funcionamento, redução no consumo de 

combustível e das emissões de gases. 

Resultado: 

Os carros híbridos têm dois motores para que efetivamente economizem no consumo de combustível. Tem o 

motor tradicional a gasolina e motor elétrico, que é alimentado por baterias. Os dois motores trabalham 

juntos, a fim de reduzir o consumo de combustível. Com esta tecnologia, você será capaz de reduzir o uso 

de combustível em mais da metade, em relação a um carro convencional. Os proprietários de carros híbridos 

praticamente não sentem o custo crescente dos preços dos combustíveis. Esta é a principal vantagem do 

carro híbrido. Isento do rodízio municipal, a prefeitura vai devolver 50% do valor do IPVA e é o carro mais 

econômico do país em consumo de combustível: 18,9 km/l na cidade e 17 km/l na estrada, segundo o 

Inmetro. E com seu aprimoramento,seu preço vem reduzindo bastante como e o caso do Toyota Prius que 

hoje custa o valor de R$ 119.950. 

Conclusão: 

A constante preocupação com o planeta, com as emissões de gases e com um modo de vida mais sustentável 

fizeram com que a indústria automotiva buscasse alternativas para atender estes objetivos. Com isso 

crescendo o estudo de aprimoramento e implementação desta tecnologia que é o carro híbridos,fazendo com 

que ela seja cada vez mais acessível e benéfica a toda a população. 
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URBANISMO SUSTENTÁVEL: DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA APROVAÇÃO DE UM 

LOTEAMENTO MISTO EM TAUBATÉ  

ENIC201606638 

 

RENATA GUIMARÃES RESENDE MARCONDES E SILVA 

Orientador(a): CARLOS EUGENIO MONTECLARO CESAR JUNIOR 

 

Introdução: 

Desde os primórdios da existência do homem, este busca a melhor forma de sobrevivência. A vida em 

comunidade não é uma atividade recente, data-se desde o período paleolítico sua ocorrência e hoje a maior 

parcela mundial reside em meio urbano. O homem ao desenvolver a habilidade de modificar o meio 

ambiente para sua ocupação faz com que surjam as cidades. Com a evolução das tecnologias isso passa a 

acontecer de forma intensa e inicia-se o surto de crescimento dos centros urbanos. O que antes era a solução 

da sobrevivência do homem, se torna hoje um problema! As cidades se tornaram prejudiciais não só para o 

meio ambiente mas para o morador. Impactos ambientais ignorados acarretaram grandes problemas 

mundiais, bairros que são verdadeiras barreiras sociais marginalizam indivíduos, infraestrutura precária, 

ocupações irregulares, todos esses fatores são hoje desafios para os urbanistas. Soluções sustentáveis para 

planejar cidades hoje é uma tarefa primordial. 

Metodologia: 

Com este trabalho, objetiva-se propor um Loteamento de residência e comércio para uma área sem uso na 

cidade de Taubaté e com ela, aplicar soluções sustentáveis buscando uma nova maneira de planejar bairros, 

e também explicar como ocorre o processo de um novo projeto de loteamento, desde seu desenvolvimento 

até sua aprovação especificamente no estado de São Paulo. Primeiramente iniciou-se fazendo um 

levantamento histórico do início das cidades para que pudesse ter uma compreensão do princípio da vida 

urbana, desenvolvendo o mesmo raciocino para o urbanismo, um breve histórico de seu conceito e história 

no mundo e com foco no brasil. Também foi feita uma pesquisa da história de Taubaté para entender como 

iniciou sua expansão e quais as diretrizes urbanísticas que foram aplicadas no planejamento. Com todas 

essas informações, após uma análise das áreas em expansão da cidade foi escolhido o terreno, uma área de 

425.963,83m² próximo ao Via Vale Garden Shopping, Usiminas, LG e Frango Assado, situado numa zona 

de adensamento habitacional alto (ZH3). A razão da escolha foi pelo potencial econômico e social, 

possibilitando a interligação de do bairro Piracangagua e o do Estoril, superando barreiras físicas como a 

Rodovia Presidente Dutra e Estrada de Ferro. Com a escolha da área iniciou-se os estudos de potenciais e 

problemas e com isso, houve possibilidade de continuar o desenvolvimento do trabalho, com os estudos de 

casos, sempre buscando exemplos e inspirações que pudessem ser adequadas a área. 

Resultado: 

Como resultado, pretende-se apresentar um loteamento na cidade de Taubaté onde serão aplicado conceitos 

sustentáveis, o qual exemplificara uma forma diferente de urbanização que se está acostumados a ver na 

cidade. Este loteamento não terá o intuito apenas de promover uma reflexão ao modelo urbanístico atual na 

paisagem de Taubaté, mas também será base para o entendimento de todo o processo do projeto e aprovação 

de um loteamento no estado de são Paulo. 

Conclusão: 

Percebe-se que com o crescimento desordenado das cidades, tendo como objetivo maior a economia, o 

urbanismo humano, onde o bem estar é prioridade acabou sendo deixado de lado. O planejamento urbano e 

o urbanismo existem para que juntos consigam fazer uma cidade expandir de forma saudável, sendo 

benéfica tanto para o meio ambiente quanto para os moradores. Para que seja possível entender e pôr em 

prática todos esses conceitos, é necessário antes de tudo que se compreenda todos o processo e a origem da 

vida urbana. 
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DISPOSITIVO ROBÓTICO PARA AUMENTO DA CAPTAÇÃO DE LUZ SOLAR  

ENIC201637858 

 

SAMUEL DE SOUZA ALKMIN, JONAS DE ALMEIDA BARBOSA JUNIOR 

Orientador(a): MARCELO PINHEIRO WERNECK 

 

Introdução: 

Ao estudar-se o habito social de consumo de energia elétrica, nota-se a dependência desse recurso, que tem, 

majoritariamente, sua demanda suprida por fontes de energia que causam impactos ambientais. Portanto 

iniciou-se uma pesquisa para encontrar novas formas de gerar energia renovável, causando menos impactos 

ambientais. Uma das alternativas de geração de energia escolhida pelo Brasil foi a solar, principalmente pela 

sua localização próxima a linha do equador permitindo um bom aproveitamento dos raios solares durante o 

ano todo. O alto custo na implementação do sistema de geração de energia solar é um dos empecilhos para e 

crescimento dessa fonte energética, então, encontrar maneiras de maximizar a intensidade luminosa 

incidente nas placas fotovoltaicas significa aumentar a eficiência de aproveitamento energético. Visando 

uma solução para essa questão, este estudo tem por finalidade o desenvolvimento de um dispositivo capaz 

de manter as placas fotovoltaicas sempre voltadas à direção do sol. 

Metodologia: 

O objetivo do protótipo é fazer com que as placas solares estejam sempre alinhadas perpendicularmente 

com os raios solares, de forma autônoma. Para atingir esse objetivo, primeiramente deve-se checar se o 

sistema será capaz de identificar qual a posição dos raios incidentes, e para isso os sensores LDR’s foram 

alocados em um compartimento projetado com divisões, impedindo com que o sol incida sobre todos, 

mesmo eles estando próximos uns aos outros. Para movimentação dos eixos, dois servos motores foram 

acoplados ao protótipo, sendo o superior responsável pelo movimento de inclinação e o inferior pelo 

movimento de rotação. Uma placa Arduino UNO foi utilizada como microcontrolador responsável pela 

rotina do programa, que realiza a interface entre sensores e motores. Os servos motores são movimentados 

de acordo com a incidência solar nos sensores LDR’s, assim mantendo a placa fotovoltaica voltada para a 

maior incidência de raios solares. Os servos motores foram limitados a movimentar-se a uma certa área 

predefinida com velocidade também predefinida, para não danificar o resto do projeto. O teste de eficiência 

do protótipo foi dividido em duas partes: movimentação em direção à luz solar; e eficiência energética da 

placa fotovoltaica. Como teste preliminar, foi utilizada uma lanterna como fonte de luz, a fim de verificar a 

funcionalidade do sistema proposto. Posteriormente realizou-se o teste em ambiente externo em um local de 

possível operação, medindo sua geração energética. Com os valores encontrados, foram gerados gráficos de 

“tensão x tempo” como forma de exibição dos dados obtidos. 

Resultado: 

O protótipo respondeu conforme o esperado os testes de movimentação e geração de energia, 

acompanhando a movimentação das luzes da lanterna e solar com uma velocidade aceitável e obtendo uma 

geração de energia maior do que com a placa estática. Nesse sentido obteve-se um ganho de 4,67% na 

tensão média gerada, 61% na corrente média gerada e 67,5% na potência média gerada, sendo esta a 

variável de maior representatividade do benefício trazido por evidenciar os ganhos dos demais parâmetros. 

Conclusão: 

O protótipo apresentou resultados satisfatórios, a unidade de sensoriamento eletro-óptico com quatro 

sensores LDR’s mostrou-se eficaz para utilização em sistemas de rastreamento juntamente com a ação do 

microcontrolador e os servos motores, conseguindo atingir todos os objetivos de movimentação. Os dados 

provenientes da captação de energia solar comprovam a eficiência do sistema para obter aumento da 

geração de energia elétrica. Concluindo toda a analise comparativa, observa-se que a aplicação do 

dispositivo robótico para aumento da captação de luz solar é vantajosa quanto o ponto de vista energético, 

pois o rendimento adicional extraído dos painéis é bastante expressivo. 
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PRINCÍPIOS DA ÉTICA EPICURISTA EM ALUSÃO À ÉTICA JURÍDICA E SOCIAL CONTEMPORÂNEA NO 

BRASIL.  

ENIC201628172 

 

CRISTIANO MARCOS SILVA 

Orientador(a): JOSÉ MAURICIO CARDOSO DO RÊGO 

 

Introdução: 

A ética consiste no exercício social da responsabilidade, reciprocidade, respeito, colocando em destaque as 

sensações, situação em que a ação humana exterioriza os princípios éticos ou a falta deles, bem como suas 

intenções, que nos permitem, no seio da sociedade, observar a aplicabilidade dos valores e princípios éticos 

universais. A ética epicurista, concebida por Epicuro de Samos (341/270 a.C.), reconhece a importância dos 

sentidos na formação do conhecimento humano e na delineação dos princípios éticos, elementos que serão 

observados na atualidade. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica para a construção textual e embasamento teórico, 

buscando, nas obras referenciadas os princípios fundamentais da doutrina ética epicurista, aludindo-a à atual 

situação do país através da análise do comportamento da sociedade diante de situações que envolvam desde 

as relações de convivência do povo ao comportamento dos servidores e parlamentaristas. 

Resultado: 

O resultado desta pesquisa demonstra que, para muitos desprotegidos da ação civilizatória do Estado, a 

busca pela felicidade consiste em sobreviver da forma que a vida permitir, enquanto para outros classes a 

felicidade está, ou na busca pelo poder ou na riqueza excessiva sem a observância dos princípios básicos de 

convivência e reciprocidade. 

Conclusão: 

Deste modo a conclusão a que se chega é de que atualmente os valores morais e éticos pregados pela 

doutrina de Epicuro não são consideravelmente encontrados na sociedade brasileira. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA DENGUE NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO  

ENIC201686696 

 

FERNANDA PIRES CECCHETTI VAZ 

Orientador(a): LUIZ FERNANDO COSTA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

A Dengue é uma doença de grande importância para a saúde pública, tendo provocado epidemias no Brasil 

nos últimos anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80 milhões de pessoas se infectam 

anualmente em 100 países de todos os continentes, exceto a Europa, e cerca de 20 mil morrem pela doença. 

No Brasil, a sazonalidade da doença é bem evidente, e costuma ocorrer nos meses quentes de janeiro a 

junho, com picos de março a maio, períodos em que há aumento da densidade do mosquito transmissor pela 

umidade e temperatura. O objetivo deste trabalho é identificar padrões espaciais da incidência de dengue 

nos municípios do estado de São Paulo, mês a mês, no ano de 2011. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo ecológico e exploratório com dados de casos novos de dengue em 2011, obtidos do 

Sinan, mês a mês, de janeiro a junho, nos municípios do estado de São Paulo. Foram obtidos do Datasus, 

dados da taxa de analfabetismo, da porcentagem da população com renda abaixo de meio salário mínimo, da 

renda per capita, e do índice de Gini. Foram calculados os índices de Moran global (I) para estas variáveis e 

os coeficientes de correlação de Pearson. Foram construídos mapas temáticos das variáveis e das taxas de 

casos novos de dengue, mês a mês; e de kernel mostrando regiões com altas densidades de casos. 

Resultado: 

Houve 105.546 casos novos notificados, média de 284,52 casos/100.000 habitantes (dp=954,66). Os índices 

de Moran mensais evidenciaram autocorrelação espacial positiva em todos os meses. Houve pico em abril e 

maio e os mapas temáticos das taxas de casos novos mostraram aglomerados de municípios na região 

central do estado, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira. O mapa de kernel mostrou maior densidade nessas 

regiões. As taxas de casos novos estiveram correlacionadas com a baixa renda e com o índice de Gini. 

Conclusão: 

Os resultados aqui apresentados fornecem subsídios para os gestores municipais e regionais na implantação 

de políticas visando o controle de vetor e a vigilância epidemiológica, diminuindo a incidência da dengue no 

estado e a mortalidade por casos graves desta doença. 
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REVITALIZAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE CRUZEIRO - PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UM SHOPPING  

ENIC201608795 

 

MARYARA DE CARVALHO SANTOS 

Orientador(a): TULIO CESAR NAVES SILVA 

 

Introdução: 

Esta proposta tem o objetivo de revitalizar o entorno e o edifício que abrigou o frigorífico Bianco, 

transformando o em um Shopping Center e atribuindo uma função social, pelo fato de que o edifício já 

representou uma importância econômica na cidade, a proposta tende a ser uma fonte de renda da população. 

Localizado na cidade de Cruzeiro, entre a rodovia Júlio Fortes (SP-058) e a Avenida Minas Gerais, o 

frigorífico Bianco, encontra-se em uma região de fácil acesso aos moradores da cidade, ocasionando assim 

uma notória percepção do empreendimento e atingindo o público alvo. A ideia visa proporcionar à 

população de Cruzeiro e das cidades vizinhas, o empreendimento com foco na revitalização, aplicando o 

conceito de retrofit com a intenção de produzir um novo espaço urbano na cidade, reduzindo as áreas 

degradadas e valorizando a preservação, a restauração e a reconstrução de espaços esquecidos. 

Metodologia: 

A preservação arquitetônica representa a transmissão de cultura e conhecimento de certo momento histórico, 

permitindo-nos reviver experiências. Um dos meios de preservar a história é através da revitalização, que 

possui como conceito dar nova vida, reviver, atribuir vitalidade. Para a realização desse trabalho foi 

necessário analisar qual empreendimento era viável devido à localização, levando em conta a avaliação do 

entorno, da preferência publica e se a cidade suporta tal empreendimento, após a definição do tipo de 

empreendimento houve levantamento de estudos de casos e visitas técnicas a fim de estabelecer parâmetros 

para o programa de necessidades e a conceptualização do projeto. 

Resultado: 

Para melhor acomodação do empreendimento, o projeto visa à expansão do edifício em sentido ao Bosque 

Municipal para o aproveitamento da paisagem, de forma que não descaracterize completamente sim que 

complementa a edificação, preservado de certa forma a sua importância histórica. O projeto contemplará de 

lojas âncoras, loja satélites, praça de alimentação e eventos, área para funcionários e gerência entre outros 

setores necessários. 

Conclusão: 

Portanto, a relevância do tema se dá pela importância de produzir novos espaços urbanos e dando-lhes 

novas funções, ocupando e transformando para melhor atender a população em área já modificada pelo 

homem, reestruturando a imagem da cidade. 
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CENTRO DE INTEGRAÇÃO AO TURISTA DE CAMPOS DO JORDÃO: TERMINAL RODOVIÁRIO DE 

TURISMO  

ENIC201656093 

 

CARLOS MERCES LIMA REIS 

Orientador(a): CARLOS EUGENIO MONTECLARO CESAR JUNIOR 

 

Introdução: 

O centro de integração ao turista de Campos do Jordão é um projeto que busca revolucionar a economia da 

cidade, sendo que possui 55 mil habitantes e uma indústria alimentícia, na qual o turismo seria a segunda 

indústria que movimentaria a economia da cidade, tendo interesse em estações intermodais como 

possibilidade de ampliação da infraestrutura de transportes e de desenvolvimento econômico e social do 

local. 

Metodologia: 

O projeto visa suprir a necessidade com conforto, qualidade e atendimento ao turista, pois não existe um 

terminal rodoviário para ônibus de turismo e a cidade possui um grande potencial para desenvolvimento. 

Tem como finalidade um estudo de anteprojeto de arquitetura de uma estação rodoviária intermodal que será 

implantada num terreno 10.000m². Este trabalho foi realizado com ajuda de estudos de caso, pesquisas em 

sites e através de artigos. 

Resultado: 

Considerando que a cidade de Campos do Jordão recebe um grande fluxo de pessoas no mês de junho e 

julho, na temporada de inverno, e o transporte seja ele particular, alternativo ou público, faz-se necessário 

um sistema viário eficaz com um solido sistema de transporte rodoviário de passageiros, sendo este, vital 

para o município que justamente com o equipamento apoia o desenvolvimento econômico e turístico da 

cidade. A cidade foi escolhida como sede de um terminal rodoviário de turismo, por receber quase um 

milhão de pessoas, segundo dados da secretaria de turismo anualmente. 

Conclusão: 

Esse projeto buscou o conforto dos passageiros, criando plataformas de embarque e desembarque 

setorizando-se por coordenadas norte, sul, leste e oeste, dando maior comodidade aos passageiros de uma 

forma que os mesmos não entrem em contato com a poluição gerada pela poluição dos ônibus e facilitando 

o transporte de passageiros. 
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MODELO DE CUSTEIO NO CORTE SEMIMECANIZADO DO EUCALIPTO COM ÊNFASE EM EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇO.  

ENIC201657237 

 

ADRIANO CARLOS BARBOZA INACIO, BRUNO DO PRADO LEMOS 

Orientador(a): JONAS COMIN DE CAMPOS 

 

Introdução: 

O setor florestal brasileiro emprega grande contingente de trabalhadores, e também absorve grande parte 

dos trabalhadores que não se enquadram em outras atividades econômicas. A colheita florestal é um 

conjunto de operações realizadas no povoamento florestal, visando preparar e transportar a madeira até o 

seu local de utilização, empregando-se técnicas e padrões estabelecidos e tendo por finalidade transformá-la 

em produto final. Em contrapartida a etapa de corte florestal compreende as operações de derrubada e 

processamento. A atividade de corte semi mecanizado utiliza a motosserra para derrubar, desgalhar e traçar, 

podendo ou não ter auxílio de ferramentas manuais no desgalhamento. Como a contabilidade de custos pode 

auxiliar na mensuração e a análise dos custos envolvidos na prestação de serviços mecanizados de colheita 

florestal, mais especificamente da etapa de extração. Sendo uma ferramenta auxiliar de estratégia das 

organizações dentro do mercado altamente competitivo. 

Metodologia: 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de informar a importância do método de custeio em 

uma Empresa de Pequeno Porte, optante pelo simples nacional, os métodos de custeio representam a parte 

da contabilidade de custos onde os dados são processados gerando informações importantes para auxiliar os 

administradores na tomada de decisão. 

Resultado: 

Após o agrupamento de informações relativas à produção e ao maquinário utilizado, como custos diretos e 

indiretos, Lucro e Impostos sobre o faturamento, verificou-se que o método de custeio variável/direto era o 

mais apropriado para aplicação na Empresa estudada. 

Conclusão: 

A mesma poderá estabelecer um artifício de avaliação justa, melhorando a qualidade da informação, 

auxiliando tomadas de decisões mais precisas e dando a oportunidade para que as pequenas empresas 

permaneçam no mercado. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: AULA DE MANEJO DA SONDA NASOGÁSTRICA AOS ALUNOS DO CURSO 

DE MEDICINA  

ENIC201617296 

 

VITORIA MARIAH GIRIBONI, BRENDA HELENA CRUZ DE OLIVEIRA, RAFAELA CRISTINA FERRAZ DE 

MIRANDA, DÁFNY CRISTINA UBRIACO 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

A sondagem nasogástrica é a introdução de uma sonda, flexível, pela cavidade nasal com destino ao 

estômago, com a finalidade de administrar medicamentos ou alimentação, drenar líquidos, ar e coletar 

material gástrico para análise. Este procedimento é feito pelo Enfermeiro ou Médico da instituição 

promovendo um melhor tratamento e assistência para o paciente. O objetivo da aula é aperfeiçoar os 

conhecimentos dos discentes da medicina, com aprendizado de novas técnicas. 

Metodologia: 

A aula foi ministrada em um laboratório localizado em uma Instituição de ensino no interior do Estado de 

São Paulo. Um período antes de ser administrada foi encaminhado aos alunos o conteúdo teórico a ser 

estudado. Ao início da aula, a professora explanou e alertou para conceitos relevantes para a compreensão 

não só da aula, mas também para a vida profissional, os alunos de medicina praticaram a técnica de 

sondagem nasogástrica com o auxílio e ensinamentos da professora e dos estagiários de enfermagem. Essa 

experiência é proposta pela professora orientadora deste trabalho para que os alunos de medicina tenham 

conhecimentos de técnicas de enfermagem inerentes das práticas médicas por meio dos ensinamentos da 

professora e dos estagiários de enfermagem. 

Resultado: 

A teoria foi estudada previamente e os alunos da medicina demostraram certa dificuldade na prática, fato já 

esperado uma vez que se tratou do primeiro contato dos alunos com as técnicas. Observou-se que foi de 

suma importância a presença dos estagiários de enfermagem, durante todo o período da aula, uma vez que 

acrescentaram ao conhecimento proposto e acompanharam dos alunos nos procedimentos. Também 

mostraram a importância da orientação do paciente sobre o procedimento a ser realizado, o motivo de 

realizá-lo, as técnicas corretas e as precauções a serem tomadas para a segurança e o conforto do paciente. 

Conclusão: 

A aula proporcionou a experiência da interação com alunos de enfermagem, que se mostraram sempre 

acessíveis para esclarecer as dúvidas e compreensíveis as dificuldades, o que favorece futuramente a 

formação do profissional, e a desenvolverem o trabalho com a harmonia e a eficácia de uma equipe 

multidisciplinar, através das trocas de informações, preparando para a prática profissional. Esse tipo de 

experiência foi muito produtivo já que os, alunos de medicina, são motivados pela curiosidade, engajados 

em extrair o máximo de conhecimentos das atividades, a fim de que se tornem profissionais éticos e 

eficazes. 
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CALÇADAS SUSTENTÁVEIS E SEUS BENEFÍCIOS  

ENIC201685554 

 

GUILHERME PEREIRA E SILVA, EURICO ARRUDA FILHO 

Orientador(a): ELENA ALBEIRA GUIRADO LUCINIO 

 

Introdução: 

Um problema recorrente na maioria dos municípios está relacionado com a impermeabilização do piso, uma 

vez que grande parcela do solo encontra-se coberta por material impermeável, dificultando a drenagem da 

água, causando alagamentos em períodos de chuva e alteração do microclima. A implantação de calçadas 

sustentáveis reduz as áreas impermeabilizadas facilitando a drenagem da água, visando a criação de áreas 

arborizadas, contribuindo para o microclima da região e proporcionando valorização dos aspectos 

paisagísticos. As calçadas sustentáveis devem propiciar um caminhar agradável, seguro e confortável a 

qualquer pessoa, atendendo aos portadores de necessidades especiais,gestantes e idosos, favorecendo a 

mobilidade e a acessibilidade. Espera-se que este trabalho possa proporcionar um melhor entendimento do 

processo de drenagem e impermeabilização do solo, destacando a calçada sustentável como um elemento 

capaz de contribuir e minimizar os efeitos das águas da chuva, trazendo conforto para a população, criando 

um ambiente mais harmonioso e sustentável. 

Metodologia: 

Nesta revisão bibliográfica sobre calçadas sustentáveis foram utilizadas literaturas e artigos relativos ao 

assunto em estudo e, também, foram encontrados vários artigos publicados na internet que possibilitaram 

que este trabalho pudesse tomar forma e ser fundamentado. Dentre todos os autores encontrados os mais 

utilizados no desenvolvimento foram o ALMEIDA, Rodrigo Braga de, e o PARLANDI, Ricardo Rodrigues, 

ambos trabalham o tema de calçadas sustentáveis, porém o primeiro abrange a drenagem e o segundo retrata 

os aspectos socioambientais do tema. 

Resultado: 

Segundo Parlandi (2014), as calçadas permeáveis podem minimizar os danos causados pelo acumulo de 

água da chuva, nas cidades e desta forma melhorar o aspecto urbano, de uma maneira sustentável. Parlandi 

(2014), ainda ressalta que a conscientização sustentável visa preservar o meio em que vivemos para as 

novas gerações, através da valorização dos aspectos estéticos e paisagístico do meio ambiente. 

Conclusão: 

Espera-se que este trabalho possa proporcionar um melhor entendimento em relação ao processo de 

drenagem e impermeabilização do solo, destacando a calçada sustentável como um elemento capaz de 

contribuir e minimizar os efeitos das águas da chuva, realizando uma pequena parte da captação das águas e 

contribuindo para a diminuição das enchentes. As calçadas sustentáveis podem contribuir de diversas 

formas com o meio ambiente através do controle de inundações, recarga do lençol freático e conforto para a 

população, criando um ambiente mais harmonioso e sustentável. 
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DIETRICH BONHOEFFER E A IGREJA CONFESSANTE: UMA RESISTÊNCIA CRISTÃ AO NAZISMO  

ENIC201689901 

 

TULIO DA COSTA MOREIRA 

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

Em 1934, o então chanceler alemão Adolf Hitler assumiu também o cargo de presidente, consolidando o 

governo do Partido Nazista, concentrando o poder em si e transformando o país em um estado totalitário. O 

Terceiro Reich assumiu o controle das diversas instituições e veículos de comunicação e organização social, 

usando-os para a propagação de sua ideologia totalitária, segregacionista e supremacionista. Os “Cristãos 

Alemães”, que buscavam uma síntese entre a religião cristã e a ideologia nazista formaram a Igreja 

Evangélica Alemã, uma igreja estatal, como era a tradição alemã. A Igreja Confessante, liderada pelo pastor 

luterano Martin Niemöller, surgiu como uma resistência a ideologia nazista dentro da Igreja Evangélica, 

tendo entre seus membros Karl Barth, importante teólogo da época. Dentro desse movimento, se sobressaiu 

a figura do Teólogo e Pastor Dietrich Bonhoeffer. Sua oposição integral ao Nazismo, motivada por sua fé, 

custou-lhe a vida e será o foco principal deste estudo. 

Metodologia: 

Para a realização do trabalho pretende-se, em um primeiro momento, analisar as idéias e posicionamentos 

defendidos pela Igreja Confessante, juntamente com um breve histórico do movimento, foram utilizados 

documentos produzidos pela organização, como a Declaração Teológica de Barmen, redigida principalmente 

por Karl Barth em 1934 e ratificada pelo Sínodo de Barmen, o qual se opunha a submissão da Igreja pelo 

Estado e ao anti-semitismo. Num segundo momento, foram estudadas as obras do próprio Dietrich 

Bonhoeffer, como: Ética, Discipulado, Vida em Comunhão, Resistência e Submissão, dentre outras. Isto 

com a finalidade de compreender a mentalidade do teólogo, suas concepções sobre a Natureza do 

Cristianismo e suas implicações para a realidade, uma percepção em que a Igreja se trata de uma 

comunidade formada pela graça e poder divino, sendo uma manifestação de Cristo, uma participação na 

Encarnação de Jesus. Isso também se faz presente em sua crítica da religião, por meio da distinção entre 

“Graça Barata” e “Graça Preciosa”, uma espiritualidade vazia de significado e prática e outra com o foco 

em seguir ao chamado de Cristo, como encontrado nas Escrituras. Houve também a necessidade de 

compreender o contexto sócio-político do período e seus desdobramentos. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica da obra de Hannah Arendt, tendo por objetivo compreender as origens do 

totalitarismo e suas manifestações. No estudo foram compulsadas outras obras que se relacionam ao estudo 

do período ou de conceitos. Dentre elas história do cotidiano (HELLER,1970), propaganda política e 

ideologia (CAPELATO, 1998), e o desenvolvimento social da Alemanha (ELIAS, 1996). 

Resultado: 

Por meio da presente pesquisa, percebemos que diferentemente da oposição pontual da Igreja Confessante, 

Bonhoeffer criticava o nazismo em sua totalidade, enxergando as proposições do Cristianismo e do governo 

hitlerista como irreconciliáveis. Sua oposição, plenamente motivada por sua cosmovisão cristã, 

caracterizada por uma compreensão de mundo Cristocêntrica, voltada para o relacionamento e viver 

comunitário da Igreja pode ser percebida em seus escritos e sua prática de desobediência civil em seu ofício. 

Sua resistência é percebida em suas atividades ilegais, tanto “religiosas” como civis, exemplificadas ao 

organizar seminários clandestinos, como o de Finkenwalde, capacitando novos pastores para a Igreja 

Confessante. Seu envolvimento como espião da Abwehr, uma agência de contra-inteligência militar alemã, 

resultou em sua prisão e posterior execução, devido as conexões entre ele e os responsáveis pela 

Conspiração de 20 de Julho de 1944. 
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Conclusão: 

A Igreja Confessante, ainda que um movimento minoritário e com pouca repercussão histórica, nos confere 

um exemplo de oposição ao totalitarismo ao contestá-lo por meio de suas crenças e organizações próprias, 

sem abrir mão de suas prioridades. A vida e a obra de Bonhoeffer e suas atividades como pastor e espião 

demonstram suas prioridades com sua vocação como pastor e teólogo, as quais levaram-o a lutar pela 

liberdade e contra a opressão praticada pelo regime Nazista. 
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A IMPOSSIBILIDADE DA NEUTRALIDADE NA LINGUAGEM: UMA ANÁLISE DE TEXTOS DA ESFERA 

JORNALÍSTICA  

ENIC201686337 

 

JAQUELINE RIBEIRO DE FARIA 

Orientador(a): DEISE NANCY URIAS DE MORAIS 

 

Introdução: 

Este trabalho, objetivando discutir o conceito de neutralidade na linguagem, tomou como objeto de análise 

textos da esfera jornalística, tendo como objetivo discutir teoricamente sobre a presença do sujeito (Geraldi, 

2009, 2013) nos textos dessa esfera, considerados pretensamente neutros. 

Metodologia: 

Para isso, a metodologia adotada foi a da análise discursiva (Fiorin, 1992; Marcuschi, 2007), realizada da 

seguinte forma: 1) procedeu-se a uma seleção de textos jornalísticos diversos que retratassem notícias 

idênticas, 2) realizou-se uma análise da escolha lexical realizada por cada jornal/jornalista, 3) apresentou-se 

uma tabela com as informações pressupostas em cada texto, o que sinalizou para a presença do sujeito que 

fala nos textos analisados. 

Resultado: 

A análise aponta para a constatação de que os textos jornalísticos são mais objetivos que outros textos que 

circulam socialmente, mas não são neutros, o que corrobora o defendido por Barthes (1972), ao defender 

que todo uso discursivo é ideológico. 

Conclusão: 

Este estudo se justifica pela importância da discussão sobre a impossibilidade de a linguagem ser neutra, 

ainda mais pelo contexto histórico-social pelo qual passa o país, no qual a escola e os professores têm sido 

cerceados em nome de uma pretenda neutralidade que, como mostram os resultados deste trabalho, é 

impossível de existir no discurso. 
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O NEGRO ESCRAVO EM TAUBATÉ NO PERÍODO PRÉ ABOLICIONISTA  

ENIC201647659 

 

ROMULO CHAGAS DA COSTA MATTOS 

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

Segundo Maria Aparecia, no livro ‘’Escravos, libertos e orfãos’’, o Vale do Paraíba passava na segunda 

metade do século XIX por uma fase de tenção com a manutenção da prática escravista. Nas vésperas da 

abolição, em 13 de maio de 1888, foi possível verificar rebeliões e constantes fugas das fazendas e de seus 

Senhores. Por meio deste fato, segundo Sidney Chalub, foi possível verificar a partir da leitura de autos 

policiais do Rio de Janeiros da época que os negros não se enxergavam como seres passivos, ou a mercê de 

seus donos, apesar da forte influência ideológica presente naquela sociedade. Apesar de obvias limitações 

eles enxergaram modos de contornar ou tentar decidir seu destino, alguns por vias legais outros com atitudes 

mais drásticas como fuga e assassinatos. 

Metodologia: 

Esta pesquisa, ainda em fase inicial, será feita nos arquivos históricos do Museu Histórico de Taubaté, mas 

especificamente nos autos policiais da última metade do século XIX. A leitura da documentação já foi 

realizada e dela resultou a seleção de seis processos, já transcritos, para análise e interpretação. A saber: 

ESC-1831/001, ESC-1841/001, ESC-1841/002, ESC-1845/001, ESC-1845/002 e ESC-1847/001 O trabalho 

futuro será dividido em releitura e digitalização dos autos presentes no arquivo, e posteriormente uma 

seleção de alguns casos que mais representam atitudes por parte dos escravos que torna possível vislumbrar 

suas atitudes de desacordo com sua condição e atitudes que demonstrem sua vontade de adquirir a liberdade, 

seja por vias legais ou não. 

Resultado: 

Como dito trata-se de pesquisa ainda inicial, que tem como objetivo mostrar a existência de processos de 

resistência negra ocorridos em Taubaté e Vale do Paraíba e assim, desvendar historias quase anônimas de 

negros escravizados no Vale do Paraíba. Ao compulsar a documentação citada acima pudemos verificar 

diferentes estratégias utilizadas pela população negra ou mestiça para estabelecer sua resistência. Vimos que 

os processos referem-se a verificação da justiça quanto a depósito para alforria, julgamento de condição de 

escravo por conta da morte de seu senhor, auto de sequestro, dentre outros. 

Conclusão: 

partir do estudado até agora entendemos que trabalhar a memória negra em Taubaté e no Vale do Paraíba, 

não é apenas um trabalho de pesquisa histórica, É uma atitude de valorização de um modo de viver, de uma 

cultura que nos presenteia até hoje, com manifestações culturais, que construiu nossa identidade do interior. 

Julga-se urgente, em uma cidade onde apenas é tradicionalmente celebrada ‘’feitos brancos’’ como o café, 

bandeirantes e migração. Onde a história negra é esquecida e desvalorizada. Pesquisa como esta tendem 

também a valorização e acervos, pois passa obrigatoriamente por nossos arquivos históricos, extremamente 

rico e pouco estudado. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: AULA TÉCNICA DE ENFERMAGEM SOBRE OXIGENOTERAPIA  

ENIC201625446 

 

BRENDA HELENA CRUZ DE OLIVEIRA, GIANI RENATA CANTARANI, RAFAELA CRISTINA FERRAZ DE 

MIRANDA, TAINÁ GOMES DE BRITO, TALITA RODRIGUES DE FRANÇA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

É de fundamental importância que os acadêmicos de medicina tomem conhecimento das técnicas de 

enfermagem para a completa segurança no tratamento dedicado ao paciente. Neste contexto foi ministrado 

pela Professora e por alunos do curso de Enfermagem uma aula técnica onde abordamos os conhecimentos 

teóricos e práticos sobre Oxigenoterapia e Nebulização. Um enfoque maior foi dado a Oxigenoterapia, que 

tem por finalidade aliviar ou prevenir a hipóxia tecidual de modo a manter o nível adequado de oxigênio no 

organismo. 

Metodologia: 

Através de uma breve aula ministrada pela Professora e com o suporte da apostila de aula, nos foi 

apresentado os diferentes equipamentos e formas de se realizar a oxigenação no paciente. Seguimos 

criteriosamente os procedimentos onde aprendemos as etapas de higienização pessoal e preparo do material, 

orientação do procedimento que será realizado ao paciente, introdução do cateter em uma das narinas, 

fixação do cateter, conexão do cateter ao intermediário e este ao umidificador e regulagem da saída de 

oxigênio de acordo com prescrição. Após o conhecimento teórico realizamos o procedimento na prática. 

Divididos em duplas, cada aluno teve a oportunidade de montar o próprio equipamento de oxigenação e 

posteriormente aplicar o procedimento nos bonecos da sala de simulação. Todo o procedimento foi 

acompanhado pela equipe de enfermagem que dava suporte detalhado a cada etapa da técnica. 

Resultado: 

A técnica que visa manter o nível de oxigenação tecidual adequado é realizada por uma equipe 

multiprofissional. Dessa forma, a aula promoveu a troca de experiências com os alunos de enfermagem de 

modo que nós tivemos a oportunidade de executar procedimentos que normalmente não são realizados pelos 

médicos. 

Conclusão: 

A aula que contemplou duas técnicas, sendo elas: Oxigenoterapia e Nebulização, consolidou conhecimentos 

teóricos de modo que ao realizar tais atividades, com auxílio da Professora e alunos do curso de 

enfermagem, pode-se obter conhecimentos que serão fundamentais para o cotidiano prático dentro da 

realidade hospitalar. Vale ressaltar que as técnicas aprendidas são aplicadas em casos muito recorrentes, 

onde há incapacidade no suprimento de oxigênio pelo próprio paciente. Dessa forma, vê-se a extrema 

importância desse conteúdo para os profissionais de saúde. 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE UMA MICRORREGIÃO (TAUBATÉ, TREMEMBÉ E CAÇAPAVA)  

ENIC201653639 

 

MARCELLA MUNIZ SILVA, LAURA DE ARAÚJO RODRIGUES GOMES, LUCAS EDUARDO RAMALHO, 

MARIANNA MOREIRA SCIAMMARELLA, THAMIRES MONTEIRO DOS SANTOS COUTINHO 

Orientador(a): FLAVIO JOSE NERY CONDE MALTA 

 

Introdução: 

A intenção do trabalho é propor diretrizes para o desenvolvimento sustentável através de pesquisas e 

análises dos municípios de Taubaté, Tremembé e Caçapava, e suas relações nessa microrregião e na região 

metropolitana do Vale do Paraíba. 

Metodologia: 

Considerando a região formada pelos municípios de Taubaté, Tremembé e Caçapava, foi aplicado o conceito 

de visão sistêmica e feita uma coleta de dados, análises e apresentações criticas das articulações entre elas; 

Assim discutindo criticamente essa região do ponto de vista de seu desenvolvimento e da proposta de 

regionalização pela Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN). A análise geral 

foi fundamentada em três categorias principais, sendo elas: econômia (ex: renda per capita, empregos, 

produção, participação no PIB, etc.), ambiente (ex: habitação, infra-estrutura urbana, etc.) e socio-espacial 

(ex: território, população, saúde, condições de vida, indicadores sociais, educação, etc.). Com isso foi 

proposta uma diretriz, cinturão verde, que progredisse na microrregião estudada um desenvolvimento 

voltado para a sustentabilidade. 

Resultado: 

Do ponto de vista Sócio-Espacial a proposta do cinturão verde teria a função de aumentar as áreas de lazer, 

especialmente para a região da periferia das cidades, que normalmente não recebem tantos recursos. Já para 

o ponto de vista Econômico o cinturão serviria como um investimento, pois valorizaria áreas atualmente 

desvalorizadas pela distância em si da Rodovia Presidente Dutra/ Centro, principal responsável pelo 

desenvolvimento da cidade e onde se concentram os melhores e maiores investimentos pelo mesmo motivo, 

comercial, e traria uma valorização até mesmo para o setor terciário, comércio e serviços. Do ponto de vista 

Ambiental, não só traria benefícios em relação ao fato de amenizar problemas de conforto ambiental, como 

as ilhas de calor e poluição do tráfego como juntamente traria benefícios aos recursos hídricos, fauna e flora, 

onde se evitaria a impermeabilização do solo. Também, ainda relacionado ao tema ambiental a proposta 

limitaria o crescimento urbano desordenado. 

Conclusão: 

Podemos concluir que progredir e inovar estão, constantemente, no pensamento do cidadão contemporâneo, 

mas o aspecto ambiental foi deixado de lado no desenvolvimento das cidades, cabe ao homem rever os teus 

valores, reconhecer e incrementar, dar a devida importância ao meio ambiente. Crescer com consciência, 

preservando os recursos naturais para aproveita-los hoje e em longo prazo. A diretriz proposta levaria o 

significado de sustentabilidade a sério, em uma escala maior do que ouvimos falar, trazendo para áreas 

urbanas benefícios encontrados em áreas mais afastadas, áreas rurais, amenizando problemas encontrados 

nas zonas urbanas, os quais estamos tentando lidar nos dias atuais. 
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ENDOMARKETING COMO DIFERENCIAL DE MOTIVAÇÃO INTERNA  

ENIC201634177 

 

JÉSSICA KELLY DO PRADO, RAQUEL CABALLERO MARTINS DO CARMO 

Orientador(a): ODIR CANTANHEDE GUARNIERI 

 

Introdução: 

Há muito tempo o marketing é estudado e usado nas empresas como forma de criar, comunicar e entregar 

uma proposta de valor para os clientes, parceiros e etc. Apesar de o estudo de marketing ser relativamente 

novo já tem sido bastante difundido e apreciado como ferramenta de muita importância dentro de uma 

corporação. Hoje se fala em marketing nas empresas, porém seu conceito não esta apenas na promoção de 

um produto e/ou serviços mas também à criação de novos clientes. Philip Kotler em seu livro ‘Marketing de 

A a Z’ usa como referência no conceito de marketing a relação com o cliente, sendo ele interno ou externo. 

Deste modo, podemos trabalhar como uma das ferramentas do marketing - o Marketing Interno - O 

endomarketing é uma ferramenta do marketing interno que trabalha o cliente interno. 

Metodologia: 

Para atingir os objetivos deste trabalho o procedimento adotado será uma pesquisa que levará em conta 

estudo de casos de sucesso de marketing interno, abordando a qualidade de processos internos eficazes de 

valorização dos colaboradores. Tendo em vista que o objetivo do estudo é comprovar a relevância do 

endomarketing como forma de crescimento da empresa, usaremos pesquisas em empresas que trabalham ou 

trabalharam com este enfoque, procurando demonstrar a pertinência deste tema, tratando o endomarketing 

em seu contexto prático e suas aplicações. 

Resultado: 

De forma preliminar percebe-se que grande parte do Endomarketing tem foco em motivação de 

funcionários. Promovendo incentivo e valorização do mesmo, desta forma a organização pode desenvolver 

uma cultura de abordagem ao cliente externo mais eficaz. O colaborador motivado e preparado compreende 

a importância de um bom relacionamento com o cliente, de forma a cativá-lo, e promover sua satisfação 

com a empresa. Através do estudo de caso da Toyota percebe-se que é uma empresa que conseguiu 

empregar ferramenta de endomarketing com sucesso e através disso criou-se um ambiente de motivação que 

é uma das chaves para produtividade e crescimento da empresa. 

Conclusão: 

É fato que uma equipe motivada tem maior produtividade. O endomarketing trata maneiras praticas de se 

conseguir essa motivação como também, favorecer o ambiente para que isso ocorra, pois a motivação não 

depende só de fatores externos, mas de fatores internos também. A comunicação interna é importante no 

processo de endomarketing, pois busca atingir o funcionário com informações relevantes em relação à 

estratégia da empresa. Concluímos que a motivação do funcionário é o combustível para que ele possa 

alcançar os objetivos da empresa e o endomarketing contribui para que essa motivação seja verdadeira. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

496 

 

O IMPACTO DAS PROPAGANDAS IMPRESSAS NO COTIDIANO DOS CIDADÃOS E MEIO AMBIENTE  

ENIC201684231 

 

YARA RAISSA OSÓRIO DA SILVA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA BARBOSA DE TOLEDO 

 

Introdução: 

Na indústria gráfica, as principais fontes de Compostos Orgâncos Voláteis são tintas, vernizes, adesivos e 

produtos utilizados para limpeza, que quase sempre contêm solventes orgânicos em sua composição. Como 

qualquer empresa, as gráficas emitem indiretamente CO2, por meio do consumo de energia elétrica ou por 

conta do transporte e da movimentação de matérias-primas, produtos e funcionários (ABTG, 2008). Estas 

ainda emitem poluentes como resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissões atmosféricas, ruídos e vibrações 

nas localizações de onde são instaladas. A melhor forma de resolver a problemática ambiental é desenvolver 

nas pessoas uma consciência com tais valores. Para isso, a informação deve ser o viés a ser seguido 

(GARCIA; BARBOSA, 2009). Para verificar o peso útil deste tipo de propaganda, em relação aos deméritos 

de sua produção, esta pesquisa teve como objetivo a estimativa do impacto ambiental e da utilidade, por 

parte dos cidadãos, das propagandas impressas (PIs) distribuídas em suas residências. 

Metodologia: 

Para o presente estudo foi realizado um levantamento da quantidade de PI distribuída nas residências através 

de uma coleta na qual essas propagandas começaram a ser recolhidas em primeiro de janeiro, em uma 

residência da Rua Irmã Maria Rita de Moura, Bairro Vila Jabuticabeira na cidade de Taubaté, São Paulo. 

Esses papéis foram armazenados em envelopes separados por mês, resultando em uma estimativa de entrega 

por residência, empresas e supermermercados que distribuem na região e gráficas produtoras. Nas gráficas 

produtoras foi investigada a existência de resíduos provenientes desta produção, tipo de papel utilizado, tipo 

de tinta e demais possíveis informações relevantes para se estimar o impacto ambiental da produção das PIs. 

Foi realizada uma entrevista simples com cidadãos para buscar saber se eles liam as propagandas deixadas 

em suas casas e se possuíam alguma opinião sobre elas. Através destas informações foi possível saber a 

eficiência deste método de exposição para o comércio. 

Resultado: 

A coleta das PIs entregues no endereço resultou em um total de: 50 PIs no mês de janeiro, 45 PIs em 

fevereiro, 32 PIs em março, 50 PIs em abril, 56 PIs em maio e 56 PIs em Junho, totalizando 289 PIs durante 

os seis meses. Essas PIs foram provenientes de 113 empresas, sendo que destas, as que obtiveram maiores 

valores individuais nas somatórias de PIs nos seis meses, são de marcas de supermercado, representaando 

7,1% do total de empresas e 34,6% do total de PIs. Entrevistas com cidadãos demonstraram que: 65% destes 

não faz uso das PIs, já 35%, sim. Dos que não fazem uso, alguns expressaram opiniões sobre qual o destino 

dado a essas PIs, como descarte imediato no lixo e forro para gaiolas de animais. Os leitores dos impressos, 

em 100% dos casos que opinaram, utilizam apenas as PIs de marcas de supermercado, para pesquisa de 

preços. 

Conclusão: 

Conclui-se com esta pesquisa que, apesar dos insumos e emissões serem provenientes das gráficas 

produtoras, os responsáveis pela demanda desta produção são os empresários que consideram este meio 

publicitário como sendo o mais eficiente. Porém, observou-se que as únicas PIs realmente úteis são as de 

supermercados, para os entrevistados que disseram fazer uso das propagandas, em 100% dos casos. Maior 

parte das PIs são instantaneamente descartadas, sendo insignificante a vida útil desta maioria. 
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FÉLIX GUISARD: UM VISIONÁRIO DO SÉCULO XIX EM TAUBATÉ  

ENIC201678750 

 

ANA CAROLINE DE MELLO SILVA, KAROLINE VIANNA DO VALLE PIMENTA 

Orientador(a): JULIO GONCALVES 

 

Introdução: 

Félix Guisard foi o idealizador da primeira indústria de grande porte de Taubaté, um visionário, um 

empreendedor, um líder, foi responsável por uma verdadeira transformação da economia, da política e da 

sociedade local. Guisard ficou conhecido pelos diversos benefícios concedidos aos operários, e por ter 

idealizado projetos grandiosos, a herança que deixou à cidade não foi apenas econômica, também deixou 

um exemplo de trabalho e dedicação. Como administrador de seu tempo, pode-se dizer que Félix Guisard 

foi um homem com uma mentalidade avançada para sua época, pois antecipou algumas atitudes que só mais 

tarde outras empresas iriam tomar. 

Metodologia: 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma pesquisa bibliográfica descritiva com foco na 

contribuição que o empreendedor Félix Guisard, proporcionou à indústria do Vale do Paraíba, 

especificamente em Taubaté. Para o cumprimento deste trabalho foram utilizados os seguintes 

procedimentos metodológicos: a) Pesquisa teórica a fontes bibliográficas, livros e teses; b) Pesquisa de 

fontes paralelas pela Internet, dissertações e artigos. 

Resultado: 

A pesquisa mostrou que, apesar das crises que sua companhia passou, ela sobreviveu, conseguiu se reerguer 

e ainda expandir suas instalações, sempre saldou seus compromissos e dívidas graças à colaboração de seus 

funcionários. A grande maioria da classe empresária atual só pensa em benefícios próprios, portanto, não 

podemos deixar cair no esquecimento as atitudes desse cidadão que foi justos com a classe trabalhadora. 

Conclusão: 

Esse trabalho revelou que o sucesso pessoal e profissional depende de muito estudo e dedicação integral, 

ensinou ainda que o caminho para atingir tal sucesso pode ser a prática das três palavrinhas que Félix 

Guisard carregou consigo ao longo da vida: “Paciência, Prudência e Perseverança”. 
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EMPREENDEDORISMO: STARTUPS COMO ALTERNATIVA PARA PEQUENOS E NOVOS NEGÓCIOS  

ENIC201634086 

 

AURÉLIO DA SILVA DINIZ 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

O Empreendedorismo no Brasil surge na década de 1990 com a criação do Sebrae e do Softex como 

organizações de apoio ao desenvolvimento e criação de micro e pequenas empresas. Nos Moldes atuais da 

economia mundial e especificamente a brasileira que vem sofrendo com dificuldades devido às crises 

financeiras, o Empreendedorismo torna-se uma ferramenta decisiva para mudança e reorganização do país. 

Dentre as diversas opções dentro do empreendedorismo, as Startups, surgem como força motriz e vem 

ganhando destaque por serem empresas que necessitam de um investimento relativamente baixo, porém 

geram retornos em curtos períodos de tempo. Com o desenvolvimento do acesso a tecnologia, o número de 

ingressantes nesse tipo de atividade vem aumentando e é notório os impactos na economia do país. Nesse 

estudo apresentaremos as Startups como ferramentas para geração de Capital, focando principalmente nos 

modelos de base tecnológica, explicando os processos de criação e desenvolvendo desse tipo negócio. 

Metodologia: 

Como metodologia amparamo-nos de pesquisa descritiva, estruturada a partir de levantamento bibliográfico 

sobre o tema em epigrafe. Evidenciamos ainda a necessidade de estruturação do trabalho utilizando-nos de 

um estudo de caso de sucesso para ilustração e melhor aprendizagem caso aa empresa startups 99 táxis. 

Utilizamos procedimentos distintos, primeiro com o embasamento teórico que será desenvolvido através de 

pesquisas na área administrativa e posteriormente será feito um estudo sobre o empreendedorismo e a 

vertente startup. Esta pesquisa descritiva foi realizada a partir de levantamentos sobre o tema do trabalho 

através de livros, artigos relacionados aos assuntos propostos e trabalhos publicados na área, além de um 

estudo de caso realizado sobre a empresa 99 táxis Foi preparado um embasamento teórico sobre os assuntos 

estabelecendo relação entre as variáveis buscando esclarecer ao máximo aos leitores o processo de criação e 

manutenção de startups de base tecnológica por meio de atividades empreendedoras . 

Resultado: 

Nesse estudo os resultados buscados foram estabelecer parâmetros e direcionadores para auxiliar novos 

empreendedores na criação de um novo negócio, demonstrando através dos estudos feitos especificamente 

sobre startups quais os procedimentos e requisitos necessários para a concretização e viabilização desse 

modelo de negócios. 

Conclusão: 

Demonstramos que os Empreendedores visualizam na crise as melhores oportunidades, e se aproveitam de 

situações como o cenário econômico em recesso, as taxas de desemprego em alta e o comércio varejista em 

declínio, desvalorizaçao da moeda local e busca por soluções para os problemas eminentes. Como principal 

atrativo e diferencial, foi apresentado o modelo Startup, que agrega maior valor ao cotidiano das pessoas, 

possibilitando a resolução de problemas, a baixos custos e com maior produtividade, gerando 

competitividade, pois não utiliza-se de altos investimentos em aparatos físicos por exemplo, possibilitando 

um produto/serviço a um valor mais acessível ao consumidor. 
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UPGRADE ERGONÔMICO NA OPERAÇÃO DE TAPPETS EM MOTORES AUTOMOBILÍSTICOS  

ENIC201630381 

 

LETICIA SAVIO DE CASTRO, ANA CAROLINA MOURÃO MEDEIROS, GABRIELA RIBEIRO MAGALHÃES 

MADONA 

Orientador(a): SCHUBERT ALBERTO DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo identificar, analisar e implementar uma melhoria 

ergonômica. O qual resultará em um estudo de caso a fim de eliminar um item anti-ergonômico de risco 

para o operador de produção, detectado em um dispositivo de colocação de “tappets” no cabeçote no setor 

de montagem de motores automobilísticos, utilizados em automóveis populares no Brasil. As Ferramentas 

de Análise Ergonômica foram escolhidas para analisar atividades repetitivas ou em série, conforme a 

demanda da empresa. E para analisar os riscos existentes utilizamos o laudo ergonômico tem por objetivo 

analisar as condições de trabalho dos setores administrativos e produtivos da empresa, sob os aspectos da 

Ergonomia e das condições Ambientais, para implementar mudanças em sua organização e método de 

trabalho, no sentido de diminuir os riscos da ocorrência de acidentes e moléstias do trabalho. 

Metodologia: 

O setor analisado realiza a montagem do motor utilizado nos automóveis. Para se realizar a inserção dos 

tappets no cabeçote, é necessário encaixar a máscara corretamente sobre a face do cabeçote, através de um 

pino guia, o qual centraliza e direciona o correto posicionamento da máscara, logo após o operador utiliza 

uma ferramenta de nylon para pressionar os tappets contra a face do cabeçote. Foram realizadas diversas 

análises neste posto de trabalho, utilizando-se várias ferramentas de ergonomia para identificar a causa do 

problema. As duas ferramentas oficiais de análise de ergonomias utilizadas para definir o problema são 

ferramentas americanas chamadas Ergonomic Analisys Surveillance Tools e Análise Ergonômica 

Ocupacional (Sue Rodgers). Estas ferramentas têm como objetivo identificar situações inadequadas 

ergonomicamente para o ambiente de trabalho. Com o PDCA visamos controlar e melhorar o processo 

continuamente, aplicando das seguintes formas: PLAN: Diminuir 57% do peso total da máscara de tappets. 

DO: Estudar melhorias afim de diminuir o peso sem afetar sua estrutura funcional. CHECK: Traçar dados/ 

medir as informações coletadas. ACT: Determinar as melhorias que serão aplicadas no processo. 

Resultado: 

O resultado das duas ferramentas utilizadas foram “red”, ou seja, são resultados negativos e inadequados 

para um ambiente saudável de trabalho, assim identificamos que o problema estava direcionado em um 

esforço excessivo e sobrecarregado nas áreas dos braços, antebraços, mãos, punhos e dedos. Para eliminar 

este problema foi necessário reduzir o peso da máscara, visto que o operador tinha a necessidade de pegá-la, 

levantá-la e encaixá-la no dispositivo. Conforme as normas de ergonomia, este tipo de movimento deve ser 

realizado com um material com peso máximo total de 2,5kg sem o auxílio de dispositivos para realizar o 

levantamento ou a movimentação do material. Neste caso a máscara apresentava o peso de 4,59kg sem os 

tappets inseridos e 4,97kg com os tappets inseridos, sendo necessário realizar uma melhoria eliminando no 

mínimo 2,47kg, porém seria interessante realizar uma redução ainda maior do peso, para ficar o mais 

confortável possível para o operador. 

Conclusão: 

Este estudo de caso nos permitiu identificar e avaliar uma situação de risco ergonômico real entre diversas 

outras situações que ocorrem diariamente no ambiente fabril. Esforços excessivos nos membros superiores 

se executado por um certo período de tempo, poderia ocasionar em lesões ou alguma doença ocupacional ao 

operador O que nos mostra o quão importante é a aplicação da melhoria contínua para nos ajudar a manter e 

melhorar cada vez mais nossos padrões de trabalho através de desenvolvimentos de melhorias pequenos e 

graduais em nossos processos seja na área automobilística como em outras áreas de qualquer seguimento. 
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MÚSICA E VADIAGEM: O SAMBA NA CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA E DA IDENTIDADE DO NEGRO NA 

PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX  

ENIC201647495 

 

ANNA KAROLINA DE SOUZA CARVALHO, TAMYRES GABRIELA OLIVEIRA SILVA 

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

Por volta dos anos 1910, os negros adaptaram ritmos dos batuques realizados na casa de Tia Ciata, na Praça 

Onze, e nomearam o novo ritmo que surgia de: samba. Este, desde sua origem teve preocupação de obter 

registro, de estar preservado e arquivado, e é por isso que em 1916, o compositor Donga registrou “Pelo 

Telefone” na Biblioteca Nacional – com muito conflito sobre a real autoria da música. É provável que os 

compositores cariocas e baianos que se desafiaram durante anos pelas rodas de samba no Rio de Janeiro não 

imaginavam que estariam construindo parte da história das classes sociais cariocas, além da memória e da 

identidade de uma etnia específica. O trabalho pretende, então, analisar a construção da identidade do negro 

perante a sociedade brasileira por meio do conceito de vadiagem e como perpetuam ainda os estereótipos 

pejorativos estabelecidos socialmente acima de indivíduos negros, principalmente de pele preta. 

Metodologia: 

A pesquisa consiste na análise bibliográfica de obras (livros, artigos e trabalhos acadêmicos) sobre a música 

popular brasileira, memória, cultura, o crime e a vadiagem. E audição e análise de documentos musicais. 

Dessas leituras, destaca-se a utilização do conceito “popular” como propriamente da população majoritária e 

mais especificamente o gênero musical samba. O objetivo é identificar a construção da identidade marginal 

do negro e posteriormente a elitização do samba e seu embranquecimento, como meios de reprimir as 

expressões culturais negras. As principais obras analisadas foram “Pequena História da Música Popular” de 

José Ramos Tinhorão, “Música popular de índios, negros e mestiços” do mesmo autor, “Crime e Cotidiano” 

de Boris Fausto e um artigo de Michel Pollack titulado “Memória e Identidade”. Algumas composições de 

samba posteriores ao período estudado também passaram por análise para a detecção do registro da história 

do samba e do negro por meio da música, como “Agoniza, mas não morre” de Nelson Sargento, 1975 e 

“Elos da Raça”, de Jovelina Pérola Negra, 1988. 

Resultado: 

Os cruzamentos de informações presentes em ambos os textos, de Tinhorão, mostram uma articulação do 

samba na década de 1910 – como expressão de uma cultura marginal, e seu processo de elitização e 

“embranquecimento” entre as décadas de 1930-40 – como processo de apropriação do samba antes negro, 

para a construção de uma identidade de nação que se pretendia branca. Neste contexto ganha destaque a 

realidade social de negros recém livres e da nascente república construída, possibilitando a compreensão 

acerca dos acontecimentos que levam a população de negra a receber o peso social de ser tomada como a 

população vadia. A mentalidade imperial e escravocrata ainda recente influenciava na construção da nova 

mentalidade republicana, que faz com que o negro, mesmo livre, ainda seja, perante os olhos das classes 

privilegiadas, um problema social. 

Conclusão: 

Pudemos concluir que a sociedade republicana recém-formada enxergava o negro como problema urbano 

por conta da favelização, a dominação de espaços e pela mentalidade colonial que pintava o negro como 

sujo, não somente pelas rodas de batuque e de samba. Havia, então, a necessidade de realizar uma limpeza 

social, principalmente nas capitais do sudeste brasileiro. Encarcerar indivíduos em rodas de samba por 

vadiagem, nada mais era que parte desta limpeza social e um mecanismo de controle sobre perpetuação da 

cultura negra, sendo prova da permanência do racismo e maneira de construir a imagem de um negro 

criminoso. 
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PROJETO CASTILHO: A RESTAURAÇÃO DO PRIMEIRO ARMAZÉM DO DISTRITO DE QUIRIRIM  

ENIC201687677 

 

BRUNA STEPHANIE COSTANTI RODRIGUES, AMANDA LUCCI RIBEIRO 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

Localizada no distrito de Quiririm no município de Taubaté, o armazém “Casa Castilho”, construído pela 

família Castilho no final do século XIX, é um edifício de grande importância histórica, por ser pioneiro no 

comércio da colônia italiana (SOCIETÀ,1997) na região metropolitana do Vale do Paraíba/SP. Funcionou 

por décadas, até encerrar suas atividades, seguindo com outro uso a partir de 1994 até os dias de hoje, e 

atualmente abriga o restaurante francês Le Bistro. Visando resgatar a memória do patrimônio histórico deste 

local, iniciou-se uma pesquisa denominada o Projeto Castilho, com objetivo de identificar os vestígios 

históricos do antigo armazém nas instalações do atual edifício. 

Metodologia: 

A execução do trabalho foi dividida em duas etapas, sendo a primeira com levantamento histórico 

bibliográfico, tendo como referência o precursor teórico em restauração arquitetônico (BRANDI, 2005); o 

registro fotográfico in loco para compreensão do local, com croquis de percepção referente ao bem cultural 

e sua localização e inserção ambiental. Ainda nesta etapa realizou-se a inventariação dos ambientes para 

atualização dos arquivos e registros históricos (BOITO, 2003), após a digitalização da planta com o uso do 

software AutoCAD e o levantamento e análise de deterioração, ou seja, a identificação das patologias dos 

materiais. Na segunda etapa, a elaboração das ações de restauração: planta de liberação; planta de 

consolidação; a elaboração do programa de necessidades; e por último a apresentação da proposta de projeto 

de restauração arquitetônica. 

Resultado: 

No levantamento bibliográfico obteve-se uma informação inesperada, a Casa Castilho funciona desde o 

século XIX, sempre com atividades voltadas para o ramo alimentício, se outrora vendia a matéria-prima 

hoje vende o alimento elaborado. O registro fotográfico gerou um arquivo com aproximadamente 130 fotos 

de fachadas, ambientes internos e detalhamentos, após análise, foi referência para identificação das 

patologias presentes na edificação. Os objetivos principais dos croquis de percepção ambiental foram 

voltados para individualizar a relação do patrimônio histórico com sua inserção urbana, observou-se que o 

principal foco é um desenho com elementos de área urbana e rural, portanto um patrimônio em transição. A 

partir desses resultados, apresentou-se um projeto completo de restauração arquitetônica para antiga área do 

armazém, mas compatibilizando com as atividades. 

Conclusão: 

Conclui-se que o desenvolvimento do Projeto Castilho foi de grande importância para reconhecimento do 

estado de preservação do patrimônio regional, mantendo assim a história viva. Além de agregar 

conhecimentos e aprimoramentos nos estudos da disciplina de projeto de restauração do curso de arquitetura 

e urbanismo da Universidade de Taubaté. 
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A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E OS IMPACTOS TECNOLÓGICOS  

ENIC201689841 

 

LUCIANO PAIVA DE MOURA 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

Há alguns anos as empresas têm observado a importância do capital intelectual e a sua relação com os 

desafios organizacionais, seja pela maior exigência de qualificação profissional, seja em virtude do avanço 

exponencial das tecnologias de exploração e desenvolvimento que são utilizados nos meios de produção e 

prestação de serviços. Contribuindo com a expansão de oportunidades e serviços com diversificação de mão 

de obra. O trabalho objetivou identificar as implicações das inovações tecnológicas no processo de gestão 

de pessoas no mundo corporativo. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica realizada em livros relacionados às áreas de recursos 

humanos, gerenciamento de empresas e processos gerenciais, além dos conteúdos pesquisados em artigos 

científicos referentes às novas tecnologias. Sabe-se que um dos pilares da administração contemporânea é a 

gestão dos recursos humanos de uma organização, que passou a ter maior destaque a partir dos avanços no 

campo dos estudos comportamentais identificando desafios e situações a serem superadas com maior 

direção organizacional, visando maior atenção ao fator humano. Atualmente as organizações visam agrupar 

os setores internos e suas atividades, com objetivos voltados a liderança e fatias de mercado cada vez 

maiores na conquista de novos clientes. Aplicar esse procedimento na estruturação de mão de obra, dentro 

da organização, indica uma visão estratégica, que possibilita uma seleção e contratação de pessoal mais 

especializado e engajado com os interesses organizacionais, construindo, assim, um quadro de pessoal 

melhor qualificado e preparado, apresentando resultados satisfatórios e eficazes na realização de suas 

funções. 

Resultado: 

Os valores que uma empresa traz ao longo de sua existência muito têm a revelar de sua essência e sobre as 

razões de suas atividades refletindo sua imagem no mercado. Dessa forma, a empresa que visa dar maior 

foco nas pessoas, ao contratar talentos específicos, com grande capacidade de criação, inovação e 

perspectivas de crescimento profissional e com políticas voltadas as questões ambientais, tem muito a 

desenvolver com seus colaboradores, com oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. A tecnologia 

presente na vida das pessoas apresenta um cenário complexo para as organizações em suas atividades 

internas, fomentando uma forma de repensar seus procedimentos. A competitividade com técnicas voltadas 

à vantagem em produtos e serviços, utilizando avanços tecnológicos voltados a maior retenção de gastos, 

maior produtividade e menor tempo das operações, são condições essenciais para impulsionar os negócios, 

além das questões culturais que muito impactam nas organizações, num mercado cada vez mais globalizado. 

Conclusão: 

Concluiu-se, diante desse cenário, que a contratação planejada de pessoal permite estabelecer um processo 

de antever ações, como a utilização da tecnologia, o cruzamento das informações dos sites de 

relacionamento entre cliente e empresa e as redes sociais, estabelecendo um sistema integrado e 

fundamental para uma gestão voltada aos princípios de sustentabilidade, políticas ambientais e 

responsabilidade social, definindo a credibilidade da organização em relação ao seu mercado, potenciais 

clientes e liderança diante da concorrência. 
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DIVERSIDADE DE COLEOPTERA NO CÓRREGO DA ZILDA, CARRANCAS, MINAS GERAIS  

ENIC201678209 

 

LUDMILLA RODRIGUES PIMENTA ALVARENGA, ANA LAURA DE OLIVEIRA, JOYCE DOS SANTOS, OLÍVIA 

MARIA FERREIRA ARANTES 

Orientador(a): DAYSE LUCY MEDEIROS CARNEIRO RESENDE 

 

Introdução: 

Estudos sobre invertebrados bentônicos tem comprovado sua importância no aspecto de avaliação da 

qualidade das águas junto a análises físico-químicas, pois tais organismos refletem as alterações ambientais 

que ocorrem no rio ao longo do tempo. Esta pesquisa identificou os representantes de Coleoptera e verificar 

quais as variáveis abióticas interferirem em sua composição e distribuição no Córrego Zilda, município de 

Carrancas 21º 28’24”S e 44º 39’05”W, área prioritária para conservação da biodiversidade em MG, 

contribuindo com dados sobre as principais interferências abióticas na comunidade de Coleoptera. 

Metodologia: 

As coletas foram realizadas ao longo do Córrego Zilda, onde foram selecionados quatro pontos e as 

amostragens realizadas na estação de seca. Primeiramente foram registrados a Largura do Córrego, a 

Profundidade, a Velocidade de Correnteza, a Turbidez, o Teor de Oxigênio Dissolvido, o pH e a 

Temperatura da água. Foi aplicado o PAR (Protocolo de Avaliação Rápida) para relacionar os dados de 

diversidade com as condições abióticas e amostras para análise granulométrica foram coletadas, antes de 

entrarmos no rio. Posteriormente, utilizando uma rede Súber (30cm x 30cm) foram tiradas três réplicas de 

sedimento para análise de Coleoptera, que foram fixadas em álcool 70% e triadas em laboratório junto com 

a realização da análise de granulometria. Em seguida, as larvas foram identificadas com auxílio da chave 

taxonômica SEGURA, et al. 2011 sob microscópio óptico. Com as identificações realizadas, Índices de 

Diversidade de Shannon (H’), de Riqueza de Margalef e os valores de Riqueza (S), a Frequência de 

Ocorrência, a Dominância e a Equitabilidade foram calculados pelo programa PAST (1.79) e a Análise de 

Correspondência Canônica foi realizada pela plataforma R (R Development Core Team 2005) através do 

software vegan (Oksanen et. al. 2006). 

Resultado: 

Foram identificadas 175 larvas, distribuídas em 2 subordens, a Adephaga com exemplares de Gyrinidae (1) 

e a Polyphaga com Hydrophilidae (3), Elmidae (157) e Psephenidae (14). O ponto 1 apresentou maior 

abundância de Coleoptera, com 56 representantes, seguidos pelos pontos 2, com 51, ponto 4, com 36 e 

ponto 3 com 32 e as análises de CCA mostrou que as variáveis que mais influenciaram na estrutura da 

comunidade foram profundidade, temperatura e largura do Córrego. Os Hydrophilidae foram registrados em 

locais mais profundos e mais largos, Psephenidae em locais com temperaturas mais elevadas, Gyrinidae em 

locais mais rasos estreitos e de temperaturas mais baixas e Elmidae mostrou-se pouco influenciada pelas 

características analisadas dos riachos. 

Conclusão: 

Diante dos resultados pode-se concluir que as variáveis profundidades, temperatura e largura do Córrego 

influenciaram na distribuição das famílias de Coleoptera. 
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ESTRESSE OCUPACIONAL EM MOTORISTAS COLETIVOS DE ÔNIBUS URBANOS DA CIDADE DE 

TAUBATÉ - SP  

ENIC201669991 

 

MAYARA AURÉLIA EMÍLIO 

Orientador(a): ANA CRISTINA ARAÚJO DO NASCIMENTO 

 

Introdução: 

O conceito de estresse refere-se a toda capacidade de adaptação do indivíduo frente a um novo desafio, e 

este fato pode ocasionar consequências positivas ou negativas. O estresse está presente em nosso dia a dia, 

assim como está em nossa rotina de trabalho. Quando este fenômeno se encontra no local de trabalho do 

indivíduo, ele estará sujeito ao Estresse Ocupacional, o que produzirá um impacto negativo sobre o bem 

estar físico e psicológico do trabalhador. As condições de trabalho dos motoristas no Brasil são impróprias, 

justamente por conter jornadas de trabalho excessivas, violência urbana, entre outros aspectos. 

Metodologia: 

Para a realização desta pesquisa foi utilizada a pesquisa qualitativa e quantitativa de natureza exploratória. 

Foi aplicada em uma empresa de transporte coletivo urbano da cidade de Taubaté, São Paulo. Foram 

selecionados como participantes 20 motoristas de ambos os sexos, independente do turno (diurno vespertino 

ou noturno). Foram utilizados dois instrumentos para a aplicação da pesquisa. O primeiro foi um 

Questionário de dados sociodemográficos, para coleta de informações sobre: sexo, idade, grau de instrução, 

e opiniões sobre a atividade exercida sujeitas de estresse elaborado pela própria pesquisadora e o segundo 

instrumento foi uma escala voltada a avaliação do Estresse Ocupacional denominada de Job Stress Scale 

(JSS). A aplicação foi realizada em uma sala da empresa que proporcionou ao participante privacidade e 

conforto ao responder o que foi solicitado pelos instrumentos. 

Resultado: 

Constatou-se que o nível da Alta exigência que se relaciona ao Estresse Ocupacional é de 30%, sendo que 

35% dos trabalhadores estão propícios a apresentarem o mesmo quadro, uma vez que apresentam o trabalho 

passivo, 25% deles apresentam um trabalho de Baixa exigência o que se remete a ausência do Estresse 

Ocupacional, e 10% apresentam trabalho ativo. 

Conclusão: 

Sugere-se que seria essencial a existência da atuação do Psicólogo dentro deste meio de trabalho, uma vez 

que este profissional é responsável por atender várias demandas em diferentes contextos almejando a 

promoção da qualidade de vida e da saúde dos indivíduos envolvidos, por meio de ações interdisciplinares e 

multidisciplinares, que abrangem avaliação, planejamento, desenvolvimento, e execução de ações que 

propiciem a saúde mental do trabalhador, a resolução de possíveis conflitos internos e externos entre outros. 
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ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO: FATORES QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR, 

NA DECISÃO DE COMPRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  

ENIC201647742 

 

ISABELA FLÓRIDO BRITO SANTOS 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

No mundo atual, dinâmico e complexo, onde as empresas competem pela conquista e preferencia do 

consumidor, compreender as motivações dos consumidores e se adaptar a elas não é uma alternativa, mas 

uma necessidade absoluta para a sobrevivência de qualquer negócio. O marketing é uma filosofia de 

negócio que estabelece como principio atender e satisfazer as necessidades e desejos do consumidor, se 

trabalhada de forma estratégica com inovação, atrelada com tecnologia e com a ferramenta internet, podem-

se alcançar objetivos significativos, mantendo assim em crescente, dentro do ambiente mercadológico. É 

preciso alinhamento com o interesse de seus clientes, entender a dinâmica do processo de tomada de decisão 

de compra dos consumidores, conhecendo as pessoas, suas necessidades, seus desejos, seus hábitos e forma 

de vida. O comportamento do consumidor se desenvolveu muito, resultando na multidisciplinaridade de 

áreas como psicologia, sociologia, direito e filosofia. 

Metodologia: 

A pesquisa foi do tipo exploratório, com os dados coletados por meio de pesquisa bibliográfica e analisado 

de forma documental. Pesquisas bibliográficas pertinentes à estratégia e inovação, marketing, 

competitividade de empresas, comportamento do consumidor, neurociência e psicanalise, como usar a 

tecnologia de forma atrativa e a importância da ferramenta internet para os dias de hoje. 

Resultado: 

Estudar o comportamento do consumidor é importante porque permitirá que a empresa foque melhor os seus 

esforços onde realmente precisa, obtendo os resultados almejados. Compreendendo o comportamento do 

consumidor, o seu negócio vai oferecer a ele os melhores produtos e serviços. Melhores resultados em 

produtos e serviços resultam em mais vendas e, portanto, mais lucro. E assim identificar pontos fortes e 

fracos de uma organização, visto que, haverá nos pontos fracos uma oportunidade pra desenvolvimento, a 

fim de conquistar o consumidor onde ainda à falha. Usar como combustíveis ameaças em busca de 

melhorias internas e/ou externas mantendo o crescimento e sustentação da empresa, podendo auxiliar no 

aumento da competitividade, pois visa desenvolver a capacidade das organizações disputarem entre si, 

estimulando melhorias em diversos setores diferentes e possibilitando o aumento de Market- share da 

empresa. 

Conclusão: 

É necessário, realizar constantes estudos de mercado e estar atento ao ciclo e mudanças de comportamento 

do consumidor, modificando-os conforme as suas necessidades. Como um iceberg, apenas uma parte do ser 

está visível e, como nos blocos de gelos polares, a sua maior parte, mais poderosa e relevante, reside oculta 

e invisível aos nossos olhos. Essa metáfora ajuda a compreender o conceito de diversas variáveis 

‘submersas’ que influenciam o comportamento das pessoas, seres complexos e em constante evolução, 

explicando as razões do fracasso de muitas organizações. Em marketing, inferências são perigosas e podem 

levar a um verdadeiro desastre. 
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DIREITOS HUMANOS: EDUCAÇÃO PARA A MULHER EM CÁRCERE  

ENIC201669059 

 

DEBORAH FERNANDA TRIGO MONTEIRO, ALESSANDRA NASCIMENTO NUNES 

Orientador(a): DAISY RAFAELA DA SILVA 

 

Introdução: 

Historicamente, a mulher luta por seu reconhecimento como ser humano pleno, assim como por direitos 

básicos. Neste sentido, há necessidade de resguardar a dignidade, em especial das encarceradas, que mesmo 

protegidas pela Constituição Federal (1988) e pela ONU (Organizações das Nações Unidas) no que diz 

respeito ao princípio da igualdade e as regras do tratamento presidiário, ainda são penalizadas pela sua 

condição de gênero e vem enfrentando uma batalha com relação ao seu direito de estudo. Cabe discutir 

quais efeitos da educação no processo de construção e reconstrução do indivíduo, buscando compreender a 

importância deste para os encarcerados não apenas como fator de redução de pena, mas também como algo 

que favorecerá o processo de individuação do sujeito. É urgente a necessidade em se tratar deste tema, pois 

mulheres presas ao longo de todo o Brasil sofrem as duras consequências dessa falta de cuidado, estudo e 

garantia de direitos. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo bibliográfico, realizado no primeiro semestre do referido ano corrente, onde foram 

feitas consultas de dados com acesso a artigos científicos publicados em revistas online, acervo de livros e 

periódicos oferecidos pelo espaço acadêmico. Em especial, foram analisados artigos da Constituição Federal 

Brasileira (1988) e livros do autor Paulo Freire (1967 e 1987) com enfoque na área educacional. 

Resultado: 

Como resultado buscou-se trazer para o âmbito jurídico, com enfoque psicológico, a discussão desse tema 

que é de notável relevância, visto que ao salientar a importância da educação para os indivíduos em cárcere, 

não significa que o intuito é amenizar o cumprimento da pena, mas sim dignificar a medida punitiva e o ser 

humano que se encontra num processo de desqualificação perante a sociedade ao tornar-se parte do sistema 

prisional. 

Conclusão: 

A educação atua como peça fundamental na reconstrução do sujeito que está fora da sociedade, que além do 

rótulo adquirido, possui o peso do gênero refletindo diretamente no seu papel social. É importante salientar 

que as normas penais assim como sua execução foram estruturadas no ponto de vista masculino, onde a 

subjetividade feminina não é considerada relevante, características de uma sociedade patriarcal. Percebe-se 

um círculo de cinismo, onde o aumento do tempo das penas funciona como um placebo nas questões de 

prevenção, o que não auxilia na ressocialização, fazendo com que este termo fique no âmbito da discussão 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

507 

 

O TEMPO DE VIDA DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

ENIC201622861 

 

FABIANA MOREIRA SANTOS 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

As informações veiculadas por meio das estatísticas e da mídia apontam que cada vez mais existem 

profissionais desejosos em constituir o seu próprio negócio favorecendo o aumento do número de novas 

micro e pequenas empresas (MPEs). As MPEs tornaram-se, então, responsáveis por mais da metade dos 

empregos com carteira assinada no Brasil. Somado a isso a ocupação que os empreendedores geram para si 

mesmos, pode-se afirmar que esses empreendimentos são responsáveis por, pelo menos, 2/3 do total das 

ocupações existentes no setor privado da economia. No Estado de São Paulo mesmo as MPEs representando 

quase metade dos empregos e 36% da folha de pagamento, muitas delas encerram antes de completarem 5 

anos. O estudo objetivou identificar o número de empresas que fecham durante os cinco primeiros anos de 

negócio e as principais causas mortis, visando contribuir para longevidade da empresa e diminuição dos 

impactos sociais gerados pelo término do negócio. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para realização desse trabalho fundamentou-se na pesquisa bibliográfica baseando-

se em artigos científicos, livros especializados, bem como fontes de revista e sites de internet com consulta 

ao Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas) sobre as causas da mortalidade nos 

cinco primeiros anos das Micro e Pequenas Empresas no Estado de São Paulo. 

Resultado: 

Os estudos apontaram que os números de MPEs veem aumentando ano a ano, porém ainda é alta a 

quantidade de empresas que não completam cinco anos de exercício. No Estado de São Paulo 37% não 

atingem o final do segundo ano e 58% fecham no quinto ano de atividade. Em relação ao setor do comércio 

21% das empresas paulista, fecham as portas antes de completarem 2 anos de atividade. A abertura de um 

negócio requer algumas ações prévias importantes como o plano de negócio e o investimento em marketing. 

O plano de negócio ajuda a evitar o fracasso do empreendimento devido ao seu caráter de planejamento, seu 

objetivo e sua utilidade. O Marketing diferente do que muitos acreditam, não é apenas a criação de um 

comercial, ele gera informações a administração, auxiliando na tomada de decisões adequadas e 

longevidade do empreendimento. 

Conclusão: 

Por meio da pesquisa realizada identificou-se como causas mortis o fato de que mais da metade dos 

empreendedores começam a atuar no mercado sem fazer um plano de negócio, ou seja, um planejamento 

adequado sobre a análise prévia dos gastos, da concorrência e do mercado e muitos deles não consideram o 

marketing importante, deixando de investir nessa área que tem grande relevância pois contribui para a 

manutenção do fluxo de caixa da empresa de forma sustentável. Esses fatores acabam acarretando no 

fracasso do empreendimento. 
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE MATURIDADE EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE EMPRESAS DO SETOR 

AUTOMOBILÍSTICO.  

ENIC201632022 
 

LUAN DOUGLAS DE MOURA, RICARDO MENEGHETTI, JULIANA APARECIDA VIEIRA DE PAULA 

RODRIGUES 

Orientador(a): LUIZA DE CASTRO FOLGUERAS 
 

Introdução: 

O termo inovação tecnológica nunca chamou tanto à atenção quanto agora, uma vez que, o cenário 

econômico do país requer que as organizações produtivas avaliem novos meios de obter lucratividade. Neste 

contexto, a inovação se destaca como a força propulsora e renovadora das empresas e, consequentemente, 

no crescimento da nação. É preciso compreender que a inovação é um fator condicional para criar, manter e 

prosperar no mercado que está a cada dia mais exigente. Esta ideia tem constituído parte fundamental da 

cultura das grandes empresas, que a cada dia se reinventam e descobrem novas formas de se manterem e 

ampliar sua participação mercadológica. Assim, para inovar faz-se necessário realizar pesquisas para avaliar 

e influenciar no setor produtivo, podendo ser na criação de um novo produto, na melhoria da qualidade de 

um produto, ou até na melhoria do processo produtivo onde resultará em redução nos custos e do seu 

produto final. 

Metodologia: 

No desenvolvimento deste trabalho viu-se a necessidade de conhecer o grau de maturidade das empresas em 

relação ao tema inovação tecnológica. A partir do pressuposto que pouco se conhece no meio produtivo, foi 

elaborada uma pesquisa de campo de natureza exploratória. Para tal, foram eleitas duas empresas parceira 

de indústria automobilística multinacional, ambas localizadas em território nacional (uma no Vale do 

Paraíba), e denominadas como empresas A e B. Como base para esta pesquisa, observou-se que estas 

empresas não vêm realizando melhoramentos nas tecnologias e consequentemente, vem perdendo mercado 

na venda de seus produtos. Assim, se fez necessário entender o motivo que grandes empresas com produtos 

de qualidade não estão conseguindo acompanhar o mercado produtivo. A empresa A tem o seu processo de 

fabricação manual, ou seja, pouco investimento em maquinários automáticos para montagem, o layout de 

forma celular, se dedica por projetos com alta qualidade de seus componentes, mão de obra especializada, os 

custos dos produtos são elevados o que prejudica na negociação para novos projetos. Na empresa B, o 

processo de fabricação é robusto, contém equipamentos robotizados com alta qualidade de seus 

componentes e mão de obra especializada. Isso também impacta no custo final do produto, o layout é 

celular, porém dedicada a operações e não projetos. Um questionário foi elaborado bem objetivo em relação 

às dez perguntas, visando facilitar a análise dos resultados (opções de respostas: SIM, NÃO e TALVEZ). 

Primeiramente, foram realizadas entrevistas com gestores para captar as estratégias que cada empresa possui 

sobre o tema inovação tecnológica. Baseado nas respostas, o questionário foi elaborado e posteriormente, 

distribuído para funcionários de cargos estratégicos em diversas áreas das empresas. Para as entrevistas se 

teve acesso direto aos gerentes das áreas de desenvolvimento, visando obter informações relevantes para 

uma avaliação detalhada. 

Resultado: 

O questionário foi enviado por e-mail para funcionários que pudessem contribuir com a pesquisa nas 

empresas A e B; assim, foi respondido por 30 pessoas, sendo 18 da empresa A e 12 da empresa B. A partir 

das respostas, pode-se observar que houve participação de todas as áreas nas empresas, apesar de que a 

contribuição tenha sido maior na empresa A. Nota-se também, que há, para todas as questões, um 

significativo número de respostas em dúvidas (opção TALVEZ), mas não foi possível avaliar, o que as levou 

optar por esta resposta. Apesar de número menor de participação no questionário, a empresa B mostrou-se, 

mais favorável quanto à aplicação ou familiarização ao tema Inovação Tecnológica. A questão que aborda a 

relação inovação na produção/cliente mostra que ambas as empresas se apresentam como conservadoras. 

Nesta avaliação, não foram dados tratamentos estatísticos e, portanto, não representa o universo de empresas 

inovadoras do país. 
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Conclusão: 

Comparando as respostas obtidas pelas duas empresas nos questionamentos, a empresa A se apresenta mais 

resistente com a possibilidade de inovar no meio produtivo, acredita-se que isto esteja relacionado ao fato 

que esta empresa utilize o sistema de produção tipo manual e características mais conservadoras. No 

entanto, a empresa B se apresenta mais avançada em relação ao tema inovar, pois há estímulo à criatividade 

para inovar no processo ou produto (100% respostas favoráveis). Os departamentos engenharia e produção 

são mais dispostos a inovar em seus aspectos, em ambas as empresas, o que torna mais fácil influenciar os 

demais setores da empresa. 
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MÓDULO DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM CONEXÃO AO USUÁRIO  

ENIC201637304 

 

CARLOS EDUARDO BATISTA SIQUEIRA, RAFAEL RODRIGO ALVES DE BRITO 

Orientador(a): RUBENS CASTILHO JUNIOR 

 

Introdução: 

A Domótica, atualmente uma tecnologia mais difundida nos meios industriais do que residenciais devido o 

seu alto custo de obtenção e manutenção[1], vem sendo difundida por pessoas economicamente abastadas. 

Foi com esse intuito que se decidiu confeccionar um módulo funcional capaz de atender essas classes, sendo 

o mesmo versátil e economicamente viável. O funcionamento do módulo tem como protagonista a Placa 

Eletrônica Arduíno Mega 2560 que executa o código fonte do programa escrito na IDE em Linguagem C. 

Esse programa tem como objetivo controlar 8 cargas de até 10 Ampères. Essas saídas irão efetuar a 

comutação de relés 12 volts(V) /10A. O comando com comunicação via WI-FI pela Placa Ethernet W5100 

compatível com a Placa Arduíno, será através de um controle virtual com botões virtuais, construídos no 

Google APP Inventor, que possibilitaram o acesso por dispositivos móveis. 

Metodologia: 

A metodologia realizada consistiu, primeiramente, em buscar soluções inovadoras para um projeto de baixo 

custo em módulos de automação residencial, tornando-os acessíveis á todas as classes econômicas. Para 

isso, foi realizada uma pesquisa entre pessoas dos municípios de Pindamonhangaba e Cruzeiro. Tal 

resultado evidencia o fato de que o mercado da domótica tem muito á ser difundido [2] e que o módulo de 

automação residencial tem um vasto espaço a ser explorado. Com isso foi possível desenvolver um 

equipamento versátil que atenda á todas as classes econômicas, respeitando os limites de cargas no projeto. 

Resultado: 

Os resultados obtidos durante todo processo de confecção do módulo, foram bastante satisfatórios, levando 

em consideração os custos de montagem de aproximadamente R$200,00 de componentes no geral, onde sua 

eficiência é caracterizada pelo número de acionamentos de relés, que por sua vez foram especificados e 

calculados para suportarem milhares de comutações, desde que respeitados os limites de cargas 

estabelecidas no projeto. Para que o módulo se torne um projeto de confecção em larga escala, deve-se 

adotar futuramente microcontroladores (Atmel) e módulos ethernet (ESP-8266), onde os custos de mercado 

poderão ser ainda mais competitivos e autênticos. 

Conclusão: 

Conclui-se que o projeto em questão é viável, onde sua produção em série se baseará em um 

microcontrolador e um módulo Ethernet (ESP-8266) em substituição das placas Arduino utilizadas no 

projeto acadêmico, onde o investimento total em relação a outros módulos no mercado se destaca pelo baixo 

preço de instalação, fácil programação e versatilidade no controle de cargas de até 10A a 127 volts. Pode-se 

destacar também a possível utilização em meios industriais para controles de painéis de comando ou 

quaisquer cargas que necessitem de monitoramento. 
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A REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA DOS RECURSOS DO ICMS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO VALE DO 

PARAÍBA  

ENIC201682401 

 

BIANCA BELISQUI RAMOS 

Orientador(a): ANA IRACEMA NEVES FAGUNDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços é uma das principais fontes de recursos 

que compõem o planejamento orçamentário dos estados e municípios. O ICMS é um imposto estadual cujo 

valor arrecadado não é repassado para a União, seus recursos são aplicados no próprio estado, e também 

repartidos através de rateios e repassados aos municípios. Esse presente trabalho pretende verificar qual o 

grau de dependência dos municípios da Região do Vale do Paraíba na repartição dos recursos do ICMS 

transferidos pelo Estado. 

Metodologia: 

Para essa pesquisa será utilizada pesquisa exploratória, quantitativa, bibliográfica e documental. Para à 

coleta de dados, serão utilizados como base os dados disponibilizados nos portais de transparências dos 

municípios relativos ao exercício financeiro de 2012, 2013, 2014 e 2015 dos 32 municípios da Região do 

Vale do Paraíba. Para verificar o grau da dependência dos municípios estudados serão calculados os índices: 

de arrecadação de ICMS gerada per capita, de retorno de ICMS recebido per capita e grau de dependência 

da transferência do ICMS. Esses índices foram elaborados pelos autores Soares, Gomes e Toledo Filho 

(2011). 

Resultado: 

De acordo com os resultados parciais obtidos até o presente momento, 10 municípios do Vale do Paraíba 

não disponibilizaram as informações. Verifica-se que esses municípios são menores e com menos recursos. 

Também se pode observar que em 8 dos municípios a cota-parte do ICMS representa cerca de 30% da sua 

receita total como, por exemplo, Taubaté, e São José dos Campos. 

Conclusão: 

Espera-se concluir essa pesquisa com a identificação do grau de dependência da transferência do ICMS 

pelos municípios da região do Vale do Paraíba. E verificar se realmente a forma de como é repassado o 

ICMS nessa região é coerente com a necessidade de cada município. 
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COMPARAÇÃO CRANIANA DE DIDELPHIS ALBIVENTRIS E DIDELPHIS AURITA EM MATA ATLÂNTICA 

E CERRADO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

ENIC201649935 

 

PRISCILA DE PAULA ALVES 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

A família Didelphidae é composta pelos gambás, mucuras, guaiquicas e catitas e tem ampla distribuição em 

habitats de florestas, cerrado, campos abertos e áreas urbanas. O gambá comum pertence a esta família e as 

espécies Didelphis albiventris e Didelphis aurita ocorrem no Estado de São Paulo. As duas espécies 

possuem morfologia muito semelhante, mas parecem ter preferências por habitats diferentes mesmo com 

sobreposição dos nichos. A morfologia dos organismos é o maior preditor desta variação, além de ser 

expressa de forma mais notável em espécies que têm grande alcance geográfico, pois os fatores abióticos e 

bióticos e pressões seletivas se diversificam podendo expressar diferentes fenótipos nos organismos, assim 

este estudo objetiva comparar os crânios das espécies Didelphis albiventris e Didelphis aurita em termos 

geográficos conforme os domínios fitogeográficos e morfoclimáticos (Mata Atlântica e Cerrado) do Estado 

de São Paulo, além de verificar o possível dimorfismo sexual. 

Metodologia: 

Foram medidos os crânios de Didelphis albiventris e Didelphis aurita do Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo (MZUSP), do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas 

(ZUEC), do Museu de História Natural de Taubaté (MHNT) e do Museu Nacional da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), com ocorrência no estado de São Paulo que possibilitasse a categorização quanto 

a ocorrência em Mata Atlântica ou Cerrado. Apenas foram considerados os indivíduos adultos conforme a 

classificação de Tyndale-Biscoe e Mackenzie nas categorias 5, 6 e 7, a qual considera a sequência de 

substituição pré-molar, a erupção do molar e o uso da cúspide. As medidas cranianas utilizadas foram: maior 

comprimento do crânio (MCC), largura interzigomática (LIZ), largura entre caninos (LC), comprimento do 

palato (CP), comprimento condilobasal (CCB), comprimento da linha dentária do maxilar (CLDM), 

comprimento da linha dentária pós-canino superior (CLPCS), largura da caixa craniana (LCC), largura 

interorbital (LIO), comprimento do nasal (CN), comprimento da mandíbula (CM) e comprimento da linha 

pós-canino inferior (CLPCI). Para a categorização dos municípios por habitat utilizamos dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística e do Google Maps. 

Resultado: 

Mensuraram-se 92 crânios de Didelphis albiventris (49 fêmeas; 43 machos) e 131 de Didelphis aurita (66 

fêmeas; 65 machos). D. aurita foi maior para todas as medidas e quanto ao dimorfismo sexual ocorreram 

diferenças na maioria das características cranianas, exceto CLDM, CLPCS e CLPCI para D. albiventris, e 

CLPCS para D. aurita; com machos sendo maiores. Registramos diferenças significativas nas seguintes 

variáveis cranianas quanto às suas ocorrências na Mata Atlântica e no Cerrado: D. albiventris: MCC, LIZ, 

LC, CCB, CN e CM para fêmeas, e apenas LCC para machos. D. aurita: CLDM e LIO apenas para as 

fêmeas. Indivíduos da Mata Atlântica apresentam-se maiores que os do Cerrado nas duas espécies. D. 

albiventris predominou no Cerrado e totalmente em áreas antropizadas e foi ausente em florestas 

submontanas e montanas; D. aurita predominou na Mata Atlântica e tem maior tamanho craniano em áreas 

antropizadas. 

Conclusão: 

Assim, as duas espécies são próximas evolutivamente, mas apresentam diferenças de tamanho de crânio 

entre elas, entre os sexos e por bioma. Machos foram maiores nas duas espécies. D. aurita é maior, adaptado 

tanto a ambientes naturais de Mata Atlântica como ambientes antropizados enquanto que D. albiventris 

ocorre mais no Cerrado, mas sempre em áreas antropizadas. 
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CONSTRUÇÃO DA RÉPLICA DE UM 14 BIS.  

ENIC201609179 

 

LEONARDO ROSA DE CASTRO, LUCAS RIBEIRO, GUILHERME BOTICCHIO, FABERSON CHAPLIN CESTARI 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

Com o objetivo de atender uma disciplina do curso de Engenharia Aeronáutica, construção de uma aeronave 

de Santos Dumont em escala reduzida para aplicação dos conceitos, este trabalho tem a finalidade de relatar 

o estudo e o processo de construção. A aeronave escolhida foi o 14 Bis, primeiro avião projetado por Santos 

Dumont. Através dessa escolha foi obtido uma planta de tamanho real e reprojetada para uma escala que se 

adequou ao projeto. 

Metodologia: 

O projeto dependia de um cronograma com determinado tempo para ser realizado e entregue. Com a 

redução da planta de tamanho real para uma escala de 1:10, obteve-se um novo dimensionamento para ser 

seguido e os materiais que se adequavam ao projeto deviam ter um simples manuseio. O material mais 

utilizado foi a madeira balsa por sua flexibilidade e leveza. Durante o processo a utilização de várias 

ferramentas foram essenciais principalmente para o perfil aerodinâmico. 

Resultado: 

A escala escolhida de 1:10 foi seguida em todas as partes da aeronave e concretizada de forma ideal para 

atender o projeto inicial. Assim os pequenos detalhes podem ser visualizados de maneira transparente. 

Conclusão: 

Diante do trabalho realizado toda a dificuldade nos acabamentos e particularidades, concluímos que o 

esforço e empenho do seu criador em sua época, foi de extrema importância para a aviação mundial e deu 

início ao meio de transporte mais seguro atualmente. 
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PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES: BAR BIROSKA DO CHICO  

ENIC201639359 

 

GABRIEL FERREIRA, DIEGO DE PAULA CAMPOS, ANA CAROLINA DE CASTRO, MAYARA CAROLINE 

SANTOS MARQUES DA SILVA, BEATRIZ GARCIA NETTO 

Orientador(a): FLAVIO BRANT MOURÃO 

 

Introdução: 

O objetivo do presente trabalho é reformular o projeto de interiores do bar Biroska do Chico encontrado na 

esquina da R. Bento Vieira de Moura com a R. Vitor Barbosa Guisard, no centro da cidade de Taubaté – SP. 

O escopo do trabalho é trazer um novo layout ao bar, onde se presencie conforto e utilidade do espaço como 

um todo. 

Metodologia: 

Para tanto, foram realizadas visitas técnicas ao local para levantamento arquitetônico, entrevista ao dono do 

bar para compreensão do funcionamento do local e a partir disso foi pensado no fluxograma do local e feito 

vários estudos de layout de modo a encontrar um que melhor se adaptasse ao ambiente, afim de cumprir 

com todas as exigências minimas solicitadas. 

Resultado: 

O bar foi reformado com o intuito de respeitar sua originalidade, apenas alterando alguns espaços e sua 

circulação. Para isso, a cozinha e a despensa foram realocadas para o fundo do bar, permitindo um acesso 

exclusivo de funcionários. Os sanitários tomaram o lugar desses ambientes, juntamente com uma área 

comum de lavatório. A bancada do bar permaneceu no mesmo local, deixando-a paralela à parede dos 

sanitários, possibilitando, assim, uma maior circulação. O salão também continuou com o mesmo layout, 

sendo apenas complementado por um deque para apresentações musicais, dando ao bar duas portas de 

entrada. 

Conclusão: 

O bar Biroska do Chico ganhou uma nova perspectiva com esse projeto. Sua originalidade de boteco 

permaneceu, porém com um toque mais sofisticado e dinâmico, atendendo a um público mais vasto e 

diversificado. 
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O GERENCIAMENTO DE RISCOS COMO FERRAMENTA À PREVENÇÃO DE ACIDENTES AÉREOS NO 

BRASIL  

ENIC201612073 

 

EDISON DA SILVA PAIVA FILHO, PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SANTOS, ERICKA VOSS CHAGAS MARIANO, 

PEDRO AUGUSTO DA SILVA ALVES 

Orientador(a): WILLIAN JOSE FERREIRA 

 

Introdução: 

Metodologias de gerenciamento de riscos na aviação vêm sendo investigadas com o intuito de obter 

melhorias nos níveis de segurança dos voos alinhadas |à conservação de recursos humanos e materiais. 

Indicadores da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e do Centro de Investigação e Prevenção de 

Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apontam que o número de acidentes aeronáuticos ocorridos no Brasil em 

2015 foi o menor registrado em cinco anos (123 casos), 16% menor do que os observados em 2014. Mesmo 

assim, deficiências operacionais têm sido evidenciadas com o incremento das atividades aeronáuticas no 

país, sendo destacadas as falhas de motor em voo, as perdas de controle em voo e as falhas de comando em 

voo como os principais fatores contribuintes a esses acidentes 

Metodologia: 

Neste estudo, apoiados nos dados da ANAC (2016) e do Cenipa (2016), foram analisados e comparados 

dados e relatórios ?nais de investigações de acidentes aeronáuticos ocorridos entre 2005 e 2015 no estado de 

São Paulo, buscando caracterizar a participação dos fatores supracitados na composição do índice de 

acidentes, ressaltando, ao final, a importância de boas práticas de gestão e manutenção para a prevenção de 

acidentes aeronáuticos. 

Resultado: 

No período avaliado, 128 casos foram classificados como acidentes. Com base nestes dados foram 

determinadas as respectivas frequências de ocorrências dos fatores contribuintes, identificando, assim, o 

quanto cada um destes fatores estava associado à manutenção das aeronaves. Colisões e fenômenos 

meteorológicos também foram abordados nesta fatoração. O resultado obtido enfatizou a importância do 

planejamento e execução de manutenções, corretivas e preventivas, pois, somadas, falhas de motor e perdas 

de controle em voo responderam por cerca de 50% dos acidentes 

Conclusão: 

Ao final, considerou-se que metodologias de gerenciamento de riscos se mostram valiosos instrumentos na 

prevenção de acidentes na aviação. Há, no entanto, a necessidade de fiscalização dos programas de 

manutenção por parte dos órgãos reguladores para que a redução nos índices de acidentes aéreos seja 

efetivada. 
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LEITURA E REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO POR MEIO DE MAQUETE FÍSICA: COMPLEXO HISTÓRICO 

DA CTI E DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA UNITAU.  

ENIC201680576 

 

BRUNO AUGUSTO RODRIGUES, GIOVANNA MARIA AYRES ASTONE, GABRIELA ALVISSUS CAMARGO 

MARCONDES LEITE, ISADORA TEIXEIRA E SILVA, ARIANE FONSECA MONTEIRO 

Orientador(a): EDIANE NADIA NOGUEIRA PARANHOS GOMES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O trabalho sugerido na disciplina de Modelos e Maquetes III, lecionada por Me. Ediane Paranhos e Me. 

Vinicius Barros Barbosa consistia em formular uma representação espacial de tema livre, desde que, 

inserido em trajeto pré-determinado a partir da disciplina de Linguagem e Expressão IV. Cabia também 

seguir critérios básicos para manter a uniformidade dos produtos finais, tais como: A interatividade (abrir e 

fechar), forma e limite volumétrico simplificado em cubo de 10x10x10 cm e dois painéis de 20x40 cm que 

complementam a representação da maquete. Com base nas premissas, formou-se o grupo que trabalharia 

com dois cubos e quatro painéis, sendo um para representar o complexo fabril da CTI em contexto histórico, 

ressaltando também outros aspectos de relevância, e outro representando o interior do Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da UNITAU, antiga quadra E do complexo. 

Metodologia: 

A princípio, em outra disciplina que conciliava o trajeto e base de pesquisa para outro trabalho de 

representação gráfica, Linguagem e Expressão IV, foram estudados os conceitos da arquiteta Carla Caffé 

aplicados em suas obras, e também trabalhos desenvolvidos por grupos de Urban Sketchers. Posterior a este 

estudo, já na matéria de Modelos e Maquetes e sob orientação dos mestres anteriormente citados, realizou-

se uma nova pesquisa, desta vez sobre possíveis técnicas para o desenvolvimento da maquete física, e então 

surge uma proposta apresentada pela equipe com base em fontes virtuais e livros sobre o assunto, que 

consistia na representação de ícones vistos a partir de perspectiva lúdica, presentes no espaço, como 

contexto histórico do complexo fabril da CTI, juntamente da Vila Edmundo e até a malha férrea, por conta 

da sua conectividade histórica com o complexo. Surge também outra proposta para complementar esta 

representação, que agora focaria no contexto atual, logo representaria o novo uso da quadra E, como 

instituição de ensino, que atualmente é o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UNITAU, onde os 

elementos a serem representados relacionavam-se ao convívio dos alunos e destacando áreas de relevância 

no espaço. Tendo a área do trajeto delimitada e os ícones básicos definidos, elaborou-se o projeto de 

execução que fora responsável pela unidade na representação, onde se destacou-se a importância de manter 

o mesmo acabamento nos dois sólidos geométricos (cubos) que representariam os tijolos aparentes presentes 

na fachada das fabricas e também, como revestimento interno, o quadriculado cinza e bordo do ladrilho 

hidráulico que era utilizado no chão de todas as instalações da antiga fabrica. Aos painéis que completariam 

a maquete, coube representar a Praça da CTI, através da vegetação, o busto de Félix Guisard e os grafites, 

colagens e outras formas de expressão artística contidas nas paredes do departamento. 

Resultado: 

De forma geral, os resultados obtidos foram condizentes ao projeto inicial, que focava em representar um 

paralelo do contexto histórico das instalações com usos atuais de uma das quadras que foram preservadas no 

decorrer dos anos, gerando também a possibilidade de desdobrar a experiência a novas representações 

futuras, por conta da simplicidade de leitura obtida de todos os elementos presentes no produto como um 

todo. Ainda destaca-se a importância deste produto no que se refere ao estimulo de registo da memoria, 

sendo de grande importância para consultas futuras, para analisar de forma didática qualquer alteração do 

urbano, muito frequente nos dias atuais, guardadas as devidas proporções por conta do enfoque lúdico na 

concepção da representação. 
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Conclusão: 

O produto finalizado serviu não apenas para representarmos uma determinada área em determinada época, 

mas também para analisarmos a influência do tempo no espaço urbano, sendo que a representação do 

contexto histórico reflete toda alteração na forma e função do espaço construído, visto que, a representação 

no primeiro cubo não mais condiz com a atualidade, por conta da demolição de quatro dos volumes do 

antigo complexo, o que é reafirmado pelo segundo cubo, onde se representa o espaço revitalizado, que sedia 

atualmente o departamento de arquitetura e urbanismo da UNITAU. 
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PANORAMA DO E-COMMERCE NO BRASIL E SUA EVOLUÇÃO  

ENIC201681232 

 

VALÉRIA FERREIRA DA SILVA, THALLES BEGOTTI BARBOSA 

Orientador(a): ODIR CANTANHEDE GUARNIERI 

 

Introdução: 

A Internet é a ferramenta que possibilita o acesso a milhões de clientes potenciais de forma ágil e 

econômica. Neste estudo sobre e-commerce procuramos abordar e relatar sobre a grande importância que 

esse tema exerce na área mercadológica nos dias atuais, através de demonstrações teóricas da crescente 

utilização pelas empresas, desse processo de comercialização de produtos. Assim como, também abordar 

sobre temas, vantagens competitivas que as empresas podem possuir frente às outras, na utilização de um 

correto funcionamento e planejamento de todo o processo relacionado ao e-commerce. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para este estudo foi à pesquisa bibliográfica e documental para a revisão de 

literatura pertinente ao tema, e com isto obter-se um melhor embasamento teórico e uma ampla 

compreensão do tema abordado, e para isso, será necessário explorar alguns conceitos que possibilitaram o 

entendimento do objetivo do estudo. 

Resultado: 

Uma das vantagens do e-commerce para os clientes, a possibilidade de se fazer um cadastro ao se realizar a 

primeira compra, que fornecerá um login, uma senha, que servirá como fidelização, ou seja, um cartão de 

exclusividade do site que dará direito a preços e ofertas especiais, além de formas de pagamento que os sites 

de e-commerce oferecem que muitas das vezes, são extremamente vantajosos. Sem falar da comodidade de 

não ser necessário sair de sua casa para adquirir um produto ou serviço, em um simples clicar, e o 

preenchimento de algumas informações, será efetuada a compra e, em poucos dias ou mesmo horas, o 

produto ou serviço, será entregue na sua casa. A grande evolução e crescimento do e-commerce deram-se 

devido à mudança de hábito das pessoas, que estão deixando de efetuar suas compras em lojas reais e estão 

optando por lojas virtuais. 

Conclusão: 

O estudo aponta que atuar no mercado virtual, no contexto de um mundo globalizado é um caminho 

promissor de via única. Afinal, verificou-se ao longo da pesquisa que as maiores empresas globais 

identificaram-se e garantiram sua sobrevivência no mundo dos negócios, acompanhando as exigências e ao 

perfil de compra de seus clientes, que preferem utilizar a rede mundial de computadores para realizar suas 

atividades que vão desde entretenimento, relacionamento e compras, ao atendimento de suas necessidades 

do dia a dia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

519 

 

MELHORIA DE DISPOSITIVO PARA ACRESCENTAR FUROS EM LONGARINAS  

ENIC201656034 

 

LUIZ GUSTAVO ALVES DE SOUZA, WILLIAN GUEDES DE OLIVEIRA 

Orientador(a): LUCAS GIOVANETTI 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo de apresentar a melhoria aplicada em dispositivos que são utilizados como 

guias para broca, em um processo que acrescenta furos em longarinas. Tal melhoria é baseada na 

metodologia FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) aplicada ao processo de fabricação de longarinas de 

chassis de veículos. Com esta ferramenta FMEA aplicada aos dispositivos de furação das longarinas, 

obteve-se uma diminuição no número de peças perdidas por falta de qualidade dos dispositivos antigos, e 

resultou em diminuição de tempo de fabricação dos dispositivos e das longarinas, e melhoria na montagem 

de componentes que utilizam os furos feitos por estes dispositivos e portanto maior satisfação do cliente. 

Estes dispositivos são de extrema importância devido ao fato que algumas máquinas responsáveis pela 

furação do produto, possuem restrições físicas que impedem determinados furos de serem introduzidos. 

Levando as peças a passar pela bancada de furação, onde serão usinados. 

Metodologia: 

Utilizamos a metodologia com base em pesquisas teóricas e no sistema produtivo da empresa. Foi feito um 

estudo da filosofia Lean Manufacturing, e assim conhecemos e compreendemos os processos necessários 

para a implantação das ferramentas da qualidade, tais como: diagrama de ishikawa, FMEA, QFD (quality 

function deployment), podendo assim escolher aquela que mais se adaptou em nossa necessidade, no caso: 

FMEA. Nosso estudo de caso foi realizado em uma empresa do ramo de Prensaria Pesada, situada no Vale 

do Paraíba. A empresa estava com problemas na produtividade, na operação de bancada de furação, onde 

acrescenta furos usinados em longarinas. Diante do problema acima exposto, o estado atual do sistema foi 

analisado, ou seja, os problemas que prejudicavam o produto foram identificados e com isso a qualidade foi 

melhorada e diminuindo a perda total. Após as análises, verificou-se que a empresa tinha uma boa 

oportunidade de melhoria com uma simples padronização dos dispositivos que são usados para guiar a 

brocas na usinagem, na qual obteria ganhos com a produtividade final e com isso conseguindo executar 

mais trabalhos, com furos mais precisos e menos problemas na montagem final. Foi visto que na operação, 

os operadores ficavam confusos com alguns dispositivos velhos e gastos, resultando em furos em posições 

erradas e peças refugadas. Notado que devido à falta de um padrão de qualidade dos dispositivos, não 

tinham a condição de trabalho para evitar erros, em um trabalho conjunto junto aos multifuncionais e 

operadores, definimos um padrão, para evitar erros e garantir a precisão. 

Resultado: 

Após identificar algumas causas potenciais, tais como: falta de padronização na fabricação e falta de piloto, 

baseado na aplicação da ferramenta FMEA, algumas ações foram tomadas, como criado novos padrões para 

fabricação do dispositivo e desenvolvido check-list para acompanhar. Tivemos uma redução de 2 horas na 

produção dos dispositivos, economizando com mão de obra especializada (ferramenteiro). Na produção de 

longarinas reduzimos a quantidade de retrabalho e peças refugadas no processo de usinagem estabelecendo 

um padrão de trabalho mais seguro e assertivo. Desta forma também diminuímos os retrabalhos na linha de 

chassi, onde os furos estão saindo com uma tolerância muito melhor, facilitando a montagem dos conjuntos 

finais. 

Conclusão: 

O trabalho demonstrou a aplicação de melhorias nos dispositivos, com ideias simples e objetivas criando um 

padrão de desenvolvimento para garantir a qualidade das longarinas. Desta forma, diminuímos o quadro de 

perdas e retrabalhos, os produtos seguem na produção com melhor fluidez e qualidade. Os funcionários da 

bancada podem iniciar o seu trabalho com mais confiança e assertividade após a substituição dos 

dispositivos velhos por novos padronizados. Portanto é importante ressaltar também o ganho de tempo para 

produção de longarinas, o que facilita a produção seriada de forma organizada e muito mais segura. 
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DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE E DEMANDA PARA ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO: ESTUDO DE 

CASO DE UMA FÁBRICA DE MALHAS.  

ENIC201609152 

 

RAFAEL LUCIO TAKAHASHI, ALAN DIAS CHAVES LEMES 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

O trabalho realizado possuiu o objetivo de estudar a aplicação do planejamento e controle da produção em 

uma abordagem sobre a produção e vendas de uma fábrica de malhas de pequeno porte do setor têxtil, 

estimando a capacidade de vendas e de produção de forma conjunta com previsões em busca de melhor 

alocar seus recursos evitando investimentos desnecessários e melhorando o nível de atendimento aos 

clientes. O estudo de caso objetiva suprir uma carência da organização em resolver os problemas que 

constantemente estavam inseridos em suas atividades, como fatores sazonais como a conciliação de 

demanda de períodos de pico para períodos tranquilos, usando ferramentas do PCP, para suprir as 

necessidades da empresa estudada. 

Metodologia: 

Para realização do trabalho, foram abordados os conceitos sobre o planejamento e capacidade de produção, 

onde foram analisadas as necessidades de mensuração da produção abordando fraquezas do próprio negocio 

como o tempo ocioso na produção e a previsão de vendas que teve como base métodos de previsões 

quantitativos usando registros de vendas fornecidos da empresa de anos anteriores, considerando as 

características próprias de empresas do ramo tais como sazonalidades com variação nas vendas ao longo de 

estações. Os dados fornecidos pela empresa serão utilizados para a medição da capacidade e cálculo da 

demanda para facilitar a tomada de decisão diante de um prazo estabelecido. Com os dados obtidos poderão 

ser realizadas melhorias futuras também possibilitando um trabalho conjunto mais consciente de todo 

segmento produtivo. 

Resultado: 

Tendo em vista que a eficácia da previsão de Holt-Winters no processo foi de 95%, fornecendo melhor base 

para empresa em tomada de decisões e em uma futura compra da principal matéria prima (fios) que tem 

influência direta nos custos das malhas produzidas não sendo interessante grandes quantidades em estoque. 

Como o horizonte desse estudo menciona a previsão de um período à frente, as previsões com bases 

quantitativas consideram uma margem de erro como tambem a produção pode sofrer ajustes de acordo com 

tendências, tornando visado o método qualitativo. 

Conclusão: 

Foi realizado nesse trabalho um método de previsão da demanda capaz de prover dados para o planejamento 

da produção. Os dados gerados pelo método proposto fornecem estimativas da demanda futura, que apoiam 

a gestão da produção e controle do estoque, evitando investimentos desnecessários na tarefa de informar o 

que, quando e quanto produzir. 
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ATUAÇÃO MÉDICA COM VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL EM DIFERENTES CLASSES SOCIAIS NO 

VALE DO PARAÍBA  

ENIC201678733 

 

VIVIANA ALVES DA CUNHA MACHADO, ELIZABETH FURLAN DA SILVA, RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA 

Orientador(a): MAURO CASTILHO GONÇALVES 

 

Introdução: 

A violência contra a mulher, em suas diferentes formas, se apresenta quase de forma homogênea nas 

diferentes classes sociais. A violência física atinge 19% das mulheres com curso superior ou mais, contra 

25% das que têm só o ensino fundamental. As formas de controle e cercamento atingem 19% das mulheres 

com menor escolaridade, contra 27% das que possuem diploma superior. A violência psíquico-verbal é igual 

para todas, com 21% e a sexual atinge 11% das mulheres que tem apenas ensino fundamental contra 8% das 

diplomadas. O atendimento médico feito às mulheres vítimas de violência segue as normas do ministério da 

saúde, porém, vai além dos cuidados físicos, atingindo também o campo psicológico e o campo do 

aconselhamento, esse último muitas vezes não efetivado pelas vítimas por variados fatores, dentre eles a 

falta de emancipação financeira e o medo. 

Metodologia: 

O trabalho foi desenvolvido por meio de entrevista com a Doutora Valéria Batista Holmo, coordenadora do 

Grupo de Apoio à Vitima de violência sexual (GAVVIS), criado em 2004 como um projeto de extensão da 

Universidade de Taubaté (UNITAU), que atua no Hospital Universitário de Taubaté e atende vítimas de 

violência sexual de todo Vale do Paraíba. Na entrevista foram abordadas primordialmente as realidades das 

mulheres das diferentes classes sociais, os medos e receios em fazer a denúncia e as dificuldades 

enfrentadas pelas vítimas em deixar seu agressor. A pesquisa foi complementada com dados estatísticos da 

pesquisa “Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privados", da Fundação Perseu Abramo, 

lançada no final de 2013. 

Resultado: 

A problemática da violência contra a mulher esta se tornado mais perceptível na sociedade brasileira, e o 

médico como um dos profissionais que se encontra na posição de uma das primeiras pessoas com quem ela 

tem contato após o ato tem o dever de preconizar as condutas que a mulher pode tomar, atuando não apenas 

nos cuidados físicos da vítima mas particularmente nos cuidados psicológicos e emocionais que a mesma 

carece tornando maiores as chances de superação do trauma que a violência pode causar. A violência contra 

a mulher encontra-se difundida em todos os níveis socioeconômicos, entretanto a maior distinção entre essas 

mulheres esta no escape que elas possuem, pois os maiores níveis educacionais nas classes mais altas 

possibilita a emancipação financeira dessa mulher, diferentemente das classes mais baixas,pois elas se 

encontram muitas vezes presas aos maridos por não conseguirem se auto sustentar. 

Conclusão: 

Dessa forma, o projeto científico "ATUAÇÃO MÉDICA COM VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL EM 

DIFERENTES CLASSES SOCIAIS NO VALE DO PARAÍBA" traz em sua essência a ação de cuidar do 

próximo, mesmo que essa relação médico-paciente seja profissional, ela é principalmente humana. A 

violência contra a mulher é uma mazela social que precisa ser sanada, mas como por enquanto isso é 

utópico, cabe aos profissionais da saúde, sobretudo aos médicos, minimizar os traumas desse tão perverso 

crime contra a dignidade, que é a violência. 
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RELATO DE EXPERIENCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

ENIC201678673 

 

JANAINA IBBA MADRUGA, LARA DOS REIS SILVA 

Orientador(a): MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA 

 

Introdução: 

A prática, por meio do estágio supervisionado pelo professor, tem por objetivo aperfeiçoar o que é 

aprendido na teoria, contribuindo para o domínio das atividades que serão realizadas no dia a dia da 

profissão escolhida. Assim o objetivo deste é relatar a vivencia dos alunos do 1º semestre do curso de 

enfermagem da Universidade de Taubaté, durante as atividades práticas de educação em saúde. 

Metodologia: 

Foram realizadas atividades educativas em uma escola de ensino fundamental, com alunos da faixa etária de 

4 à 8 anos de idade, com o objetivo de disseminar informações sobre a prevenção da gripe por H1N1, com 

ênfase na importância da lavagem das mãos, sendo apresentado a doença e suas consequências, bem como a 

importância da lavagem das mãos para prevenir a contaminação entre as pessoas. Para tal utilizou-se 

diversas estratégias didático pedagógicos, como a dramatização, que retratava aspectos relacionados a 

cuidados básicos de higiene, como lavar as mãos antes de se alimentar para se prevenir, incluindo a 

importância da vacinação. Optou-se também pela demonstração da técnica de lavagem das mãos, na qual os 

alunos tiveram a oportunidade de aprender e realizar o procedimento, que foi realizado com todas as 

crianças participantes. O procedimento de avaliação se deu por meio de questionamentos sobre o conteúdo 

apresentado no final da atividade. 

Resultado: 

Houve participação efetiva de professores e alunos da escola participante, que ofereceu o convite para que 

os acadêmicos de enfermagem participassem da atividade denominada Família na escola, oportunidade em 

que também foi possível envolver além da comunidade escolar, os pais e familiares das crianças. 

Conclusão: 

A vivência foi importante para colocar em prática o aprendizado teórico, sendo possível verificar a 

importância da participação da Universidade na comunidade compartilhando saberes para minimizar ou 

evitar agravos de saúde. 
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POLÍCIA MILITAR, DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESTADO DE DIREITO  

ENIC201649710 

 

THALENE BRANDÃO FLAUZINO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): NILDE FERREIRA BALCAO 

 

Introdução: 

De acordo com a Constituição Federal (CF) que configura o ordenamento jurídico do Estado de Direito no 

Brasil, a polícia é um órgão responsável pela segurança pública com a função de manter a ordem social, 

prevenindo e reprimindo crimes (art. 144 da CF). Como parte do Estado responsável por prevenir e reprimir 

o desrespeito à lei, não pode, ela mesma, desrespeitar direitos fundamentais dos cidadãos como o direito à 

vida e à integridade física (art. 5º da CF). Contudo, constata-se que a realidade difere muito da previsão 

legal. Os abusos de autoridade e excessos, para citar um exemplo, chegam a 8.026 denúncias na Ouvidoria 

do Estado, contando, apenas, os casos de homicídio envolvendo policiais entre 1995 a 2014. Uma média de 

422 casos por ano. O objetivo desta pesquisa é discutir os motivos do desrespeito ao direito à vida e à 

integridade física, em tese, garantido pela ordem constitucional. 

Metodologia: 

Para este estudo priorizou-se a bibliografia e entrevistas na televisão que analisam os motivos da violência 

policial. Foram selecionados os trabalhos de Soares (2015) que destaca o desrespeito à Constituição e, com 

isso, aos fundamentos do Estado de Direito; Manso (2015), que apresenta os principais motivos da violência 

policial, destacando a concepção da segurança pública como a de uma guerra interna no país; Barros (2015), 

que analisa a lógica dos cursos de treinamento da Polícia Militar (PM), destacando a rigidez da hierarquia e 

a falta de autonomia dos que são a base da corporação (os que estão nas ruas em contato direto com a 

população não tem direito a opinar sobre seu trabalho, “seguem as ordens”) e Teles (2016), que apresenta 

um histórico da impunidade de responsáveis por homicídios do período da ditadura aos dias atuais. Para 

atestar o recrudescimento das denúncias de homicídios envolvendo policiais, consultou-se o site da 

Ouvidoria de São Paulo (2016). 

Resultado: 

Os dados estatísticos coletados da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo (2014), de 1995 a 2014, 

mostraram 8.026 denúncias de casos de homicídios envolvendo policiais. Dentre eles, 6.067 foram 

praticados pela PM. O número de denúncias de homicídios teve uma variação de 68% em São Paulo entre 

2013 (502) e 2014 (844). No Vale do Paraíba e Litoral Norte, em 2014, constaram 24 denúncias referentes a 

homicídio com 31 vítimas e 57 policiais denunciados. Dos 24 casos, 19 foram praticados pela PM. Segundo 

todos os autores citados, a atuação policial está influenciada pelo racismo e pela criminalização da pobreza 

impregnada na cultura brasileira e “propagandeada” pela mídia. Teles (2016) acrescenta como as mortes 

atuais pela PM são como a continuidade dos “atos sem assinatura” praticados pelos órgãos do Estado 

durante o regime militar, como tortura e homicídio. 

Conclusão: 

Conclui-se que existe uma ideologia de guerra na organização e no treinamento da PM, pois há uma 

desconsideração do direito à integridade física dos “suspeitos”, a maioria, negros e pobres. As investigações 

pífias, por parte das instituições jurídicas e policiais, reforçam a continuidade das ações violentas. Entre as 

propostas para a garantia do respeito aos direitos fundamentais está a da desmilitarização da PM, que propõe 

uma nova concepção de policiamento com a unificação das polícias e sua desvinculação do Exército. A 

polícia como instituição constitucional deve seguir a lei, respeitando os direitos fundamentais, base do 

Estado de Direito. 
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INFLUÊNCIA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NOS MOTORES A CICLO OTTO.  

ENIC201615662 

 

FRANCESCO CARSANA GIOVANELLI, MATHEUS DE AQUINO AREÃO 

Orientador(a): FÁBIO HENRIQUE FONSECA SANTEJANI 

 

Introdução: 

Devido ao aumento das frotas de veículos automobilísticos no mundo e com o aumento da poluição 

atmosférica pela liberação de gases tóxicos tornou-se necessário uma regulamentação no nível de emissões 

provenientes dos veículos automotivos. Além disso, existe um problema em relação à capacidade de 

fornecimento dos combustíveis derivado do petróleo, o que motiva ainda mais tais regulamentações, 

exigindo uma diminuição de emissão de gases poluentes, e com isso as montadoras começaram a adotar 

sistema de controle eletrônico em seus motores. Hoje, a injeção de combustível não é mais uma opção, mas 

sim uma necessidade, ou seja, o seu uso não é mais uma opção para obter um maior desempenho, mas sim 

uma forma de alcançar um melhor desempenho com maior economia e um menor nível de emissão de 

poluentes. O objetivo deste trabalho é mostrar o funcionamento do sistema de injeção eletrônica, mostrar 

também as vantagens que o sistema possui. 

Metodologia: 

A metodologia que foi utilizada para o trabalho, foi de pesquisa bibliográfica através de bases de dados 

periódicos científicos de livros pesquisados na biblioteca da Unitau Campus Juta, como por exemplo, 

Aeronaves e Motores, do autor Jorge M. Homa, e também da Internet, como o site de busca GOOGLE, 

entre outros artigos científicos. Assim, nas pesquisas a respeito do conhecimento de veículos 

automobilísticos, que utilizam o sistema de injeção eletrônica, foi feito buscas por meio de palavras chaves 

em português com, risco ambiental, injeção eletrônica, rendimento entre outros e em inglês com 

environmental risk, eletronic injection, efficiency entre outros, avaliou-se os títulos e resumos dos artigos 

encontrados, selecionando os que apresentavam uma abordagem mais completa sobre o tema. Dessa 

maneira, foram encontrados 15 publicações, entre artigos e livros, sendo selecionados 12 publicações que 

compuseram o referencial teórico desta revisão. Primeiro procuramos sobre o Ciclo Otto, que se utiliza do 

sistema eletrônico em seu funcionamento. Nesse processo, pesquisamos sobre sua história e depois como é 

seu funcionamento. Logo após, pesquisamos também sobre o sistema de carburador, que foi o antecessor do 

sistema de injeção eletrônica, pois foi o primeiro sistema utilizado no veículos automobilísticos, e assim 

conseguimos falar sobre as vantagens e desvantagens do sistema de injeção eletrônica. 

Resultado: 

Com base nos artigos científicos encontrados e nos livros, nota-se que e o sistema de injeção eletrônica é de 

fundamental importância para a diminuição de emissão de resíduos em motores Ciclo Otto, e assim, 

diminuindo também os impactos ambientais. Esse é um dos grandes motivos da criação da injeção 

eletrônica. Além do sistema carburado afetar muito o meio ambiente, os veículos sofreram uma rápida 

evolução, na qual o carburador não supria as necessidades dos novos veículos. Para que o motor tenha um 

funcionamento econômico, não contaminando o meio ambiente, ele precisa de uma perfeita mistura ar-

combustível em todas as faixas de rotação. Um carburador, por melhor que seja e por melhor que esteja sua 

regulagem, não consegue alimentar o motor na sua proporção ideal, sendo esta uma das grandes vantagens 

do sistema de injeção eletrônica, que permite que o motor receba o volume de combustível que ele 

necessita. 

Conclusão: 

Podemos concluir que fica evidente a importância do uso do sistema de injeção eletrônica em veículos ciclo 

otto no Brasil, pois além de oferecer uma performance superior ao sistema carburado ele também é 

responsável pela diminuição de poluentes atmosféricos. Foi visto que o sistema de injeção eletrônica 

proporciona uma maior economia para as montadoras e confiabilidade para o usuário, além de trazer uma 

diminuição na emissão de poluentes para a atmosfera e economia de combustível para o usuário. 
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEMANA DE 

COMBATE A HIPERTENSÃO ARTERIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.  

ENIC201647543 

 

FABRÍCIA ALMEIDA SANTANA 

Orientador(a): FABÍOLA FIGUEIREDO NEJAR 

 

Introdução: 

A prevalência de obesidade e sobrepeso aumenta na população brasileira, havendo indicação de um 

comportamento epidêmico segundo resultados de estudos realizados nas últimas três décadas. Dentre as 

principais consequências deste cenário, está o aparecimento de casos de diabetes, dislipidemias e 

hipertensão arterial sistêmica já em idades precoces. Os riscos de hipertensão arterial e hipertrigliceridemia 

parecem ser maiores nas crianças mais novas e os riscos de hipercolesterolemia e hiperinsulinemia, maiores 

em adolescentes. O objetivo consiste instruir sobre o elevado teor de sódio nos alimentos industrializados, 

debater sobre a hipertensão arterial, estabelecer suas relações com o sódio e propor alternativas alimentares. 

Metodologia: 

Para a obtenção de um diagnóstico preciso, pode-se aplicar o Questionário de Frequência Alimentar (QFA) 

na população de estudo, que consiste numa lista de alimentos previamente formulada com alimentos 

industrializados que permite conhecer a frequência de consumo de cada alimento ultra processado, variando 

de nunca a diariamente. A roda de conversa com os cuidadores a respeito da hipertensão arterial, abordando 

conceitos e fatores relacionados à patologia, como a obesidade, tabagismo, colesterol alto, estresse, baixa 

ingestão de potássio presente nas frutas, verduras e legumes, também pode ser uma boa estratégia. Com o 

grupo das crianças a proposta pedagógica pode ser um “debate” pois é uma ação mais informal e possibilita 

a criança participar de forma lúdica e apreender sobre o conteúdo abordado. Dinâmicas com diagramas que 

apresentem fatores de risco para a hipertensão arterial com objetivo de que haja uma autoanálise do 

cuidador e também da criança, buscando identificar quais e quantos fatores de risco estão presentes em suas 

famílias. 

Resultado: 

O alto consumo de embutidos como mussarela, presunto, mortadela, peito de peru e também refrigerantes, 

são muito comuns nas rotinas das famílias brasileiras. Oficinas culinárias de queijo cottage e ricota como 

opção de substituição para leites e derivados sempre é uma boa ferramenta que favorece nas diversificações 

da dieta. Para substituir o refrigerante, sugere-se um “refrigerante natural” feito com água com gás e suco de 

uva integral. 

Conclusão: 

Observa-se que falta informação sobre o que é hipertensão arterial e seus fatores de risco e principalmente a 

quantidade de sódio presentes nos alimentos industrializados implica negativamente na saúde de crianças e 

seus familiares. 
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FUNGOS PORÓIDES E ESTERÓIDES EM MATA ATLÂNTICA COM DIFERENTES NÍVEIS DE 

CONSERVAÇÃO, NÚCLEO SANTA VIRGÍNIA (PESM)  

ENIC201620390 

 

CAMILA BERALDO 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

A manutenção da Mata Atlântica é realizada em grande parte pelos fungos que são os principais 

responsáveis pela decomposição de matéria orgânica, sendo os principais degradadores de celulose e 

lignina, controlando a produção de biomassa das florestas, bem como a ciclagem de nutrientes. Estima-se 

que exista aproximadamente 1.500.000 de espécies de fungos, sendo descritas apenas 99.000. No Brasil 

foram registradas aproximadamente 5.700 espécies até o momento, sendo que 3.000 foram descritas em 

Mata Atlântica. A maioria dos estudos são levantamentos de espécies de fungos e poucos com uma 

abordagem ecológica ou de conservação. O objetivo desse estudo foi comparar a diversidade de fungos 

poróides e esteróides em áreas com diferentes níveis de conservação, além de ampliar o conhecimento desse 

grupo no local estudado. 

Metodologia: 

O estudo foi realizado na trilha das Pirapitingas no Núcleo Santa Virgínia, localizado no Parque Estadual da 

Serra do Mar. A trilha possui cerca de 5.700m de extensão com vários estágios sucessionais classificados em 

estágio inicial (com regeneração em média entre 5 a 15 anos de idade), estágio médio (de 15 a 40 anos) e 

estágio avançado (acima de 40 anos). A coleta dos fungos poróides e esteróides ocorreu entre abril a junho 

de 2016, sendo realizada uma coleta por mês. Foram utilizadas parcelas (50mx2m) distribuídas ao longo da 

trilha totalizando 42 parcelas, divididas da seguinte maneira: 12 são classificadas como estágio inicial, 15 

como estágio médio e 15 como estágio avançado. O material foi fotografado ainda fresco com a intenção de 

registrar informações que possam ser perdidas depois de herborizado, sendo registradas informações 

macroscópicas em campo e as microscópicas analisadas no laboratório de Micologia do Instituto de 

Botânica de São Paulo. A identificação das espécies baseou-se nas características morfológicas macro e 

microscópicas, utilizando diversas chaves de identificação. As áreas foram comparadas pelo índice de 

Jaccard. 

Resultado: 

No total foram coletados 14 espécimes e identificados em nove espécies (Auricularia fuscosuccinea, 

Fomitella supina, Fuscoporia gilva, Ganoderma australe, Gloeoporus thelephoroides, Inonotus iodinus, 

Rigidoporus lineatus, Stereum ostrea e Trametes villosa). No estágio inicial e intermediário foram coletados 

seis espécimes em cada, sendo que o número de espécies diferiu entre os estágios, quatro e cinco 

respectivamente. No estágio tardio foram coletados dois espécimes de espécies diferentes. Fuscoporia gilva 

foi a espécie mais coletada, três vezes, estando presente apenas no estágio inicial. Seguido por Ganoderma 

australe, Rigidoporus lineatus e Trametes villosa, coletadas duas vezes cada espécie, sendo que T. villosa foi 

coletada apenas no estágio intermediário. As demais espécies foram coletadas apenas uma vez. O índice de 

Jaccard registrou que a área em regeneração inicial é totalmente diferente das em estágio intermediário e 

tardio com 0% de similaridade e a área intermediaria tem apenas 20% de similaridade com o estágio tardio. 

Conclusão: 

As espécies coletadas estão entre as mais comumente encontradas em áreas de Mata Atlântica no Brasil, e 

muitas vezes estão associadas a áreas abertas. Esses resultados preliminares revelaram maior riqueza de 

espécies em ambientes em regeneração do que ambiente mais preservado o que pode ter sido reflexo da 

amostragem que, até o momento se concentrou no período mais seco. 
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PROJETO DE CONVERSOR BUCK APLICADO Á ALIMENTAÇÃO DE ULTRACAPACITORES POR PAINEL 

FOTOVOLTAICO  

ENIC201603317 

 

LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA, GUILHERME ALVES ESCUDEIRO 

Orientador(a): MARCIO ABUD MARCELINO 

 

Introdução: 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de conversores Buck, com um mestre e um escravo, 

responsável por transformar a energia elétrica fornecida por um painel fotovoltaico durante o dia,em energia 

útil para ser armazenada por um banco de ultracapacitores, buscando sempre o ponto de máxima potência 

dependendo da tensão gerada. Isso para integrar um sistema de poste de iluminação autossuficiente 

alimentado por energia solar que utilize luminárias de LED (Light Emitting Diode) de alto rendimento.Para 

que seja possível o uso de ultracapacitores armazenando a energia gerada pelo painel fotovoltaico, é 

necessário o desenvolvimento de um conversor Buck específico para essa aplicação, tendo em vista que a 

carga a ser alimentada é capacitiva e apresenta resistência muito baixa, necessitando que a indutância 

presente no conversor deva apresentar características específicas. 

Metodologia: 

O seguinte estudo utilizou-se da literatura da área de eletrônica de potência para fundamentar o 

desenvolvimento do sistema conversor na topologia Buck, controlado por um sinal PWM, além de trabalhos 

acadêmicos e o registro de patende do Professor Doutor Marcio Abud Marcelino que também forneceram 

base para a aquisição de parâmetros necessários para o desenvolvimento do projeto. O sistema simulador 

Multisim foi utilizado para desenvolvimento do projeto e simulação do circuito. 

Resultado: 

O estudo apresentado gerou resultados satisfatórios e promissores. Através do simulador Multisim obteve-se 

o gráfico que representa a curva de carga do banco capacitivo, que segue o comportamento esperado no 

início do projeto, levando em consideração os parâmetros utilizados. 

Conclusão: 

Conclui-se que o circuito desenvolvido cumpriu de forma satisfatória o objetivo inicial do estudo, 

possibilitando a alimentação de um banco capacitivo por um painel fotovoltaico, com o auxilio de um 

sistema conversor. 
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A LEITURA NO MEIO UNIVERSITÁRIO  

ENIC201609720 

 

STHEFANIE MARIA SENA MANICA 

Orientador(a): ROSE LIMA DE MORAIS CAMPOS 

 

Introdução: 

A leitura, conforme relata Menezes (2010, p. 1), “constitui uma competência essencial ao desenvolvimento 

humano e à aprendizagem em todos os contextos sociais, pois é através dela que se acede à informação e se 

constrói, em grande medida, o conhecimento.” Na escola como um todo ela é um alicerce, sobre o qual o 

aprendizado se constrói. Sampaio; Santos (2002) relatam que numa série de pesquisas organizadas por 

Witter (1997), com alunos de Educação Física, Fonoaudiologia e Direito, em instituições publicas e 

privadas, constataram a existência de falta de hábito e gosto pela leitura, dificultando o desempenho, 

acadêmico e profissional dos alunos. 

Metodologia: 

Para elaboração do trabalho, efetuou-se uma Pesquisa Bibliográfica em livros, revistas, teses, dissertações e 

internet sobre os conceitos de leitura, ensino e aprendizagem e comunicação. E uma pesquisa documental 

nos registros dos prontuários dos alunos, do quarto ano do curso de administração de uma escola de ensino 

superior, relacionados à disciplina Atividades Complementares. A amostra foi constituída dos alunos do 4º 

curso, do ensino noturno, de administração, no total de dezoito, sendo onze do gênero feminino e sete do 

masculino. 

Resultado: 

As sete atividades propostas – leitura, resumo de filmes, palestras, estágios, cursos, doação de brinquedos e 

outros – , resultaram em 167 ações, sendo que a leitura representou 8% deste montante. Outro ponto 

encontrado é que dos treze livros escolhidos, para leitura, onze estavam relacionados ao tema de 

administração. 

Conclusão: 

Os resultados apontam a falta de hábito e gosto pela leitura, tal como encontrados nas pesquisas de Witter e 

podem estar relacionados a diversos fatores encontrados no ensino superior brasileiro, em especial o ensino 

noturno, cuja população está formada, na sua maioria, por alunos que não podem se dedicar de forma 

integral, à atividade de estudante, tendo que trabalhar durante o dia. Como sugestão para o incentivo a 

leitura, nesse meio universitário, tem-se a ideia de disponibilizar, dentro da Instituição de Ensino Superior, 

locais de fácil acesso, nos quais os livros, de qualquer natureza, ficariam dispostos para empréstimos aos 

alunos. 
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OS HÁBITOS DOS SERVIDORES DA UNITAU NAS MÍDIAS SOCIAIS  

ENIC201618718 

 

MIRELA APARECIDA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, THAÍS DE PAULA TEODORO 

Orientador(a): ÂNGELA DA COSTA CRUZ LOURES 

 

Introdução: 

Atualmente, a Universidade de Taubaté está conectada às mídias sociais com o intuito de aproximar-se mais 

dos públicos de seu interesse. Mas além da captação de público, a UNITAU também abastece suas redes 

com informações para os servidores. Este trabalho teve o objetivo de mostrar os hábitos dos servidores nas 

mídias sociais. Procurou-se saber se além de buscarem informações nas redes, os servidores se interessam 

especificamente pelas mídias sociais utilizadas pela Comunicação interna da UNITAU. A partir dos 

resultados obtidos, pretende-se pensar em estratégias que venham a melhorar a Comunicação Interna da 

Instituição. A Universidade de Taubaté está online em seis mídias sociais diferentes, que já contam com 

mais de 35.000 mil pessoas conectadas a elas, das quais são o Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, 

LinkedIn e Google Plus. 

Metodologia: 

A pesquisa quantitativa foi utilizada como forma de captação de dados para esta investigação. A amostra 

utilizada baseou-se em levantamento feito em 2015 pelo NUPES (Núcleo de Pesquisa Econômico-Sociais), 

coordenado pelo Prof. Dr. Luiz Carlos Laureano Rosa. Para essa contabilização foi utilizado um método de 

equação para saber quantos servidores iriam ser entrevistados. Do total de 1424 servidores, uma 

amostragem de 303 servidores de diversos setores da UNITAU foram ouvidos e responderam ao 

questionário aplicado na pesquisa. No questionário, aplicado diretamente pelos pesquisadores, analisou-se a 

idade, formação, quais mídias sociais acessam e quais mídias sociais da UNITAU eles conhecem. O 

processo demorou mais de um mês para ser finalizado e foi acompanhado com a autorização da Comissão 

de Ética da Universidade. 

Resultado: 

Para termos uma ambientação de nossos servidores, cruzamos a faixa etária, sexo e formação e notamos que 

a idade dominante é de 44 a 55 anos (35%), se destacando entre eles as mulheres (35,4%) e a escolaridade 

dos mesmos em sua grande maioria é até o ensino superior (36,6%). Falando especificamente sobre as redes 

da UNITAU cruzamos se conhecem a redes, quais mais acessadas, os meios e o sexo. Notamos que o índice 

dos que conhecem as redes ainda é pouco (55,8%), e o destaque maior é das mulheres (61,9%). A maior 

interação é no Facebook institucional (45,7%) e logo atrás temos o Instagram (7%), seguido pelo LinkedIn 

(4,1%), Twitter (3,8%), Google Plus (2,4%) e Snapchat (1,9%). O meio pelo qual eles acessam é o 

computador (43%) e se destacando entre nossos servidores também o celular (42%), com apenas com 1% de 

diferença. 

Conclusão: 

Através da pesquisa, concluímos que a maioria das pessoas estão conectadas às mídias sociais, porém não 

são todas que conhecem e/ou estão inseridas nas mídias sociais do local em que trabalham, neste caso, da 

UNITAU. Conseguimos ter a perspectiva que a internet afeta a vida das pessoas e por meio da web muitas 

delas têm informações do cotidiano da Instituição. Por isso é importante que a UNITAU estabeleça vínculos 

com seus servidores, ou seja, que a informação saia e retorne como feedback positivo. Atendido esse 

vínculo, a UNITAU conseguirá, portanto, estabelecer uma comunicação interna efetiva. 
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AVALIAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS  

ENIC201605648 

 

FRANCINE CRISTINA CARVALHO DE ALMEIDA, GRAZIELE DE CASTRO ALVES 

Orientador(a): JULIO MALVA FILHO 

 

Introdução: 

A avaliação e priorização de projetos têm o objetivo de ser uma ferramenta para o decisor, de modo a 

auxiliá-lo na difícil missão de decidir em quais projetos devem investir. Será levado em consideração não só 

o retorno do investimento, como também, os valores qualitativos dos projetos, priorizando as propostas que 

tenham maior relevância para cada organização. Envolve um conjunto de projetos onde analistas auxiliam a 

decidir qual projeto deve ser implantado e trará um maior potencial levando a empresa ao sucesso. 

Atualmente em um mercado competitivo, com avanços tecnológicos e culturais, devemos ter um maior 

cuidado com os projetos, pois eles podem definir o futuro da organização, implantando aqueles que 

contribuem para o objetivo e o sucesso da organização. Portanto demonstraremos como avaliar projetos 

além do lado financeiro, incluindo critérios de segurança e lógicos, e com os auxílios das ferramentas 

Delphi e Scorecard. 

Metodologia: 

Com a aplicação da metodologia Delphi foram elaborados critérios de avaliação pelos quais os projetos 

serão avaliados, tendo cada um deles sua importância e peso definidos. Essa parte do projeto contou com a 

participação de 10 profissionais ligados a área de projetos. A elaboração foi dividida em passos a serem 

percorridos, sendo eles: 1.Lista com a relação de critérios; 2. Filtragem dos critérios; 3.Ordenar critérios por 

ordem de importância; 4.Corte dos critérios menos importantes; 5.Atribuição de um peso para cada critério 

baseado no nível de importância; 6.Normalização dos pesos; 7.Medição dos critérios. Primeiramente 

devem-se unir os critérios que são relevantes para a análise e priorização de projetos, em seguida eles são 

agrupados, caso tenham o mesmo sentido dentro da organização, e depois são passados para os analistas 

verificarem e colocarem em ordem de importância, cada posição da ordem tem uma pontuação, pela qual 

será atribuída uma média para cada critério. Depois disso escalonamos os dez melhores de acordo com as 

médias resultantes. Após receberem essas médias, os resultados são normalizados, obtendo uma tabela de 

critérios ponderada por importância. Cada projeto é então pontuado recebendo seu valor. 

Resultado: 

Foram selecionados três projetos, o projeto 1 consiste na substituição de operadores e processos por 

impressoras 3D, o projeto 2 em substituir operadores e processos por robôs, e o projeto 3 na substituição do 

e-mail por outra ferramenta de troca de informações. Foram reunidos três analistas de projetos para darem 

as notas referentes de cada projeto para os critérios selecionados na metodologia, com a pontuação 

retiramos uma média em relação a cada projeto. Os cálculos também foram feitos para o projeto 1 e para o 

projeto 3, que obtiveram média 8,32 e 8,16 respectivamente. O que teve maior influência e pontuação em 

relação a eles foi o segundo projeto, foi implantado pela organização, o retorno foi maior que o esperado, 

minimizando o tempo e obtendo melhoria no processo produtivo devido à eficiência, rapidez e limpeza do 

equipamento, evitando retrabalho ou qualquer tipo de erro em relação à cravação de rebites. 

Conclusão: 

Contudo percebemos a importância de definir e ter um critério de análise de projetos para o sucesso da 

empresa. O tema em questão tem grande relevância nos dias de hoje, a metodologia utilizada auxilia 

diretamente no funcionamento da organização, podendo perceber qual projeto irá trazer sucesso antes de 

investir nele. Observa-se também que os critérios podem ser alterados conforme o objetivo da empresa, pois 

cada uma tem o seu foco, portanto é uma metodologia versátil e que cabe a cada empresa decidir quais 

critérios devem seguir ao analisar projetos. 
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ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM FRENTE À SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA – 

RELATO DE EXPERIENCIA  

ENIC201670732 

 

ALBERTINA CILENE CHIARADIA DA SILVA, MARCELA ANDRESSA SIMÕES SILVA, TERESA CÉLIA DE 

MATTOS MORAES DOS SANTOS 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

O acolhimento é um conjunto de práticas realizadas, a fim de melhorar a assistência, atendimento e a 

receptividade para com familiares e pacientes assistidos por um serviço. Dentro dessa temática, a equipe de 

enfermagem é que apresenta maior vinculo para com pacientes e familiares, visto o tempo desprendido para 

cuidado e assistência. O acolhimento nas unidades de saúde devem seguir um padrão e é dever dos 

profissionais de saúde que formam a equipe em um todo fazer isso acontecer. 

Metodologia: 

Relato realizado com base nas experiências obtidas frente à situações de emergência vivenciadas no setor de 

UTI em um hospital geral, pela graduanda. Com a situação presenciada foi feita uma analise do atendimento 

recebido e realizado esse relato, para mostrar a importância do acolhimento nos diversos setores de saúde, 

tanto público como privado. 

Resultado: 

O acolhimento da equipe de enfermagem frente ao momento da assistência em situação de emergência de 

um parente, foi percebido que a equipe estava voltada para realização operacional de técnicas de cuidado 

para o paciente, deixando de prestar informações e assistência psicológica aos familiares, que estavam 

passando por momentos de angústia, tristeza e apreensão. 

Conclusão: 

O enfermeiro deve ser um protagonista frente ao atendimento aos familiares e pacientes, devendo nortear 

não só sua conduta, mas também a conduta de sua equipe frente aos acontecimentos pesarosos que 

desprendem-se frente ao momento da doença, ou da emergência, visto que ele deve saber orientar, conversar 

e proporcionar o maior vinculo com a família, possibilitando assim, diminuir o impacto de notícias 

negativas. 
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PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ABORDAGEM PSICOMOTORA  

ENIC201661303 

 

VIVIANE CRISTINA PAVANETTI DE SOUZA, CÍNTIA MARIA DOS SANTOS PAVANETTI, MARINA MARTINS 

THOMASI, PRYSLANDY SALDANHA FREIRE 

Orientador(a): VIRGÍNIA MARA PRÓSPERO DA CUNHA 

 

Introdução: 

A psicomotricidade é definida como o estudo do homem por meiodo seu próprio corpo em movimento, com 

relação ao seu mundo interno e externo, no qualo corpo é a origem das ações cognitivas, afetivas e 

orgânicas. Na fase escolar inicial, a criança tem a necessidade das atividades motoras, da psicomotricidade, 

de atividades lúdicas e dos exercícios durante as aulas de Educação Física. O profissional de Educação 

Física deve proporcionar aos alunos um aprendizado que contemplem os aspectos de desenvolvimento 

motor, cognitivo e afetivo. Este trabalho foi realizado em uma escola municipal, na qual alguns alunos que, 

apesar de já possuírem idade cronológica para apresentar um padrão maduro de habilidades fundamentais, 

ainda possuíam dificuldades em realizar exercícios de equilíbrios, saltos, organização temporal e espacial.O 

objetivo do projeto foi investigar se os alunos com dificuldades motoras apresentariam uma melhora ao 

decorrer das atividades direcionadas a eles. 

Metodologia: 

O presente projeto foi desenvolvido em uma escola Municipal do Vale do Paraíba, a qual se encontra na 

periferia da cidade. A amostra foi composta por 6 crianças de ambos o sexo, com idade entre 6 a 10 anos, 

regularmente matriculadas do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental I, que apresentavam 

dificuldades motoras e de aprendizagem. Estes alunos são acompanhados pela psicopedagoga do projeto 

NAPE (Núcleo de Apoio Pedagógico Escolar), os quais possuem diagnósticos de defasagens, sendo dois 

destes com deficiência mental de leve a moderada. Foram aplicados, com os alunos, testes de: Equilíbrio, 

Organização Espacial e Motricidade Global, seguindo o protocolo de avaliação de Neto (2002). Os alunos 

participaram de atividades dirigidas, duas vezes por semana, com a duração de 50 minutos, durante os 

meses de março a junho. As atividades propostas visavam desenvolver a lateralidade, equilíbrio, 

coordenação motora, noção espaço temporal, etc. No mês de junho, os testes foram reaplicados para que 

pudéssemos coletar novos dados e confrontá-los, para realizar a análise. 

Resultado: 

NoTeste de Equilíbrio de 5 anos, 50% resultado satisfatório no segundo o resultado foi de 67% Teste de 6 

anos 17% teve um resultado satisfatório, segundo teste 83% . Teste de 7anos 17% teve resultado satisfatório, 

já no segundo teste percentual chegou a 50%.Teste de Organização espacial de 5 anos 83% conseguiu um 

resultado satisfatório foi mantido o mesmo resultado no segundo teste.Teste 6anos 67% resultado 

satisfatório, atingindo no segundo teste 100%. Já no teste de 7anos 17% de resultado satisfatório e no 

segundo teste chegou a 50% .No teste de Motricidade Global de 5 anos 33% de resultado satisfatório e após 

o trabalho esse resultad o passou para 50%. No de 6 anos 33% satisfatório e o resultado alcançado foi 67%. 

No teste de 7anos 100% insatisfatório no segundo teste17% obteve um resultado satisfatório 

Conclusão: 

Após a análise dos gráficos obtidos na primeira e na segunda amostra dos testes, pudemos comparar os 

dados e realizar uma média dos resultados encontrados de cada teste. Constatamos que houve um resultado 

satisfatório, de 38,6% no equilíbrio dos alunos, 22,0 % na organização espacial e de 22,6 % na Motricidade 

global. Consideramos que houve um resultado mais significativo no equilíbrio dos alunos em detrimento 

dosoutros. Concluímos que a Educação Física escolar pode contribuir para a melhora psicomotora dos 

alunos quando bem dirigida, pois em pouco tempo já se conseguiu uma melhora no equilíbrio, noção espaço 

temporal e motricidade global. 
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SATISFAÇÃO X INSATISFAÇÃO NO TRABALHO  

ENIC201664663 

 

LARISSA REGIANE DE CASTILHO HILÁRIO, BRUNA CRISTINA DE SOUZA SILVA 

Orientador(a): PAULO HENRIQUE COSTA SODRE 

 

Introdução: 

O presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma pesquisa bibliográfica que possa contribuir para as 

correntes discussões relacionadas à satisfação e a insatisfação no trabalho, por parte dos funcionários. Todo 

funcionário motivado, satisfeito e feliz com seu trabalho e sendo reconhecido poderá trabalhar e produzir 

com mais empenho todas as suas atividades; contudo, o funcionário desmotivado e desnorteado não vê 

significado naquilo que exerce, faz um serviço ruim e, consequentemente, não "dá lucro" para a empresa. 

Desta maneira, buscou-se os fatores que motivam e desmotivam o trabalhador em geral, como a valorização 

do funcionário e seu trabalho, humilhações, remunerações, entre outros. A alguns pensadores célebres que 

referenciam a respeito deste tema pesquisado e teorias. Utilizando o método de pesquisa em livros, ficou 

claro como o trabalhador se sente no ambiente organizacional: pressionado ou motivado, e, com isso, 

importantes conclusões foram feitas e propostas melhorias organizacionais. 

Metodologia: 

Foi utilizada como metodologia as pesquisas bibliográficas descritiva e artigos científicos, de forma a obter 

mais informações e fundamentos. A pesquisa tem por objetivo interpretar os assuntos abordados pelos 

autores e relacioná-los com a realidade, visualizando assim, os resultados de cada teoria, cada visão vivida 

por empresas e trabalhadores no mundo todo. 

Resultado: 

Os resultados mostram que algumas teorias hoje se aplicam mais que outras. Segundo Bergamini (1988), o 

ambiente de trabalho exerce forte influência sobre o trabalhador pois evidencia seu ajustamento no meio 

organizacional. Conforme Bergamini (2008), quando o assunto é comportamento organizacional, 

provocando ou estimulando a motivação através das recompensas. Estes elementos são responsáveis, 

geralmente, pela ligação entre produção atingida e esforço empregado pelo trabalhador. No caso da 

satisfação, ainda se relaciona à produtividade, tendo em vista que se você trabalha bem e realiza o proposto, 

você se sente bem. A empresa vendo isso, poderá logo recompensar com promoções, aumento de salário, 

reconhecimento verbal, entre outros. Em relação à insatisfação, além de gerar custos extras à empresa, a 

saúde do empregado é prejudicada. 

Conclusão: 

Através do estudo conclui-se que o funcionário é peça chave para os resultados da empresa, com isso deve-

se verificar e fazer com que ele esteja sempre motivado, satisfeito. Para que isso seja possível é importante 

sempre fazer seu monitoramento, buscando melhorar fatores externos, internos e interpessoais que de 

alguma forma são responsáveis pela satisfação e insatisfação no trabalho. 
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AS CONSEQUÊNCIAS DO PRECONCEITO NA ADOÇÃO HOMOAFETIVA E NOS INTERESSES DA 

CRIANÇA  

ENIC201608997 

 

ÁGATA TEODORO FURQUIM, PRYNCE SCARLAT MARRONY CARVALHO BARBOSA, DANIELLE MAIA, 

LUCAS DE ASSUNCAO TOLEDO, CLAUDEMIR APARECIDO LIMA 

Orientador(a): LEONARDO MONTEIRO XEXEO 

 

Introdução: 

Atualmente em pauta, a luta por direitos da minoria LGBTI é foco de grande discussão e, não devendo, 

ainda é uma questão polêmica devido ao grande preconceito predominante nos setores mais conservadores e 

retrógrados da sociedade, sobretudo no âmbito religioso. Esse preconceito, em pleno século XXI, alcança 

até mesmo os órgãos públicos que, em tese laicos, deveriam ser imparciais. Entretanto, como qualquer 

preconceito, esse traz prejuízos não só para os pais que pretendem adotar, interferindo-lhes o direito de ter 

uma família, mas principalmente à criança que será adotada. Suas perspectivas de um futuro não vão 

somente até a questão de lhe ser atribuída uma família, mas além: os direitos que essa criança tem caso essa 

família venha por ventura, se dissolver. 

Metodologia: 

No Brasil, muitos casais homoafetivos ainda procuram a adoção de forma unilateral, ou seja, somente um 

dos cônjuges ingressa com o processo de adoção, sem revelar a sua homossexualidade com medo de que a 

mesma possa gerar problemas durante o procedimento, mesmo que o interesse em adotar seja comum. 

Segundo a doutrinadora Maria Berenice Dias, tal procedimento não atende o melhor interesse da criança, 

pois todas as entrevistas e avaliações são feitas somente com um candidato, quando a criança conviverá com 

ambos os pais. De certa forma, o cônjuge “excluído” exerce o papel de pai ou mãe, mas não assume as 

responsabilidades do poder familiar. Tal fato leva a uma grave consequência: o adotado só usufrui dos 

direitos de alimentos, de cunho previdenciário ou sucessório daquele que o adotou. Caso o cônjuge com 

quem o adotado tem uma relação afetiva venha a falecer, o mesmo encontra-se impossibilitado de usufruir 

de tais direitos, a não ser que venha a ser buscado, posteriormente, um reconhecimento da relação 

socioafetiva, o que atolaria mais o judiciário e acabaria por causar muito desconforto emocional ao ter que 

mover uma ação como esta. E em caso de dissolução da sociedade conjugal, a criança só poderia pleitear o 

direito a alimentos e visitas após o processo de reconhecimento de relação socioafetiva, como no caso 

anterior. Tendo em vista que o direito visa sempre o interesse da criança, não é hábil que se dê a adoção 

somente para um dos cônjuges, mas sim para ambos, a fim de evitar que a criança, além de encontrar-se 

desamparada, seja atingida emocionalmente com um desenrolar processual. É por isso que, em alguns casos, 

ao perceberem a situação, alguns juízes já solicitam a inclusão do nome do parceiro do adotante no pólo 

ativo da ação de adoção. 

Resultado: 

O STF tem reconhecido a adoção homoafetiva por casais visando o interesse da criança. Tal medida também 

foi facilitada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2009 quando, em certidões de nascimento, houve a 

substituição das palavras “pai e mãe” para “filiação”. Em um caso específico, o STJ determinou a adoção 

pelo casal, após recurso contrário impetrado pelo Ministério Público do Paraná, onde o promotor alegou que 

a adoção só poderia ser realizada com o consentimento da criança, maior de 12 anos, e de sexo oposto do 

casal. Entretanto, tal medida existe como um preconceito velado, tendo em vista que ainda persiste a crença 

que a orientação sexual dos pais influi no desenvolvimento da criança. 
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Conclusão: 

Para evitar processos de cunho complementar como o reconhecimento da relação socioafetiva, além de visar 

os interesses da criança, há de se falar em adoção homoafetiva pluripaternal. Somando-se também que, 

apesar da dificuldade de aceitação em adoções por casais do mesmo sexo, essa medida impede que muitas 

crianças continuem em situações de vulnerabilidade, como é a triste realidade brasileira. Por isso é licito 

dizer que a laicidade e imparcialidade do Judiciário são importantes nesses casos. Apesar de ser difícil de 

admitir uma realidade diferente da qual cada um encontra-se acostumado, ainda é uma realidade de amor e 

afeto. 
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ESTRATEGIAS FINANCEIRAS PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS EM DIFICULDADES NO BRASIL  

ENIC201676655 

 

DÉBORA SANTOS DA SILVA 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

Nota-se que o número de Micro e Pequenas Empresas que encerraram suas atividades no país cresceu quase 

1,7 mil nos últimos anos. Na intenção de descobrir os motivos reais para esse crescimento tão grande de 

mortalidade dos pequenos negócios, observou as estratégias que podem ser utilizadas por elas, de maneira a 

solucionar os problemas financeiros, como exemplo: um planejamento antecipado em longo prazo, redução 

de custos, um fluxo de caixa apropriado, lembrando que são estratégias para aquelas que por falta de 

recursos financeiros não conseguiram se manter no mercado e fecharam as portas. O trabalho teve por 

objetivo identificar as possibilidades de investimento nas micro e pequenas empresas evitando o seu 

fechamento por meio do planejamento. 

Metodologia: 

Como método de estudo foram utilizados artigos em sites de economia e administração, sites de estatísticas, 

como IBGE, Livros, baseados nas finanças organizacionais e ações estratégicas das empresas, e por fim um 

livro que ensina como administrar micro e pequenas empresas.. Quando a economia, entra em recessão, a 

maior parte das empresas começam a perder clientes e sofrer prejuízos. Se não reagem a tempo, é quase 

certo que estas empresas entrem numa espiral negativa: endividem-se excessivamente e comprometem o 

futuro. Para transformar essa situação algumas opções se fazem necessárias: estancar o problema, manter 

um controle de custos fixos mensais, e utilizar a nova lei de “recuperação de empresas” para empresários 

com dificuldades financeiras. Sendo que para utilizar as prerrogativas dessa lei é importante que o 

empresário ao adquiri-la saiba de onde virá esse dinheiro da recuperação, pois não se é admitido fazer um 

plano de recuperação, baseado em fantasias. 

Resultado: 

As pequenas e médias empresas no Brasil, possuem grandes chances de crescer no mercado pois ainda são 

as principais responsáveis da economia, deixando em evidência que com algumas ferramentas estratégicas 

financeiras como: Fluxo de Caixa, Balanced Scorecard, Planejamentos e etc, ainda há uma possibilidade de 

tais empresas se recuperarem, desenvolverem seus negócios, inovarem, e ainda trazer um desenvolvimento 

econômico muito grande para o País. 

Conclusão: 

Concluiu-se que é muito importante que futuras empresas foquem em seus objetivos para o futuro do 

negócio, planejando, e utilizando de ferramentas estratégicas de acordo com o ramo do seu negócio, visando 

o crescimento da organização no mercado e desenvolvendo a economia do país, gerando rendas e qualidade 

de vida para os migrantes da região. 
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DEMOISELLE: O PRIMEIRO AVIÃO PRODUZIDO EM ESCALA  

ENIC201627153 

 

TAIANA MICHEL CARVALLO CORTES, MARIANA MARTINS DUQUE, JULIANA RODRIGUES CORTEZ 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

O ser humano sempre teve o desejo de voar. Em 1906, Santos Dumont realizou o primeiro voo público com 

uma aeronave capaz de alçar voo por meios próprios, o 14-BIS. Seu segundo projeto, o Demoiselle, fez seu 

voo inaugural em 1907, a intenção de Santos Dumont era popularizar a aviação através de uma aeronave de 

fácil construção e operação. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo construir uma maquete, em 

escala reduzida, da aeronave Demoiselle de Santos Dumont, avaliando sua complexidade. 

Metodologia: 

Desenvolvimento Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para obtenção dos dados necessários para a 

construção, tais como plantas e especificações técnicas. Através desses dados, desenvolveu-se uma maquete 

na escala 15,06. A escolha dos materiais foi realizada analisando a facilidade da aplicação e baixo custo. 

Aparato Experimental Foi utilizada a planta referente ao projeto número 20 do Demoiselle impressa em 

folha A3. A estrutura foi feita com madeira balsa e super cola, para entelar a asa e a empenagem utilizou-se 

papel vegetal, as semi-asas foram unidas por agulha. Para acabamentos foram utilizados estilete, nylon, 

linha branca e caneta preta. 

Resultado: 

Obteve-se como resultado a maquete em escala reduzida do Demoiselle. A aeronave de estrutura treliçada 

apresentou uma estrutura simples e leve. O projeto foi apresentado como trabalho no curso de Engenharia 

Aeronáutica. 

Conclusão: 

Conclui-se que apesar do projeto de Santos Dumont ter sido proposto como uma aeronave simples, sua 

fabricação em escala reduzida exigiu muito trabalho e empenho da equipe. Analisando sua estrutura e 

caraterísticas verificou-se também que indústria aeronáutica fez grandes avanços desde o projeto do 

Demoiselle, no que diz respeito a estrutura, aerodinâmica e materiais. Neste contexto, é indiscutível que o 

estudo aplicado da Engenharia Aeronáutica é essencial para o desenvolvimento de aeronaves cada vez mais 

eficientes. 
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GÊNEROS DISCURSIVOS LIDOS E PRODUZIDOS POR ECONOMISTAS  

ENIC201661322 

 

CAROLAINE ROCHA F., LUCA BARBOSA BENTO, FÁBIO CLARO DOS SANTOS 

Orientador(a): ORLANDO DE PAULA 

 

Introdução: 

Essa pesquisa tem o objetivo de verificar os tipos de gêneros discursivos utilizados para leitura e produção 

de textos na área de Ciências Econômicas. Foi solicitada pela disciplina de Língua Portuguesa: leitura e 

escrita, no primeiro semestre de 2016. Além disso, a pesquisa demonstra a estrutura e a diversidade dos 

gêneros que podem ser encontrados e utilizados por profissionais da área econômica. A relevância desta 

pesquisa serve também para um aumento no conhecimento dos gêneros discursivos que são utilizados na 

área em que iremos atuar no término do curso. Sua relevância também se observa pela integração da 

disciplina citada à área da Economia. 

Metodologia: 

Para atingir o objetivo proposto por esta pesquisa, realizada por quatro integrantes, a seleção do material foi 

feita a partir de um questionário online e leitura de textos e artigos relacionados. Foi utilizado o site Survio 

o qual foram apresentados questionários para profissionais da área. Esta pesquisa foi apresentada oralmente 

em sala de aula. 

Resultado: 

De acordo com os resultados: os economistas leem mais artigos de economia, política, leis tributárias, 

notícias de sites, planilhas, relatórios, demonstrações contábeis e revistas online. E produzem mais textos 

como: planejamento tributário, relatórios de contabilidade gerencial, relatório de análises, relatórios das 

atividades da empresa e relatórios contábeis. 

Conclusão: 

Com êxito no trabalho através de um material especifico que adquirimos nesta pesquisa, podemos examinar 

quais gêneros discursivos e a razão pelo qual os profissionais de Ciências Econômicas se relacionam com 

eles. Conseguimos observar que cada economista tem seu próprio meio de trabalhar devido a cada área de 

atuação que está inserido. O conhecimento da economia geral do país é crucial para qualquer economista, 

pois poderá desenvolver melhores análises de futuros cenários e ganhar experiência, desempenhando um 

trabalho cada vez mais eficiente. A disciplina de Língua Portuguesa: leitura e escrita está muito presente na 

área de Ciências Econômicas. 
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VIVÊNCIAS DO FILHO ÚNICO NA FASE MADURA DO CICLO VITAL DA FAMÍLIA  

ENIC201658765 

 

MONIQUE MARQUES DA COSTA GODOY 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O Ciclo Vital da Família Brasileira possui quatro fases: Fase de Aquisição, Fase Adolescente, Fase Madura e 

Fase Última. O objetivo desse estudo é de investigar as vivências do filho único na Fase Madura. 

Metodologia: 

A amostra foi composta por 46 participantes, de ambos os sexos e de idade entre 21 e 35 anos. Esses 

participantes responderam as questões online, através de um questionário elaborado no GoogleDocs que 

contém 26 questões divididas em quatro seções: Questões Familiares, Sobre Irmãos, Questões Sociais e 

Sobre Ser Filho Único. 

Resultado: 

De acordo com os resultados, os papéis que o filho único mais desempenha na Fase Madura são de alegrar a 

família, ser mediador e dar apoio. Além disso, os participantes afirmam que a opinião dos pais é relevante 

em suas vidas, mesmo agora como adultos, e que sentem suas opiniões são valorizadas pelos pais em 

momentos de decisão familiar. Embora se sintam amados e protegidos pela família de origem, os 

participantes também afirmar sentirem-se solitários e cobrados, tanto que quando questionados sobre 

desejarem um irmão, os motivos que os levaram a dizer sim foram para fazer companhia, compartilhar fases 

difíceis da vida e para não se sentirem sozinhos com a morte dos pais. 

Conclusão: 

Conclui-se que o ambiente familiar favorece o desenvolvimento emocional do filho único, porém o mesmo 

possui sentimentos ambivalentes quanto a sua posição, sentindo-se solitário e ameaçado pela morte dos pais. 
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IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE GIRO NA ADMINSTRAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS  

ENIC201632094 

 

JAILTON CURSINO DIAS DA CRUZ 

Orientador(a): ROBSON DE MORAES ROCHA MEDEIROS FREITAS LOURENÇO 

 

Introdução: 

Para o sucesso de qualquer empresa, um dos componentes primordiais é a saúde financeira e econômica, 

entretanto, observa-se nas Micro e Pequenas Empresas geralmente uma gestão intuitiva por parte de seus 

próprios empreendedores, o que acaba conduzindo essas empresas na sua maioria ao fechamento. Com isso 

demonstrar como a gestão do capital de giro colabora para a sobrevivência das Micros e Pequenas Empresas 

no atual mercado competitivo. 

Metodologia: 

Para a construção do estudo, consideraram-se fontes bibliográficas, constituídas basicamente de publicações 

em forma de livros, dissertações, teses, monografias e periódicos nacionais e internacionais relacionados ao 

tema, disponíveis na biblioteca da Universidade de Taubaté (Unitau), da Universidade Corporativa Caixa 

(UCC), bibliotecas on line, site do Sebrae e site da CVM. 

Resultado: 

Pode-se dizer que a utilização dos instrumentos de administração de capital de giro pelas organizações vem 

a propiciar resultados melhores e também uma maior confiança no caso de uma alteração no mercado na 

qual estão inclusas, uma vez que basicamente, o êxito atual das organizações se fundamenta na estabilidade 

e boa disposição no mercado 

Conclusão: 

Concluímos que a gestão do capital de giro é primordial para as Micros e Pequenas Empresas porque tem 

como essencial propósito assegurar o equilíbrio financeiro delas como maneira de manter a permanência das 

atividades operacionais e proporcionar condições apropriadas que tornem possível a sobrevivência e o 

desenvolvimento da Micro e Pequenas Empresas. 
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A REUTILIZAÇÃO DO ENTULHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

ENIC201631007 

 

TÚLIO CÉSAR ALMEIDA SOUZA, EURICO ARRUDA FILHO 

Orientador(a): ELENA ALBEIRA GUIRADO LUCINIO 

 

Introdução: 

Estima-se que é gasto uma tonelada de material por metro quadrado na construção de um edifício, isso 

envolve uma grande quantidade de cimento, areia, brita, etc. Uma parte desse material se transforma em 

entulho, isso gera anualmente 70 milhões de toneladas de resíduos, ou seja, material descartado. (SOUZA, 

2006). De acordo com (PIEREZAN, 2012) Esse entulho pode ser tratado como fonte de renda para uma 

parcela da população (catadores) que fazem a coleta desse resíduo para a reciclagem, além de evitar um 

gasto maior de matéria prima, esta assim promovendo a sustentabilidade. 

Metodologia: 

Este trabalho está sendo feito através do levantamento bibliográfico de pesquisas descritivas sobre o tema, e 

através de fontes secundárias, tais como revistas, livros, artigos publicados na internet e papers. Está sendo 

buscado semelhanças e diferenças entre as diversas publicações referenciadas, visando auxiliar futuros 

autores na importante tarefa de revisão da literatura sobre sustentabilidade e construção civil. A análise 

destes dados será feita na forma descritiva. 

Resultado: 

Espera-se desse projeto a conscientização do descarte e reutilização do entulho, assim gerando mais 

emprego para população e diminuindo o impacto ambiental e econômico que o resíduo pode vir a causar, se 

não for tratado da maneira correta. 

Conclusão: 

Conclui-se que a conscientização do descarte e reutilização de resíduo da construção civil é tanto um ganho 

econômico quanto sustentável, gerando empregos, evitando a poluição, o descarte clandestino em margem 

de rios, terrenos baldios, etc. A reutilização diminui a extração de matéria prima, assim diminuindo o 

impacto ambiental causado, no entanto é preciso saber dosar o uso desse material e utiliza-lo com cautela, 

pois uma vez reciclado, ele perde parte de sua propriedade, não tendo mais a mesma resistência inicial. 
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AVALIAÇÃO LONGITUDINAL DE DUAS MODALIDADES TERAPÊUTICAS PERIODONTAIS POR MEIO DE 

ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO RANDOMIZADO  

ENIC201631110 

 

LETÍCIA MARA REBELO NOGUEIRA 

Orientador(a): JOSÉ ROBERTO CORTELLI 

 

Introdução: 

O presente estudo criou duas hipóteses: (1) a terapia de raspagem convencional por quadrante em indivíduos 

com periodontite crônica generalizada avançada é mais efetiva do que o protocolo full-mouth disinfection; 

(2) a administração sistêmica de azitromicina traz benefícios clínicos e microbianos adicionais aos 

procedimentos mecânicos isolados. Logo, objetivou-se avaliar sob aspectos clinicos e microbianos a 

efetividade à curto prazo (90 dias) da terapia periodontal de raspagem e alisamento radicular por quadrante 

em relação ao protocolo full-mouth disinfection em associação ao uso sistêmico de azitromicina. 

Metodologia: 

Sessenta indivíduos foram incluídos em 4 grupos: raspagem quadrante+antibiótico (n=15); raspagem 

quadrante controle (n=15); full-mouth+antibiótico (n=15); full-mouth controle (n=15). Exames clínicos 

incluíram profundidade de sondagem, nível clínico de inserção, índices de placa e gengival. Exames 

microbiológicos, bactérias do complexo vermelho nos tempos basal e 90 dias após a terapia. Os dados 

descritivos foram apresentados por meio de medidas de tendência central e seus respectivos intervalos de 

confiança e desvios-padrão. As variáveis de desfecho da eficácia do tratamento foram analisadas e 

comparadas por meio de testes paramétricos e não paramétricos quando apropriado (p < 0.05). 

Resultado: 

Avaliando PS, IG e IP observa-se que nos grupos que utilizaram azitromicina na forma sistêmica 

(FMD+AZI e RQ+AZI) ocorreu redução estatisticamente significativa. Em relação ao NIC não foi 

observada melhora em todos os grupos, bem como nos grupos controle, que não apresentaram beneficio 

clinico de PS e NIC em 90 dias, exceto para IG e IP que foram estatisticamente reduzidos entre o tempo 

basal e 90 dias. Apenas o grupo FMD+AZI apresentou redução da carga bacteriana total e das contagens 

médias de P. gingivalis entre 0 e 90 dias. Em relação às contagens médias de T. forsythia e T. denticola 

ambos os grupos que utilizaram antibiótico apresentaram reduções ao longo do tempo, não observado nos 

grupos controle. Houve correlação significativa apenas no início do estudo, sendo positiva. No grupo 

FMD+AZI o aumento nas contagens concomitantes de bactérias do complexo vermelho correlacionou-se 

com o maior percentual de sítios periodontais com PS>4mm. 

Conclusão: 

Concluímos que a terapia de raspagem convencional e full-mouth disinfection foram em geral similares 

entre si, o uso da azitromicina trouxe benefícios clínicos e redução bacteriana. Logo a incorporação da 

azitromicina pode ser indicada pelos profissionais tanto para o modelo de raspagem convencional quanto na 

proposta terapêutica de full-mouth disinfection. 
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SINTONIA DOS PARÂMETROS DOS CONTROLADORES PID EM FORNOS DE REAQUECIMENTO 

IMPLEMENTADOS EM CLP  

ENIC201658896 

 

FABIO SOARES 

Orientador(a): MARCIO ABUD MARCELINO 

 

Introdução: 

Cada vez mais as usinas siderúrgicas buscam maneiras de aperfeiçoar seus processos para manterem-se 

competitivas no mercado. Três fatores são considerados na busca de resultados: redução de impactos 

ambientais, aumento da segurança do processo e redução de custo. Em um processo de combustão, a 

otimização da relação estequiométrica ar / gás resulta em melhor eficiência térmica e redução no nível de 

emissão de poluentes (CO, SOx, NOx) dos fornos. Neste trabalho é apresentado uma técnica de otimização 

de combustão em fornos de reaquecimento de lingotes da planta Gerdau de Pindamonhangaba. Em 

particular, o trabalho é focado na eficiência de combustão que afeta diretamente os custos operacionais da 

planta. Um estudo preliminar dos processos de combustão foi realizado e, uma nova arquitetura de controle 

PID de temperatura e vazões de ar / gás, acoplados a uma malha de duplo limite cruzado, foi implementada 

utilizando um CLP. 

Metodologia: 

A metodologia consistiu na modelagem experimental, no projeto, na sintonia de controladores PI e PID e no 

estudo de estratégias de controle por duplo limite cruzado para as principais malhas de vazão e temperatura, 

que compõem o processo. Essa estratégia de controle permite uma significativa melhora na eficiência de 

combustão alcançando pela otimização da dinâmica na relação ar / combustível. Para auxílio no 

desenvolvimento do algoritmo PID foi utilizado o software de simulação Matlab / Simulink. 

Resultado: 

O sistema de controle desenvolvido e implementado em CLP permitiu grande melhora no desempenho do 

controle, com significativa redução da energia consumida e com redução na emissão de gases poluentes. 

Pelos testes efetuados, a expectativa é por uma redução mensal estimada de 2,2% no consumo gás natural. 

Finalmente, a redução na emissão de gases poluentes pelo novo modelo de controle, permite satisfazer os 

requerimentos da atual legislação. 

Conclusão: 

A proposta da estratégia de controle por duplo limite cruzado faz com que o ar e gás tenham uma resposta 

simultânea às variações de vazão, trabalhando em condições ótimas permitindo ao queimador melhor 

qualidade de chama. Uma arquitetura avançada de controle foi implementada no CLP tornando o sistema 

mais eficiente e robusto que o existente anteriormente, podendo ser replicado aos demais fornos da planta 

em análise. 
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA  

ENIC201648509 

 

ANA CAROLINA SIMÕES MARCONDES, ÍSIS FERNANDA DE OLIVEIRA, VANIA CRISTINA DOS REIS 

MIRANDA, WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA, FELIPE FERNANDES LEMOS 

Orientador(a): ELAINE CRISTINA MARTINEZ TEODORO 

 

Introdução: 

A insuficiência cardíaca gera sintomas que diminuem a tolerância ao exercício, devido a ineficiência do 

coração em suprir as necessidades fisiológicas do organismo. A implantação da prática de atividades físicas, 

dentro de um protocolo de tratamento mostra resultados positivos como o aumento da capacidade funcional 

dos pacientes. A atuação fisioterapêutica é de extrema importância e indispensável no tratamento desses 

pacientes e pode ser evidenciada por meio da realização de um programa constituído por exercícios 

aeróbicos, resistidos e respiratórios, quando necessários. Devido ao aumento da prevalência da insuficiência 

cardíaca e as alterações relacionadas a diminuição da capacidade funcional, bem como a preocupação para 

que os pacientes restabeleçam suas atividades cotidianas o mais breve possível, o presente estudo tem como 

objetivo verificar as diferentes condutas fisioterapêuticas destinadas ao tratamento de pacientes com 

insuficiência cardíaca. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, no qual foram utilizados artigos científicos em português e 

inglês de revistas indexadas nos bancos de dados Bireme e Pubmed, nas bases de dados Medline, Scielo, 

Lilacs e PEDRo, publicados entre os anos de 1997 à 2016. A busca pelos artigos utilizados no respectivo 

estudo ocorreu no período de agosto de 2015 a julho de 2016. Para a construção do trabalho foram incluídos 

estudos que estivessem disponíveis na íntegra, a população-alvo da pesquisa fosse composta por indivíduos 

portadores de insuficiência cardíaca, e os que incluíam exercícios aeróbicos, resistidos e respiratórios junto 

ao programa de tratamento. Foram exclusos aqueles estudos que não estavam disponíveis na íntegra; que 

não incluíam os exercícios aeróbicos, resistidos e respiratórios junto do programa de tratamento; e ainda os 

que não possuíam a população-alvo da pesquisa composta somente por indivíduos com insuficiência 

cardíaca. 

Resultado: 

O treinamento físico está intimamente associado com a melhora dos sintomas clínicos relacionados à 

insuficiência cardíaca bem com como a melhora da qualidade de vida. Desse modo, estudos demonstram 

que o treinamento aeróbico é capaz de aumentar significativamente o valor do consumo máximo de 

oxigênio, o treinamento resistido é recomendado com objetivo de aumentar a força e potência muscular, 

densidade óssea, além de melhorar a função ventricular esquerda e os exercícios respiratórios podem ser 

utilizados para prevenir complicações pulmonares. Outros autores, concluíram que um programa de 

treinamento físico supervisionado e individualizado pode proporcionar uma melhora da capacidade 

funcional, do consumo máximo de oxigênio, além de diminuir eventos cardiovasculares, respiratórios e 

hospitalizações. 

Conclusão: 

Os programas constituídos por exercícios aeróbicos, resistidos e respiratórios mostraram-se de extrema 

importância e eficácia para os pacientes com insuficiência cardíaca, pois através de protocolos bem 

preparados e aplicados é possível diminuir os sintomas relacionados a patologia, bem como melhorar o 

consumo de oxigênio, a capacidade funcional e a qualidade de vida desses pacientes. 
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METODOLOGIA SMED: DO TEMPO DE SETUP EM UM ÚNICO DÍGITO AOS PROJETOS DE MELHORIA 

CONTÍNUA EM UMA FABRICANTE DE TUBOS  

ENIC201620725 

 

JOSÉ CAMILO DE TOLEDO NETO, FÁBIO KOBAYASHI RIVA, CEZAR DE ALENCAR HUMMEL, DIEGO GOMES 

BRASIL, SERGIO MENDES DE CARVALHO 

Orientador(a): LUIZ FERNANDO FIORIO 

 

Introdução: 

O propósito deste artigo é apresentar através de uma maneira racional e sistemática a metodologia 

desenvolvida por Shigeo Shingo entre os anos de 1950 e 1969. O conceito conhecido mundialmente como 

Single Minute Exchange of Die, carrega a sigla de SMED, sendo uma das principais referências quando o 

assunto é redução do tempo de setup de máquinas. Embora não seja a primeira, muito menos a única 

ferramenta a sugerir tal premissa, o SMED alcançou seu patamar de reconhecimento ao integrar de modo 

eficiente e eficaz o quadro de processos de melhoria continua do Sistema Toyota de Produção. Por essas 

razões, optou-se por avaliar a obra de Shingo de modo não somente explanatório, mas também crítico para 

que realizadas as devidas análises, fosse possível sacramentar a essência da metodologia de forma a 

possibilitar uma implantação bem-sucedida da mesma em uma empresa metalúrgica fabricante de tubos para 

indústria petrolífera. 

Metodologia: 

A metodologia aqui empregada foi, a princípio, aquela de abordagem bibliográfica, onde livros, revistas e 

anais em meios eletrônicos foram utilizadas na revisão da literatura com a finalidade de garantir a 

confiabilidade dos dados empregados no processo. Contudo, como o objetivo essencial era o de obter 

respostas para os problemas de produtividade, o desenvolvimento desse estudo se fez mediante o uso não 

somente dos conhecimentos adquiridos através de anais bibliográficos, mas também em conjunto com os 

recursos disponíveis para análise, formulação e implantação de uma melhoria no processo produtivo da 

empresa em questão. 

Resultado: 

No que se refere aos resultados obtidos com a pesquisa bibliográfica realizada pode-se identificar os 

estágios conceituais do SMED; mensurar a versatilidade da metodologia através da visão de outros autores; 

e, verificar a existência de lacunas que pudessem influenciar na implantação bem sucedida dessa ferramenta 

da qualidade. Assim como, a aplicação da metodologia na linha de produção da fabricante de tubos em 

estudo proporcionou: melhorias nas etapas de setup; a adaptação de suportes para facilitar as montagens 

inerentes ao setup; a padronização do setup por meio de representação gráfica no local de trabalho; aumento 

na segurança do trabalho; e, redução de 30% no tempo de setup dentro de um período de seis meses. 

Conclusão: 

Embasados tanto nos estudos realizados, quanto na prática empregada em ambiente fabril, inferiu-se que é 

extremamente necessário que as empresas deem a devida importância aos projetos de melhoria contínua, 

permitindo assim que as ações corretivas oriundas desses possam tornar-se práticas comuns na rotina de 

produção, conferindo perenidade ao negócio. 
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O ADMINISTRADOR E AS DOENÇAS PSICOLÓGICAS OCUPACIONAIS  

ENIC201610087 

 

DANIELA RODRIGUES DA SILVA, LUCIANA PRADO SANTOS 

Orientador(a): PAULO HENRIQUE COSTA SODRE 

 

Introdução: 

Na atualidade, observa-se um grande número de trabalhadores que apresentam patologias físicas e 

psicológicas oriundas do ambiente ocupacional, essas enfermidades trazem uma sobrecarga de trabalho aos 

demais funcionários da equipe gerando perdas para a própria organização que terá consequências como 

sabotagens internas, afastamentos e até mesmo paralisação de sua produção e/ou serviço. As doenças 

ocupacionais originam-se quando o ambiente de trabalho torna-se um local de sofrimento físico e/ou mental 

para o profissional. O objetivo geral deste trabalho é conhecer quais as consequências que o ambiente de 

trabalho pode proporcionar à saúde do trabalhador e quais são as ações que os gestores podem utilizar para 

prevenir o adoecimento psicológico no ambiente laboral. 

Metodologia: 

Esse estudo é pesquisa com referencial teórico-metodológico em bibliografias descritivas focadas na 

administração de recursos humanos, saúde pública, saúde coletiva, medicina social, engenharia, clínica 

médica, medicina do trabalho, sociologia, epidemiologia social e psicologia. Foram realizados estudos em 

livros, monografias, dissertações, textos científicos e em bases de dados de acesso via internet. 

Resultado: 

Pressupomos como resultado que as informações analisadas possam auxiliar na implementação de técnicas 

favorecendo o gestor, reduzindo custos e preservando a saúde física e mental de seus colaboradores. 

Conclusão: 

Mediante ao material analisado, conclui-se que o administrador deve ter consciência da influência do 

ambiente de trabalho na saúde de seu colaborador e deve enfatizar programas de promoção e prevenção da 

saúde de seus funcionários, com o intuito de assegurar a qualidade de vida no trabalho. 
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EXERCÍCIOS RESISTIDOS EM IDOSOS HIPERTENSOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

ENIC201649213 

 

MARIA RITA PAIVA FRANÇA, DÉBORA MONIQUE CAMPOS MENDES, VANIA CRISTINA DOS REIS MIRANDA, 

WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA, FELIPE FERNANDES LEMOS 

Orientador(a): ELAINE CRISTINA MARTINEZ TEODORO 

 

Introdução: 

O envelhecimento humano predispõe o idoso a distúrbios de saúde associados às alterações no sistema 

cardiovascular, como a hipertensão arterial sistêmica, a qual atualmente é considerada um grande problema 

de saúde pública gerando um grande impacto, principalmente na saúde dos idosos, pois, proporciona um 

aumento nos gastos com tratamentos e medicamentos, visto que são considerados incapacitados com relação 

à perspectiva de vida e na maioria dos casos evoluem ao óbito. Estudos apontam para a grande importância 

das atividades físicas regulares, gerando significativas modificações na pressão arterial A atuação 

fisioterapêutica por meio dos exercícios resistidos pode minimizar os fatores de risco cardiovasculares, 

proporcionando uma melhora na qualidade de vida desses pacientes, mostrando-se eficaz para manter e ou 

reduzir os níveis pressóricos. Entretanto, existem muitos estudos controversos diante dos exercícios 

resistidos, mostrando resultados escassos. Desse modo, o presente estudo tem como objetivo verificar os 

efeitos proporcionados pelo exercício resistido em idosos hipertensos. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, no qual foram utilizados artigos científicos em português e 

inglês de revistas indexadas nos bancos de dados Bireme e Pubmed, nas bases de dados Medline, Scielo, 

Lilacs e PEDRo, publicados entre os anos de 1997 à 2016. A busca pelos artigos utilizados no respectivo 

estudo ocorreu no período de agosto de 2015 a julho de 2016. Para a construção do trabalho foram incluídos 

estudos que estivessem disponíveis na íntegra, a população-alvo da pesquisa fosse composta por indivíduos 

idosos e portadores de hipertensão arterial sistêmica, e os que incluíam exercícios resistidos junto ao 

programa de tratamento. Foram exclusos aqueles estudos que não estavam disponíveis na íntegra; que não 

incluíam os exercícios resistidos junto do programa de tratamento; e ainda os que não possuíam a 

população-alvo da pesquisa composta somente por indivíduos idosos portadores de hipertensão arterial 

sistêmica. 

Resultado: 

O exercício resistido proporciona uma redução dos níveis pressóricos, causando hipotensão pós-exercício 

em indivíduos normotensos e principalmente em hipertensos. Essa resposta pode apresentar-se de forma 

variável dependendo da carga, volume de treino, tempo, massa muscular mobilizada, intervalos entre as 

séries e intervalos entre os exercícios. Os protocolos de treinamento resistido podem ser realizados com 

50% ou 75% de uma repetição máxima. Nos exercícios submetidos a 50% de uma repetição máxima, pode-

se utilizar um maior número de repetições, sendo três séries contínuas de doze repetições, podendo ter um 

intervalo de 90 e 120 segundos entre cada série. Já os exercícios submetidos a 75% de uma repetição 

máxima, pode-se utilizar um menor número de repetições, sendo três séries contínuas de oito repetições, 

podendo ter um intervalo de 90 e 120 segundos entre cada série. Vários estudos demostram que o 

treinamento resistido, tanto leve quanto moderado, na terceira idade apresenta benefícios cardiovasculares. 

Conclusão: 

Diante do presente estudo, pode-se concluir que o exercício resistido influencia sim no controle da pressão 

arterial sistêmica, porém, torna-se necessário uma ordem de execução dos mesmos para se obter o efeito 

hipotensivo pós-exercício em idosos hipertensos controlados. O treinamento resistido regular promove além 

de reduções nos níveis pressóricos, várias adaptações fisiólogicas, como a mais comprovada delas, as 

modificações musculo-esquéleticas, sendo também capaz de proporcionar ao idoso hipertenso uma melhora 

na qualidade de vida e na capacidade funcional. 
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O LADO OBSCURO DO ARCO-ÍRIS: UM RECORTE NA HISTÓRIA DE LUTA DESENFREADA PELO 

RECONHECIMENTO LGBTS  

ENIC201661200 

 

PEDRO HENRIQUE JUSTINO DA SILVA 

Orientador(a): MÔNICA MARIA NUNES DA TRINDADE SIQUEIRA 

 

Introdução: 

Este estudo originou-se do processo de reflexão e compreensão sobre o que o movimento LGBTs tem feito 

para contribuir com a conscientização de luta dessa população. Discutir a diversidade humana na realidade 

brasileira atual pressupõe análise crítica do real sentido da participação do Movimento LGBTs (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) no maior evento organizado do país sobre a 

diversidade humana: a “Parada do Orgulho LGBTs.” 

Metodologia: 

Para a abordagem dessa análise optamos por utilizar a pesquisa quanti/quali, com a aplicação de observação 

sistemática e de enquete aos participantes da Parada do Orgulho Gay de São Paulo. Posteriormente ao 

evento foi realizada entrevista com celebridade do mundo homossexual e questionário aberto com um dos 

organizadores desse evento. A análise dos dados se deu a partir do conhecimento da história do movimento 

LGBTs e a identificação das conquistas, desafios, mitos e dilemas que envolvem o movimento, assim como 

a análise do padrão de consumo gerado no movimento LGBTs e da atual discussão das religiões em relação 

à homossexualidade. E por fim a identificação do papel do assistente social dentro do movimento. Nesta 

pesquisa foi abordado o reconhecimento do significado social desse evento na origem dessa organização 

como um movimento de luta, que em determinado momento histórico, consolidou e construiu alicerces para 

superar o preconceito que perpassa a relação das diversidades humanas. Porém, a realidade nos leva a 

provocar um debate crítico sobre o alcance desse objetivo na atualidade, pois existem várias indagações 

sobre a importância da participação no movimento LGBTs, com consciência social do evento. Por um lado, 

há um alto índice de participação e com isso o seu reconhecimento. Por outro, é sabido que se formam 

resistências em relação à comercialização que é feita do próprio movimento. Esses questionamentos e 

resistências perpassam por embates políticos e morais. Alguns acontecimentos inusitados e, 

consequentemente, escandalosos chamaram a atenção na Parada do Orgulho Gay, em maio de 2015, onde, 

em respostas às ofensas de deputados fundamentalistas do Congresso Nacional, fizeram com que até mesmo 

os próprios organizadores deste evento declarassem “a perda do sentido real dessa luta”. Com isso, atribui 

vantagens à heterossexualidade, tornando-a incontestável e privilegiando os seus direitos em prejuízo dos 

direitos LGBTs. 

Resultado: 

O fortalecimento do movimento LGBTs a nível internacional possibilitou importantes conquistas jurídico-

formais e, com isso, concentrando esforços para combater esse preconceito. Contudo, um crescimento 

fortemente influenciado pelo oportunismo e então, incorporada pelo mercado surgiu ao seu redor 

enfraquecendo seu aspecto político. Essa polêmica nos conduziu a refletir sobre uma possível ameaça dos 

direitos já conquistados pelo movimento LGBTs, diante dos questionamentos da sociedade à proposta 

policlassista do evento em questão. Como resultados, nossos estudos apresentam, de modo parcial, que as 

Paradas do Orgulho LGBTs são frutos de grupos organizados que promovem a visibilidade e, 

consequentemente, impõem o respeito a essa população, expressando ações políticas reivindicatórias e, 

assumindo notadamente seu criticado caráter festivo e carnavalesco. Como toda mobilização social e seu 

lento processo de conscientização, combina sons, cores e personalidades em celebração da diversidade 

sexual e identidade de gênero, assim como denuncia discriminações e injustiças. 
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Conclusão: 

Marca em nosso calendário uma data comemorativa, capaz de alcançar altos índices de apoio e 

reconhecimento, trazendo à tona expressões de resistência às formas de opressão e exploração, 

estabelecendo um envolvimento coletivo com a sociedade. Faz-se necessário potencializar propostas de 

fortalecimento do “sentido real” da Parada do Orgulho LGBTs frente aos desafios que essa população em 

geral enfrenta, na perspectiva contrária ao preconceito e à mercantilização deste evento. 
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FRANQUIAS: UM NOVO MODELO DE NEGÓCIO  

ENIC201673188 

 

PAULO EDUARDO PRINCE RODRIGUES, WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA MOREIRA 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

As franquias são cada vez mais comuns no Brasil e no mundo, tendo visto que há um grande número de 

associados à este sistema de negócio. Cada franqueado tem o direito de utilizar da marca na qual se afirmou, 

usufruindo também do nome e expectativas dos consumidores perante aquela com o comercio de seus 

produtos e serviços. 

Metodologia: 

A pesquisa será realizada no município de Taubaté na região do Vale do Paraíba do Estado de São Paulo 

através de livros e pesquisas sobre o tema, buscas na internet e pesquisa de campo. O trabalho se propõe 

ainda como método apresentar e analisar estudo de caso uma franquia de grande, médio, pequeno e micro. 

Com objetivo de esclarecer e evidenciar o crescimento em aquisições desse modelo de negócio. 

Resultado: 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise e coleta de dados. De inicio uma 

descrição do que são franquias, dos tipos encontrados e como funcionam seus respectivos sistemas. 

Posteriormente apresenta-se os números relativos da evolução da rede de franqueados em diversos aspectos. 

Como o objetivo dos futuros franqueados é possuir um leque de opções para que dentre elas possam 

escolher a que se adéqua mais em seu perfil de investidor, foram feitas análises do processo de alguns tipos 

de franquias. 

Conclusão: 

O sistema de Franschising proporciona uma gama de benefícios tanto para o empreendedor de primeira 

viajem quanto ao veterano, já que oferece uma empresa conceituada no mercado. Visto que possui um plano 

de negócio pré-estabelecido e consolidado. 
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PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO  

ENIC201646740 

 

ISABELLA DE FARIA, BRUNA TURCI GUEDES 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

O estudo foi desenvolvido tendo como objeto a Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração, localizada na 

Vila Berizal na zona rural do município de Tremembé/SP. Um local privilegiado, as margens das rodovias 

Pedro Celete, que liga a cidade de Tremembé a Campos do Jordão. Na história a igreja fazia parte da 

fazenda das Palmeiras, qual em decorrência a lei Áurea perdeu sua mão-de-obra, levando-a à venda aos 

monges, vindos da França, que compraram e então a transformaram em fazenda Maristela, na qual era 

utilizada a técnica de irrigação de arroz. A cidade de Tremembé foi beneficiada com a passagem de um 

ramal de linha férrea para o transporte deste cereal. Atualmente a igreja é de propriedade da Cúria 

Diocesana de Taubaté e encontra-se em estado avançado de deterioração. A presente teve por objetivo a 

inventariação do estado atual do patrimônio histórica a Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração (Ramos, 

2000).. 

Metodologia: 

O projeto de restauro iniciou-se com um estudo aprofundado sobre a igreja Nossa Senhora do Sagrado 

Coração. Através das visitas realizadas, pôde-se perceber que suas fachadas indicavam uma aparência de 

abandono, pois estavam muito deterioradas. Além disso, seu interior indicava que havia rachaduras, 

umidade e descascamento de tinta nas paredes. Para ter a certeza das cores originais dessa igreja, foi 

executado um trabalho de prospecção pictórica junto com os professores e colegas de classe, indicando o 

rosa para a parte exterior e o amarelo para o interior. Foram realizados levantamentos fotográficos com o 

uso de câmera digital das partes externas e internas para uma obter-se um melhor estudo do local. A partir 

desse estudo foi pensado num projeto que abrangesse a sociedade que vivia no bairro, pois haviam crianças 

que utilizavam o espaço externo da igreja para realização de atividades escolares. Assim, desenvolveu-se a 

criação de um rancho com oficinas voltadas ao restauro. 

Resultado: 

A partir da metodologia, foi desenvolvido os resultados. Primeiro foi realizada as plantas de materiais, 

liberação e deterioração, em seguida a de restauração, onde incluía o projeto do rancho. Esse rancho reunia 

três salas, cada uma com atividades diferentes como desenhos, paisagismo e pinturas, destinadas às crianças 

que moravam no bairro.No trabalho também havia os desenhos da fachada e cortes da igreja com a 

representação das cores originais e uma maquete eletrônica mostrando o conjunto do trabalho desenvolvido. 

Além das representações dos desenhos há também uma ficha com as fotos das principais partes da igreja 

onde mostram os deteriorios, e a descrição de cada uma delas. Foi criado, para uma melhor apresentação, 

um logotipo com referenciais artísticos da igreja, concluindo assim o trabalho de restauro. 

Conclusão: 

Através da realização desse trabalho conseguimos adquirir uma grande experiência em projeto de restauro, 

onde conhecemos uma igreja de grande importância no município de Tremembé, realizando nela um estudo 

de prospecção pictórica o qual nos trouxe um grande aprendizado. Aprendemos a elaborar as plantas de 

restauro, identificando e numerando cada ambiente, identificando os tipos de materiais, realizando a planta 

de liberação, de deteriorios e por último a planta concluída. Este trabalho foi importante no decorrer 

acadêmico, pois a partir dele conseguimos entender como funciona o estudo de restauro. 
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A FAMÍLIA COMO PONTO DE PARTIDA  

ENIC201606811 

 

BRUNA CRISTINA GONÇALVES 

Orientador(a): MÔNICA MARIA NUNES DA TRINDADE SIQUEIRA 

 

Introdução: 

No ano de 1927 houve a criação do Código?de menores?no Brasil, era uma série de leis que tinham como 

propósito “proteger” as crianças e adolescentes, que na época eram chamados de “menores”. Porém esse 

código não cumpria seu propósito de proteção, e sim visava?retirar?do meio social, aquele “menor” que 

estava?“atrapalhando”?a ordem social.?A lógica era punir e não proteger.?Hoje, temos o?Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA)?que por outro ângulo,?visa proteger?e dar prioridade absoluta?à?criança 

e?ao?adolescente, tentando de diversas formas?oferecer?amparo, proteção e inserção no meio social. 

Metodologia: 

Com?um estudo bibliográfico?foi constatado que a criação do Código de Menores, teve?início?após quase 

ter acontecido uma tragédia. Um garoto de 12 anos?exercia um trabalho de engraxate,?onde?certo dia se 

irritou?com um de seus clientes por?não ter efetuado o pagamento de seu serviço. O “menor”?quando 

irritado?atirou tinta no cliente, e por esse ato acabou sendo levado para a prisão onde?ficou?em uma 

mesma?cela?com?outros trinta adultos?por quatro semanas, sem?cuidado,?sem prioridade de atendimento, 

sem nada. Seus companheiros de cela violentaram brutalmente esse garoto. Após ser solto da prisão, foi para 

a?Santa Casa?em estado?lastimável,?onde?trouxe muita?polêmica?gerando?uma discussão pública?que 

culminou com uma proposta legislativa no?congresso?brasileiro. O?presidente?da república?da 

época?escolheu?o dia da criança?(12 de outubro) para assinar?o Código de?Menores?que tinha como 

propósito a “proteção”?da criança e?do?adolescente?até 18 anos. Outro fato que?foi?vetado?pelo?Código 

de Menores?foi?a?roda dos expostos.?A?comparação do Código de Menores e?o ECA?fez-me?refletir e 

enumerar as diversas diferenças?entre estas duas legislações.?Após a criação?do ECA?os pequenos 

infratores, como também eram chamados?a criança e?o?adolescente, passam a ser?sujeitos de direitos,?e 

chamados?como realmente são: crianças e adolescentes. Esse artigo mostra ao seu decorrer, a?importância 

de?se?ter?não só uma legislação,?mas também uma política efetiva que garanta os direitos da criança e do 

adolescente, principalmente aqueles que não possuem?uma?família?e/ou?aqueles em conflito com a lei. É 

fundamental?a presença do assistente social diante deste público como um profissional que tenha 

compromisso ético-político diante das políticas sociais voltadas para a criança e o adolescente. 

Resultado: 

A pesquisa mostra como depois da criação?do ECA,?tivemos?de um lado?um?crescimento significativo?da 

proteção de?crianças e adolescentes?no Brasil?e?de outro?como é de fato a vida 

de?crianças/adolescentes?que não?vivem em um ambiente familiar. Muitas vezes?vivem “debaixo” da 

lei?do ECA,?mas?não são atendidas como sujeitos de?direitos.? 

Conclusão: 

É?preciso aprofundar?como as crianças e adolescentes em situação de abrigo?que não?possuem vínculo 

familiar?são?tratadas,?qual rotina?seguem?e como com o passar do?tempo?passam?a?ser 

tratadas?como?prioridade?de um lado,?mas de outro?negligenciadas pelas políticas públicas.?Propõe-

se?a?comparação?entre o Código de Menores e o ECA?e?os desafios da política de assistência social e?do 

Sistema de Garantia de Direitos?demonstrando?como a família e a falta dela influencia na vida de uma 

criança,?como?lidam?com determinadas situações e com?quem?contam?para que tenham proteção?social. 
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CAMPANHA DOS 40 ANOS DA UNITAU NAS MÍDIAS SOCIAIS: A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 

AUDIOVISUAL E CONTRIBUIÇÃO PARA IMAGEM DA MARCA.  

ENIC201625938 

 

TIAGO MARIANO DA CONCEIÇÃO, FELIPE LUIZ PUNHAGUI, ARIEL MARCON 

Orientador(a): EDILENE MAIA ALMEIDA MACEDO 

 

Introdução: 

Com o avanço da tecnologia e sua popularização, novas formas de gerar conteúdo foram implementadas na 

área da comunicação. O rádio foi o percussor, assim como o cinema e a televisão foi essencial na formação 

de opinião para o público em massa. No século 21, a internet se torna cada vez mais uma força de criação e 

geração de conteúdo. Abre-se então, um leque de possibilidades graças ao massivo acesso a redes sociais e a 

facilidade de acesso. As marcas começam a rever suas estratégias e começam então a usar todas as formas 

possíveis para engajar ainda mais seus consumidores a ela. A UNITAU na comemoração dos seus 40 anos 

em 2014, trouxe uma nova visão em conteúdo audiovisual como complemento para campanhas e eventos da 

universidade. 

Metodologia: 

De forma humanizada, foram desenvolvidos pela Central de Comunicação da Universidade de Taubaté 

(ACOM) 13 episódios para o canal do YouTube da UNITAU, até então usado para divulgar conteúdos de 

feiras e campanhas de vestibulares passados. Os vídeos tiveram a participação de pessoas envolvidas na 

história da Universidade, fazendo parte da campanha audiovisual “Sua história, nossa história”. Segundo o 

estudo IMS Video in Latam sobre o panorama de consumo de conteúdo audiovisual no Brasil e na América 

Latina, constatou-se que 87% da população brasileira que possui uma conexão de internet, assiste vídeos 

online, sendo os smartphones a forma mais usada para consumir esse conteúdo. Sendo assim, foi necessária 

uma pesquisa bibliográfica sobre conteúdo de marca, produção audiovisual e consumo de mídia para 

entender como o consumidor é atingido e engajado por essa forma de material nas mídias digitais. Além 

disso, foi realizada uma entrevista com realizadores desse projeto. A entrevista com uma pessoa responsável 

pelo planejamento e outra pela edição dos vídeos consistia na busca de informações sobre o objetivo da 

campanha, processos de gravação e edição, divulgação e resultados esperados. A escolha dos entrevistados 

foi feita através de um levantamento de todos que participaram desse processo. 

Resultado: 

A campanha “Sua história, nossa história” pôde unir as três áreas da comunicação, envolvendo as equipes 

formadas para a produção a participar desde o início, com escolha de personagens e elaboração de roteiros, 

até o final, com edição e divulgação. Além disso, os 40 anos da Universidade resgatou a campanha 

institucional da marca, criando um relacionamento maior entre as diferentes posições na Universidade 

(alunos, professores e servidores). Foi uma oportunidade de mostrar a instituição pelo olhar de todos e de se 

projetar seu próprio futuro. Além disso, destaca-se a boa repercussão desta campanha, que rendeu fotos, 

documentos, vídeos, e etc. No final dela, tudo isso se tornou uma exposição da história da Universidade de 

Taubaté no CDPH (Centro de Documentação e Pesquisa Histórica), com direito a uma linha do tempo 

explicativa. Sua repercussão foi positiva, com números expressivos de visualizações orgânicas (5,498 no 

total) e envolvimento nas mídias sociais. 

Conclusão: 

Conclui-se que tal produção de conteúdo audiovisual foi capaz de gerar relacionamento entre as equipes de 

produção, entrevistados e público. Essa campanha de comunicação institucional, além de gerar conteúdo 

para as mídias sociais, completou as ações planejadas para comemoração dos 40 anos da Universidade de 

Taubaté, como a linha do tempo e a exposição. Mostrar a instituição pelo olhar de todos e de se projetar seu 

próprio futuro foi o maior legado deixado. 
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AVALIAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO ORIGINAL E DA SITUAÇÃO ATUAL DOS REMANESCENTES DE 

CERRADO DO MUNICÍPIO DE TREMENBE-SP.  

ENIC201636442 

 

HELENICE MARIA SARDINHA LEMOS 

Orientador(a): ADEMIR F. MORELLI 

 

Introdução: 

O Cerrado brasileiro é reconhecido mundialmente como a savana mais rica do mundo, por sua abundancia 

em espécies endêmicas. Atualmente vem sido ameaçado pelo desenvolvimento desenfreado que vem 

desmatando essas áreas para uso urbano ou ate mesmo para a plantação de espécies que não são nativas 

daquele local. Alem de sua importância ambiental o cerrado possui também uma importância 

socioeconômica, se caracteriza por diversas paisagens, podendo assim ser usado para o turismo e obter uma 

maior importância na economia local. Os objetivos do trabalho são; a) Fazer um mapa temático sobre área 

de abrangência do cerrado remanescente; b) Denominar vegetação nativa do Bioma Cerrado que se 

apresenta naquela região; d) estudar e planejar qual a melhor forma de se preservar os enclaves de Cerrado; 

e) realizar um estudo de conscientização da população sobre a importância do bioma para a Biodiversidade 

local. 

Metodologia: 

Levantamento Bibliográfico: Compreenderá as fases de pesquisa, transcrição, descrição e classificação das 

informações textuais. Serão revisados trabalhos referentes às bases conceituais e teóricas, sobre a área de 

estudo e sobre as técnicas e métodos utilizados no projeto Levantamento do Material Cartográfico e dos 

Produtos de Sensoriamento Remoto: Serão acessados o material cartográfico existente (cartas topográficas e 

mapas temáticos) e os dados espaciais de sensoriamento remoto (imagens orbitais) sobre a área de estudo. Já 

foram disponibilizados pelo IF e pela SOS Mata Atlântica os dados da vegetação natural da RMVPLN. 

Visitas Técnicas ;Compreenderá visitas técnicas a outras instituições que pesquisam e estejam envolvidas 

com o cerrado na região para levantamento de informações baseadas na experiência, dificuldades e 

tendências, procurando parcerias para viabilização dos estudos. Mapeamento dos remanescentes de cerrado 

no município; Os mapas com os limites e os usos da terra serão sobrepostos às imagens de satélite de alta-

resolução para a interpretação e mapeamento das áreas de cerrado e para a atualização do uso do solo. O 

mapeamento do cerrado é fundamental para a etapa de caracterização da vegetação e seleção de áreas 

prioritárias; Avaliação do estado de conservação das áreas de cerrado:A avaliação do estado de conservação 

das áreas de cerrado será realizado segundo a metodologia da Avaliação Ecológica Rápida (AER), 

desenvolvida pela The Nature Conservancy (TNC, 1999) e compreenderá às seguintes etapas: a) Pré-

definição dos pontos de amostragem pela coordenação do plano de estudo; PRPPG/2016 b) Elaboração de 

produtos cartográficos para levantamentos de campo; c) Elaboração da descrição sucinta de cada ponto de 

amostragem. Embora a AER seja uma metodologia específica para diagnósticos do meio biótico, 

experiências anteriores denotaram uma importância intrínseca à aplicação desta metodologia também para 

os aspectos do meio físico, e dependendo de cada caso, alguns aspectos do meio antrópico, com excelência 

para o uso e ocupação do solo. 

Resultado: 

Mapa da configuração original do Cerrado no Município A identificação das áreas original de ocorrência de 

cerrado é fundamental para determinar as diretrizes de preservação e conservação do cerrado e para a 

seleção de áreas prioritárias. Avaliação do estado de conservação das áreas de cerrado O levantamento do 

estado de conservação do cerrado possibilita a avaliação das áreas mais vulneráveis e ameaçadas e a propor 

medidas de conservação, preservação e recuperação para as formações vegetais de cerrado no município. 

Seleção das Áreas Prioritárias No RMVPLN não há nenhuma unidade de conservação do cerrado. A seleção 

de áreas prioritárias permitirá aos órgãos licenciadores, ao poder público municipal e estadual a adoção de 

políticas públicas para proteção do cerrado como unidades de conservação, estimulando ainda as empresas a 

adoção de áreas de cerrado e a sua transformação em unidades de conservação particulares (RPPNs). 
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Conclusão: 

O Vale do Paraíba conta com mais de três séculos de ocupação, acumulando em sua paisagem as marcas 

resultantes das combinações de diferentes fenômenos ocorridos nos diversos momentos de sua história. 

Apesar de bastante alterada, a paisagem Vale paraibana apresenta uma alta heterogeneidade física e 

biológica, possuindo expressivo valor paisagístico e constituindo verdadeiro patrimônio ambiental e 

cultural. Por esses motivo é de suma importância que se faça um estudo sobre a área remanescente de 

cerrado, faça um planejamento da melhor maneira de se preservá-la, e se aplique conscientizando a 

população da importância do bioma para a biosfera local. 
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MAIOR DESEMPREGO EM 10 ANOS EM TAUBATÉ, 22,2%: UMA EM CADA CINCO PESSOAS NÃO 

CONSEGUE UM POSTO DE TRABALHO  

ENIC201601924 

 

BRUNO DE LIMA CONDE 

Orientador(a): EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

Introdução: 

O índice de desemprego em Taubaté, 22,2% em abril de 2016, é o maior dos últimos 10 anos. A explosão 

deste índice é devido principalmente ao desemprego dos homens no setor industrial. Taubaté tem uma 

“mono matriz econômica” baseada fortemente na indústria, em especial na automobilística. Ganhador do 

Prêmio de Economia do Banco Central da Suécia de 1974 (erroneamente chamado de “Prêmio Nobel de 

Economia”) o sueco Gunnar Myrdal diz no livro Subdesenvolvimento (1970) “o poder de criação de 

emprego [em países subdesenvolvidos] pela industrialização é pequeno, nulo ou negativo”. E a indústria 

está passando por um duplo processo de migração: no âmbito nacional, está migrando para o norte do país; 

no âmbito internacional, está migrando para o Oriente. Este processo é irreversível e a perspectiva para 

Taubaté no curto e médio prazo é muito difícil. 

Metodologia: 

Os dados apresentados neste trabalho foram apurados pela Pesquisa de Ocupação, Renda e Escolaridade – 

PORE, realizada desde 2005 pelo Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais – Nupes, da Universidade de 

Taubaté – UNITAU. Em abril de 2016 a PORE entrevistou moradores de 184 domicílios selecionados 

aleatoriamente, somando um total de 583 pessoas. Nos anos anteriores amostragens semelhantes foram 

colhidas e, como atestam os manuais de estatística, são suficientes para um nível de confiança de 95% e 

uma margem de erro de 4%. A população da cidade foi de 293.782 habitantes em 2015, de acordo com a 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade, vinculada à Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo. Segundo dados da PORE, 138.596 compõem a 

População Economicamente Ativa – PEA, portanto, o número absoluto de desempregados alcança 30.768 

pessoas. 

Resultado: 

Como é possível observar pelo gráfico 1, o desemprego do gênero feminino sofreu um leve aumento, 

passando de 20,98% para 22,31%, índice que se manteve num patamar elevado. Porém a variação do gênero 

masculino saltou de 13,84% para 22,07%. Houve uma significativa perda de participação do setor industrial 

dentre os que permanecem empregados, de 20,20% para 15,50%. Abril/2015 53,90% Serviços 20,20% 

Indústria 22,60% Comércio 2,90% Construção civil 0,40% Agricultura Abril/2016 57,30% Serviços 15,50% 

Indústria 23,50% Comércio 3,30% Construção civil 0,50% Agricultura Tabela 1. Ocupação por setores de 

atividades em percentual Por fim, o gráfio 2 revela a evolução do índice de desemprego entre 2006 e 2016. 

A média é 12,81%, índice elevado. 

Conclusão: 

A crise que o Brasil passa atualmente certamente é um fator que reflete na situação de Taubaté, entretanto 

não é suficiente para se analisar a real situação da cidade. No passado, a lógica até foi válida: a revolução 

industrial utilizou-se de massas camponesas migrando para as cidades e sendo empregadas em indústrias de 

mão de obra extensiva. Contudo, não é possível acreditar ainda hoje, em tempos de alta informatização e 

robotização, que a Industrialização seja solução para o emprego. Investir em outra setores econômicos, em 

especial na chamada economia criativa, mostra-se essencial. 
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AGRAVOS RELACIONADOS A FLEBITES DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO EM UNIDADES DE 

INTERNAÇÃO  

ENIC201607518 

 

STEPCIANE CARLA COSTA BARBOSA, SELMA MARIA APARECIDA DE ALCANTARA 

Orientador(a): ADRIANA GIUNTA CAVAGLIERI 

 

Introdução: 

A implementação da terapia intravenosa faz parte do cotidiano da enfermagem no cuidado do tratamento de 

doenças ou agravos a saúde. Pode ser definida como um conjunto de conhecimentos e técnicas que visam 

administração de soluções ou fármacos no sistema circulatório, abrangendo o paciente na escolha, obtenção 

e manutenção do acesso venoso periférico, bem como os cuidados referentes a frequência de troca do 

cateter, curativos, dispositivos de infusão e soluções. A técnica de cateterização em veias periféricas é o 

procedimento amplamente utilizado nos hospitais em geral, devido à facilidade de manuseio e ausência de 

procedimento cirúrgico para inserção e manutenção do acesso. É imprescindível a competência técnico-

científica da equipe de enfermagem, sendo responsabilidade do enfermeiro selecionar e determinar o local 

apropriado para punção venosa. Objetivou-se analisar os agravos relacionados a flebites causadas ao uso de 

cateter venoso periférico junto a equipe de enfermagem de unidades de internação. 

Metodologia: 

estudo descritivo, transversal de natureza quantitativa, realizado em um hospital na região do vale do 

Paraíba paulista, participaram profissionais de enfermagem: Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de 

enfermagem. A coleta de dados foi feita nas unidades de internação de clínica médica e ortopédica nos 

períodos diurno e noturno no mês de julho do ano corrente. Foram entregues os questionários 

individualmente aos participantes dos plantões pares e ímpares que concordaram com o estudo assinando do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Projeto aprovado pelo CEP UNITAU sob parecer de número 

1.548.942. 

Resultado: 

participaram do estudo 15 profissionais; 07 (46,6%) com idade entre 29-39 anos; 13 (86,6%) eram do sexo 

feminino; 08 (53,3%) eram técnicos de enfermagem; todos afirmaram realizar a punção venosa. Nas etapas 

da técnica: 10 (66,6%) disseram garrotear o membro; 09 (60%) relataram a higiene das mãos; 08 (53,3%) 

reunir, organizar o material e explicar o procedimento a ser feito para o paciente, o uso do EPI foi citado por 

um profissional; 12 (80%) afirmaram trocar o acesso após o banho do paciente; todos disseram que o cateter 

deve ser trocado a cada 72 horas; 12 (80%) definiram sinais flogísticos como: dor, calor e rubor; 06 (40%) 

disseram ter a conduta de retirar o acesso e puncionar outro na presença de sinais flogísticos; todos 

afirmaram ter educação continuada sobre o tema e da existência de POPs nas unidades e 09 (60%) disseram 

ter lido o POP da unidade. 

Conclusão: 

verificou-se que os profissionais de enfermagem têm o conhecimento dos agravos relacionados a flebites no 

uso de cateter venoso, quanto a descrição das etapas dos procedimentos, necessita ser reforçada entre os 

profissionais a sequência de realização, não houve coerência da sequência correta a ser seguida, porém 

quanto ao uso dos EPI é indispensável ser reforçado e revisto para a realização dos procedimentos pois foi 

citado uma vez pelos profissionais, assim como informar sobre a importância da leitura do POP da unidade. 
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HABITAR HIBRIDO: COMPLEXO MULTIUSO JUSCELINO KUBITSCHEK  

ENIC201621145 

 

RAFAEL FERNANDES NUNES 

Orientador(a): PLÍNIO DE TOLEDO PIZA FILHO 

 

Introdução: 

O trabalho trata da elaboração de um complexo multiuso reunindo lojas, espaços públicos, salas comerciais 

e apartamentos na cidade de São Paulo, como síntese da produção de cidades mais sustentáveis através das 

micro centralidades, otimizando espaços e convergindo usos em um mesmo local. 

Metodologia: 

Para o levantamento de dados utilizou-se pesquisas em livros, publicações online e visitas técnicas, de 

forma a criar um embasamento técnico para o subsequente desenvolvimento de uma proposta arquitetônica. 

Para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizados croquis, desenhos esquemáticos para definir a 

setorização e volumetria preliminares. Nas últimas etapas, foi utilizada tecnologia de modelagem 3D e 

programas de edição de imagens, de forma a refinar o grau de detalhamento da proposta. 

Resultado: 

Após o levantamento de dados e pesquisas realizadas, determinaram-se as diretrizes projetuais a serem 

seguidas e então, elaborada uma proposta para a construção de um edifício de 42 pavimentos englobando 

diversos usos. 

Conclusão: 

Por meio das pesquisas realizadas e subsequente elaboração da proposta, foi possível verificar como um 

edifício de grandes proporções, se levadas em conta as necessidades de seus usuários e relação com o 

entorno, pode impactar positivamente uma vizinhança. 
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INTRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO EM UMA EMPRESA DE 

CALDEIRARIA PESADA GERENCIADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRODUÇÃO PUXADO.  

ENIC201607987 

 

ISAIAS REIS BOTELHO 

Orientador(a): ALVARO AZEVEDO CARDOSO 

 

Introdução: 

Este trabalho de conclusão de curso de Engenharia de Produção Mecânica da Universidade de Taubaté, trata 

da análise da implementação de indicadores de desempenho em uma empresa do ramo metal-mecânica no 

interior do Estado de São Paulo. Indicadores de desempenho e processos: Também chamados de KPI (Key 

Performance Indicator) estão focados em como a tarefa é realizada, medindo seu desempenho e se estão 

conseguindo atingir os objetivos determinados. Esse indicador deve ser quantificável por meio de um índice 

(normalmente representado por um número) que retrate o andamento do processo como um todo ou uma 

parte. Portanto, esse trabalho terá como foco o indicador de desempenho e processos, sendo esses utilizados 

para o monitoramento das atividades produtivas, ou não produtivas, dentro de uma empresa. O foco da 

pesquisa será na medição dos tempos de fabricação, numero de relatórios de não conformidades e 

produtividade. 

Metodologia: 

A implementação dos métodos descritos foi realizado no primeiro semestre de 2016 e têm como base 

estatística os dois anos anteriores ao estudo junto uma empresa uma multinacional, este estudo de caso está 

relacionado com a área de produção de guindaste de torre, especificamente o processo de caldeiraria e solda, 

onde foi definido junto a gestão da empresa os indicadores a ser adotados. Os indicadores adotados foram, 

tempo de fabricação, produtividade e numero de relatórios de não conformidade abertos durante o 

período.Como todas as horas de fabricação são computadas em uma folha padrão na produção e 

posteriormente inseridas no sistema ERP (Enterprise Resourcing Planning), para monitorar a produtividade 

foi desenvolvido um documento o IPP (Indicie de performance individual) de preenchimento semanal, 

demonstrando através de um gráfico a produtividade contida no ERP para cada colaborador. Para o 

monitoramento do tempo de fabricação foi criado o documento CIT (Controle individual de tempos) onde o 

colaborador preenche os tempos em uma folha padrão e são somados todos os tempos gastos pela equipe em 

cada estrutura apontando em uma OP (Ordem de produção). Já para RNC foi acrescentando no CIT um 

PDCA para analise de problemas, com intuito de acompanhamento e eliminação das causas raízes das não 

conformidades 

Resultado: 

Dados da implementação do IPP considerando o calculo abaixo para medição da produtividade: P=HP÷HT 

P = Produtividade HP = Horas produtivas apontadas HT = Horas totais registradas oriundas do registro de 

ponto RH (Recursos humanos). Produtividade 2015: 80,7% Produtividade até 07/2016: 83,5% Dados da 

implementação do IPP considerando o calculo abaixo para medição da produtividade: Media 2015 31h vide 

Figura (1) Media 2016 com CIT: 28h Processo estável 2016 com o CIT. Numero de RNC até 06/2015: 3 

Numero de RNC até 06/2016: 1 

Conclusão: 

Podemos concluir que as duas ferramentas implementadas no primeiro semestre de 2016, contribuíram de 

maneira significativa para obtenção das metas estipuladas pela gestão no inicio do ano. O CIT contribuiu 

para redução de 3 horas nos tempos de fabricação e estabilidade das horas apontadas, bem como, redução de 

66% do número de não conformidades abertas no período, influenciado pelo PDCA incluso no CIT. Já o IPP 

contribuiu como feedback para os colaboradores em relação a gestão individual da produtividade, 

ocasionando em um aumento de 2,8% na produtividade de toda a equipe de produção. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPOTIREOIDISMO E SÍNDROME METABÓLICA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA  

ENIC201651747 

 

CAMILA DE ALMEIDA CASTRO, CAROLINA DE LIMA VILELA 

Orientador(a): GILSON FERNANDES RUIVO 

 

Introdução: 

A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública que merece atenção, pois quase sempre 

apresenta uma evolução progressiva, insidiosa e assintomática. Alguns fatores de risco para essa condição 

estão associadosà Síndrome Metabólica (SM), que avalia a obesidade central, triglicerídeos, colesterol 

HDL, pressão arterial e glicemia de jejum. Visto que essas comorbidades são muito encontradasna 

população, a SM é uma preocupação para profissionais e autoridades de saúde. Junto a essas doenças, temos 

o hipotireoidismo, que é muito prevalente em nosso meio. Pacientes renais crônicos apresentam alteração 

dos hormônios tireoidianos, com TSH elevado e t4 livre reduzido, situação que pode promover o declínio da 

Taxa de Filtração Glomerular (TFG). Esse estudo mostra a relação entre as doenças prevalentes na 

população – hipotireoidismo e SM – com a DRC. O controle dessas comorbidades, aliado a um melhor 

entendimento da relação entre as mesmas, podem auxiliar no retardo da DRC. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo tipo coorte histórica, que foi desenvolvido a partir da coleta de dados de prontuários 

médicos de pacientes com DRC nos estágios de 3 a 5 em acompanhamento ambulatorial no Serviço de 

Nefrologia do Hospital Universitário de Taubaté, no período compreendido entre janeiro de 2002 e 

dezembro de 2012. As variáveis estudadas foram: clínica, epidemiologia, exame físico e laboratorial. Os 

dados foram avaliados na primeira e última consulta dos pacientes. Foi utilizado o Teste tde Student não 

pareado e Odds Ratio. 

Resultado: 

Foram incluídos 400 pacientes, predominando sexo feminino (52,2%), brancos (60%), portadores HAS 

(68,8%), dislipidemia (78,5%), obesidade (41,5%), SM (n=268, 67%) e hipotireoidismo (n=102, 25,5%), na 

admissão. O perfil laboratorial foi utilizado para avaliar a evolução clínica dos nefropatas crônicos com os 

que também apresentavam Hipotireoidismo e SM. Na admissão apresentavam valores elevados de 

triglicérides, colesterol total e glicemia(p<0,0001), apresentando melhora significativa após medidas 

terapêuticas. Observamos valores elevados de pressão arterial sistólica e diastólica e índice de massa 

corporal inicial, mas com melhora (p<0,0001) dos parâmetros ao término do acompanhamento. Pacientes 

que apresentaram controle da SM e do Hipotireoidismo apresentavam melhor função renal, com melhora do 

clearance de creatinina ao término do acompanhamento. No fim do estudo observou-se redução (p<0,0001) 

do número de pacientes com obesidade (n=85, 21,2%), SM (n= 152, 38,0%) e dislipidemia (n=162, 40,5%), 

ao passo que foi observado aumento de hipertensos (n=342, 85,5%) e hipotireoideos (n=145, 46,2%). 

Conclusão: 

Pacientes com DRC que apresentavam ou desenvolveram Síndrome Metabólica e Hipotireoidismo durante o 

estudo, obtiveram melhora da função renal com as medidas terapêuticas, mais significativas do que 

portadores de DRC apenas, mostrando que existe associação clínica entre elas, o que impacta na morbidade 

e melhor controle da doença. 
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COMPLEXO POLIESPORTIVO E SOCIAL CANOAS  

ENIC201629585 

 

LAYS FERNANDES 

Orientador(a): VINICIUS BARROS BARBOSA 

 

Introdução: 

O trabalho apresentado pretende mostrar uma pesquisa, ainda em processo de desenvolvimento, iniciada no 

primeiro semestre de 2016, junto à disciplina de Trabalho Final de Graduação, cujo propósito é desenvolver 

um projeto arquitetônico de um equipamento poliesportivo e social no município de Ubatuba, situado no 

Litoral Norte de São Paulo. A escolha do tema se deu a partir da identificação da necessidade em oferecer 

um equipamento público para a comunidade local, que apresenta uma demanda por atividades de esportes 

coletivos e individuais, além de muitos cidadãos procurarem a prática de algum esporte como melhoria a 

saúde. 

Metodologia: 

Com o auxilio de pesquisas, estudos de casos e orientações, optamos por criar um espaço que houvesse a 

interação de esporte, lazer e descanso. Para o aprofundamento do tema a ser desenvolvido, buscou-se 

referências em sites com especialização de esportes e saúde, outros com ideias projetuais, livros que 

apresentavam diferentes modelos de praças e por fim sites de concursos que abrangiam algo referente ao 

tema. Outro ponto importante como auxílio para as pesquisas foram os estudos de caso, foram analisados 

três estudos, que apresentam diferentes aspectos que podem vir a serem utilizados como inspiração ao 

projeto. A escolha da área de intervenção se deu por meio de uma série de fatores, uma delas a falta de 

equipamentos desse tipo na região, o terreno está localizado na entrada do município de Ubatuba, seu acesso 

se dá apenas pela Rodovia Oswaldo Cruz, que liga os municípios de Taubaté ao Litoral. No entorno do 

terreno encontra-se alguns condomínios de alto padrão e uma comunidade mais carente, assim necessitando 

de equipamentos como vou propor. O terreno escolhido é uma área pública (Governo do Estado), onde 

atualmente apresenta um campo de futebol, uma escola municipal e uma grande área verde (Horto), uma das 

propostas é realocar alguns equipamentos e criar um espaço de interação e passagem entre a escola que já 

existe e a área descoberta do esporte, criando uma praça para unir/centralizar a sociedade carente que habita 

em volta. 

Resultado: 

Até o momento os resultados alcançados na pesquisa propõe um estudo preliminar, que se encontra ainda 

em processo de desenvolvimento, onde a condição foi criar um programa de necessidades e 

dimensionamento necessários para implantar o edifício, visando melhor acesso para o público. Os fluxos do 

edifício e suas dependências serão dados pela praça central do projeto; a setorização das salas/quadras será 

subdividida no edifício/escola; os acessos, a proposta é criar entradas separadas para cada tipo de transporte, 

com segurança, já que a Rodovia Oswaldo Cruz é a via que dá acesso ao terreno; a relação com o entorno se 

dá primeiramente pela escola municipal que é inserida no próprio terreno da implantação, a sua volta é 

rodeado de alguns condomínios e comunidades, uma das propostas será repensar no acesso que se dará ao 

projeto; já a volumetria ainda está em estudo, pois depende da boa organização dos equipamentos. 

Conclusão: 

No atual projeto ainda visamos um bom desenvolvimento até sua conclusão, diante da avaliação da pré-

banca, onde se busca aprofundar em alguns quesitos. Um deles é uma melhor leitura da área que a proposta 

está a ser inserida, precisando de uma boa base e justificativa em que consiste tanto na escolha do terreno, 

como na escolha do tema. O projeto Complexo Poliesportivo e Social Canoas, objetivo- se transformar em 

um centro novo em uma região de desigualdades, aquele que espera-se unir diferentes classes, e no final ser 

um cartão de visitas para quem chegar à estância turística de Ubatuba. 
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GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS – ESTUDO DE CASO ZARA  

ENIC201626546 

 

FLÁVIO HENRIQUE GOMES CASTILHO 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Em um mercado cada vez mais competitivo, torna-se extremamente necessário analisarmos as etapas 

referentes ao planejamento e funcionalidade interna dos setores de uma empresa, para posteriormente 

entendermos e identificarmos o seu fator de sucesso. O conceito da Gestão da Cadeia de Suprimentos é um 

fator importante para esta análise, pois através dela, serão analisados aspectos como as etapas de criação, 

planejamento, compras, produção, distribuição e vendas dos produtos de uma das marcas com maior 

prestígio mundial. A Zara é uma rede Varejista de moda Espanhola fundada em 1975 por Armando Ortega e 

pertencente ao Grupo Inditex. Atualmente é umas das maiores cadeias de varejo de moda do Mundo, pois se 

destaca tanto pelo curto lead time de produção quanto pela qualidade dos seus produtos. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi adquirido inicialmente um embasamento teórico relacionado à 

Gestão da Cadeia de Suprimentos, supridas por pesquisas em livros e artigos conceituados, relacionados ao 

tema. A partir desta bagagem foram analisadas as etapas operacionais e estratégicas utilizadas pela marca 

estudada, para posteriormente correlacioná-las. Uma vez relacionados, o conceito e os processos 

identificaram os resultados e a conclusão desta análise. 

Resultado: 

Considerada uma Empresa tipicamente ágil, o sucesso da Zara é pautado em uma relação próxima entre 

funcionários e clientes. Por meio de pesquisas relacionados aos itens vendidos, análises de estoque, 

reclamações e feedback, a marca desenvolveu uma ágil cadeia de suprimentos junto aos designers, 

compradores e gerentes próximos a plantas produtivas. Reabastecendo as lojas duas vezes por semana, 

provou-se a possibilidade de pioneirismo no ramo. A produção de modelos é feita em pequena quantidade, 

porém a variedade de itens é cada vez maior. Além disto, este fator a mantém “fresca” aos olhos dos seus 

consumidores. 

Conclusão: 

Através do estudo proposto pela pesquisa, pode-se perceber a real importância e o peso de uma análise 

pautada nos processos da Cadeia de Suprimentos. Por meio dela foram identificados os fatores que elevam a 

eficiência de uma empresa. Sem uma cadeia de suprimentos organizada a empresa estaria fadada ao 

fracasso. Especificamente sobre a Marca podemos concluir que a partir da perspectiva da velocidade na 

produção, a marca adquiriu vários benefícios, tais como a maior satisfação do cliente, o aumento da 

oportunidade frente ao mercado fast-fashion e a redução de custos internos. 
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CONTROLE DE VELOCIDADE A PARTIR DE UM SISTEMA DE MALHA FECHADA 

MICROCONTROLADO.  

ENIC201639597 

 

RAFAEL APARECIDO FELÍCIO 

Orientador(a): RODRIGO OTÁVIO ROCHA CARDOSO 

 

Introdução: 

Este artigo tem o foco em desenvolver um software que faça o controle de velocidade de um motor 

(ventoinha) juntamente com um sensor infravermelho, utilizando as ferramentas de controle de malha 

fechada PID (Proporcional Integral e Derivativo). O hardware utilizado foi o Kit de desenvolvimento 

PicGenios da Microgenios, e o software de compilação foi o miKroC PRO For PIC da MiKroE. Como 

resultado final foi validado um software que apresentou os resultados do controle no LCD (Display de 

Crystal Liquido). 

Metodologia: 

O trabalho foi iniciado com o levantamento dos conceitos sobre a teoria de controle de malha fechada 

utilizando diferentes referenciais bibliográficos a fim de nortear o desenvolvimento prático. O 

desenvolvimento prático testou as ferramentas de controle proporcional, integral e derivativo visando 

identificar a que melhor atenderia os requisitos do projeto. 

Resultado: 

Como resultado final foi desenvolvido um software que embarcado na placa do PIC18F4520 foi capaz de 

realizar o controle de velocidade da ventoinha apresentando este valor no display LCD. 

Conclusão: 

Neste artigo foi descrito a funcionalidade e o comportamento um sistema de malha fechada utilizando um 

Microcontrolador integrado á uma placa de desenvolvimento para controlar a velocidade de uma ventoinha. 

O projeto foi baseado somente no parâmetro ERRO e através de um controle PI apresentou um resultado 

satisfatório que abriu novas oportunidades para aplicações em sistemas mais complexos. 
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LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO EM COMÉRCIO EXTERIOR  

ENIC201601228 

 

LUCAS ROMANELI DE AGUIAR 

Orientador(a): ORLANDO DE PAULA 

 

Introdução: 

A pesquisa “ Leitura e Produção de texto em Comércio Exterior”, apresentado e elaborado na UNITAU, em 

junho de 2016, foi focada na abordagem de diferentes gêneros discursivos que o profissional formado na 

área utiliza em sua rotina de trabalho. 

Metodologia: 

Esse trabalho foi aplicado a todos os estudantes do curso, devido à importância desse conhecimento para a 

nossa futura profissão e ao sistema de avaliação da disciplina de Língua Portuguesa: Leitura e Escrita, 

visando a uma integração com a área de estudo. O grupo de alunos organizado para realizar a pesquisa 

trabalhou para colher diversos tipos de informações, utilizando diversas fontes específicas em livros e 

revistas da área online e com o auxílio de estudantes da mesma área, que já trabalham com Comércio 

Exterior. Assim, conseguiu todas as informações necessárias para a realização do trabalho. 

Resultado: 

De acordo com os resultados, os tipos de gêneros discursivos utilizados na rotina de trabalho de um 

profissional da área referem-se a diferentes planos de exportações, que são documentos que detalham todos 

os aspectos operacionais, legais e estratégicos de sua operação de exportação, e são utilizados em feiras e 

eventos de promoção as exportações. Além de relatórios de controles de itens enviados para testes ou 

manutenção em fornecedores e atualização dos custos referentes a componentes essenciais para a produção. 

Conclusão: 

O estudo foi concluído com o pensamento de que um profissional de Comércio Exterior, utiliza e elabora 

diversos relatórios e documentos, com o objetivo de administrar, planejar, organizar, dirigir e controlar todas 

as etapas e procedimentos no que diz respeito a movimentações de compra e venda no exterior. 
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CRIMES VIRTUAIS: INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO  

ENIC201671675 

 

GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ASSUR DA SILVA SANTOS, FELIPE ADAMI DE MATTOS, GUSTAVO 

MIGOTO CASTRO 

Orientador(a): DANIEL ESTEFANO SANTOS 

 

Introdução: 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar questões inerentes à Crimes Virtuais, em especial a 

conduta tipificada nos artigos 154-A e 154-B do Código Penal, que dispõe sobre à invasão de dispositivo 

informático. Tal crime foi inserido em nosso ordenamento jurídico pela Lei 12.737/2012, conhecida 

extrajudicialmente como Lei Carolina Dieckmann, pelo fato dessa atriz ter tido seu dispositivo informático 

invadido e suas fotos íntimas divulgadas sem sua autorização, gerando para ela inúmeros prejuízos 

profissionais, sociais e psicológicos. 

Metodologia: 

Este trabalho foi fruto de uma ampla e vasta pesquisa, na qual será apresentado como tema de conclusão de 

curso dos Autores Gustavo Henrique P. da Silva e Assur Dornaria. Desta forma, foi decidido com demais 

colegas e Professor Orientador, que os demais Alunos ajudassem nas pesquisas e elaboração do presente, 

com pesquisas em doutrinas, jurisprudências e obviamente, na legislação brasileira 

Resultado: 

Os resultados advindos do trabalho apresentado é de que as legislações acerca dos Crimes Virtuais no Brasil 

levaram anos para serem desenvolvidas e aplicadas de fato, trazendo uma certa insegurança jurídica entre 

usuários e fornecedores da internet. Contudo, com o advento de algumas Leis, como a Lei Carolina 

Dieckmann e em especial, a Lei 12.965 de 2014, chamada de Marco Civil da internet, na qual dispõe sobre a 

aplicação de medidas que previnem práticas delituosas contra os usuários da internet ou de meios 

informáticos e que regula especialmente questões inerentes a direitos e deveres dos usuários e fornecedores 

definindo limites para quem utiliza a internet, trouxe um ligeiro avanço para a nossa legislação que, até 

então, permanecia na falta de regulamentação relacionada a temas como a utilização da internet, interligados 

diretamente a prática de Crimes Virtuais. 

Conclusão: 

Conclui-se que o presente trabalho busca apresentar as consequências trazidas pela inserção da Lei Carolina 

Dieckmann em nosso ordenamento jurídico, definindo os avanços e apresentando os pontos que podem ser 

melhorado num contexto geral a respeito do combate da prática deste crime e de outros. 
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‘RAPUNZEL, JOGUE SUAS TRANÇAS’: UM ESTUDO DE CASO CLÍNICO A PARTIR DO 

PSICODIAGNÓSTICO INTERVENTIVO  

ENIC201675781 

 

JOSUÉ ATAIDE MENDES LOBATO 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

O Psicodiagnóstico interventivo é uma importante estratégia de avaliação psicológica. Torna-se uma prática 

interventiva, na medida em que diagnóstico e intervenção são processos simultâneos e complementares. 

Enfatiza o sentido da experiência dos envolvidos no processo e redefine a relação cliente/psicólogo em 

termos de poder, papéis e realização de tarefas. No âmbito infantil, se propõe a compreender determinado 

fenômeno apresentado como ‘queixa’ pelos pais ou responsáveis (ANCONA-LOPES, 2013). Utilizam-se 

procedimentos de entrevista inicial com os pais, anamnese, testes psicológicos, observação lúdica, técnicas 

expressivas plásticas e corporais. Segundo o Pensamento Analítico, as experiências internas têm uma 

linguagem própria e são fontes inesgotáveis de conteúdos, que podem ser objetivados por meio das 

expressões plásticas, corporais, dos sonhos [...]. Assim, no Psicodiagnóstico interventivo com base no 

Pensamento Analítico, o significado do fenômeno é extraído a partir do desconhecido, isto é, propõe-se 

compreender o psiquismo pessoal a partir do conhecimento do nível impessoal. 

Metodologia: 

Na época do psicodiagnóstico, M. tinha 3 anos de idade. Morava com sua mãe. A queixa denunciada pela 

mãe foi que M. arrancava seu próprio cabelo. Os atendimentos foram realizados semanalmente, em um 

Centro de Psicologia Aplicada no interior do Estado de São Paulo. Totalizaram-se 12 encontros, no período 

de março de 2016 a junho de 2016. Foi utilizado o estudo de caso a partir de dado obtidos por meio de 

relatório clinico. O estudo de caso se constitui em uma investigação do fenômeno estudado, favorecendo 

uma visão holística sobre os acontecimentos da vida real. Pode ser classificado de intrínseco ou particular, 

quando procura compreender em profundidade um caso particular (VENTURA, 2007). No primeiro 

atendimento estabeleceu-se o contrato terapêutico com os pais de M.. Na segunda e na terceira sessão, 

realizou-se a anamnese com os pais de M. Na quarta sessão, o estagiário realizou observação de 

brincadeiras das escolha de M. Na quinta sessão, utilizou-se do desenho como instrumento projetivo. Na 

sexta sessão, realizou-se uma intervenção com exercícios de respiração com M. e sua mãe. Na sétima e na 

oitava sessão, utilizou-se da argila como intervenção e instrumento projetivo. Na oitava sessão, utilizou-se 

de guache para a pintura das produções com argila. Na nona sessão, realizou-se brincadeira com bonecos 

com M. e seus pais. Na décima sessão, utilizou-se massinha de modelar, atendendo a solicitação da própria 

cliente. Na décima primeira sessão, realizou-se a devolutiva com M, e na última sessão, devolutiva com os 

pais. 

Resultado: 

Arquetipicamente, este caso relaciona-se com o conto Rapunzel. Uma mãe que ao constelar o lado negativo 

do arquétipo materno, torna-se excessivamente controladora. Entretanto, a ‘bruxa’ é uma mãe devotada, que 

aprisiona a filha em uma simbiose. A filha enclausurada não pode dar vazão à sua criatividade. Nas sessões 

M. demonstrou falta de autonomia, rigidez, perfeccionismo e comportamentos exigidos pela mãe, como 

tocar ‘piano’ e bilinguismo. M. projeta seu ‘sufocamento’ na brincadeira de enforcar bonecas. As defesas 

frente a este aprisionamento são vivenciadas por meio de comportamentos autoagressivos como arrancar os 

próprios cabelos. Estes podem ser interpretados como símbolo da continuação mãe-filha e ao ter seus 

cabelos cortados, o vínculo com a mãe é cortado e a menina inicia seu processo de individuação. O desejo 

inconsciente de desvencilhar-se da ‘bruxa’ demonstra-se na atividade com argila, em que M. cria “a menina 

das pernas gigantes, que ia para todos os lugares”. 
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Conclusão: 

Pode-se constatar a constelação do lado negativo do arquétipo materno na mãe de M., tornando-a 

excessivamente protetora e controladora, aprisionando sua filha em uma simbiose. Entretanto, ao arrancar 

os próprios cabelos, M. demonstrou um desejo, inconsciente, para se desvencilhar deste aprisionamento 

materno e iniciar seu processo de individuação. De acordo com o Pensamento Analítico, o processo de 

individuação é o caminho em direção ao próprio individuo, isto é, a ampliação da consciência e a integração 

dos aspectos individuais. Desta forma, conclui-se que o conto da Rapunzel possibilitou a compreensão da 

dinâmica psíquica de M. por meio do Psicodiagnóstico Interventivo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

568 

 

ATIVIDADE INIBITÓRIA DO EXTRATO DE MATRICARIA RECUTITA SOBRE O BIOFILME DE CANDIDA 

ALBICANS E ENTEROBACTER CLOACAE  

ENIC201635715 

 

MAITÊ ALVES PEQUENO, MARISSA RODRIGUES SILVESTRE, ISABELA AMÊNDOLA, MARIELLA VIEIRA 

PEREIRA LEÃO, CÉLIA REGINA GONÇALVES E SILVA 

Orientador(a): SILVANA SOLÉO FERREIRA DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A capacidade dos microrganismos em formar biofilme faz com que aumente sua capacidade de resistir às 

substâncias antimicrobianas, garante sua sobrevivência e proliferação além de aumentar sua virulência. A 

formação de biofilme de Candida albicans e/ou Enterobacter cloacae em superfícies bucais bem como em 

aparelhos e próteses dentárias, podem predispor ao desenvolvimento de patologias tais como estomatite 

protética, candidoses bucais ou mesmo tornar mais difícil o tratamento periodontal e endodôntico. 

Matricaria recutita também conhecida como camomila, planta de aroma intenso e adocicado, é um 

fitoterápico com propriedades ansiolítica, digestiva, sedativa, antisséptica e anti-inflamatória, sendo estas 

duas últimas propriedades de grande interesse para seu uso na odontologia. Assim, o objetivo desta pesquisa 

foi avaliar a Atividade Inibitória do extrato hidroalcoólico de M. recutita sobre o biofilme de C. albicans e 

E. cloacae. 

Metodologia: 

Foi determinada a concentração inibitória mínima (CIM) do extrato hidroalcoólico de M. recutita sobre as 

cepas de C. albicans e E. cloacae em fase planctônica pelo método de microdiluição em caldo. Após 

formação por trinta horas e remoção das células não aderidas, biofilme de C. albicans foi submetido por 

cinco minutos à CIM (83 mg/mL), 100, 200 e 300 mg/mL e biofilme de E. cloacae à CIM (100 mg/mL), 

200 e 300 mg/mL do extrato hidroalcoólico de M. recutita, digluconato de clorexidina 0,12% (Periogard® - 

controle de inibição), ou água destilada esterilizada (controle do crescimento). Depois de tratados, os 

biofilmes (24 repetições de cada concentração ou controle) foram lavados três vezes e divididos em dois 

grupos para determinação da viabilidade microbiana: grupo1 – contagem de unidades formadoras de colônia 

em ágar e grupo 2 – quantificação de DNA viável com corante cristal violeta. Os números de unidades 

formadoras de colônia por mililitros obtidos foram transformados em logaritmo de base 10 e quantificação 

de DNA viável realizada por espectrofotometria e dados analisados pelo teste ANOVA um critério, 

considerando-se o nível de significância de 5%. 

Resultado: 

Não houve diferença significativa (p=0,565) no número de ufc/mL ou na quantidade de DNA viável 

(p=0,8094) no biofilme de C. albicans quando comparado ao biofilme sem tratamento (controle) ou mesmo 

entre as concentrações do extrato quando comparados entre si ou com a clorexidina 0,12%. O extrato de M. 

recutita a 300 mg/mL reduziu significativamente (p < 0,01) o número de ufc/mL de E. cloacae em biofilme 

com resultados semelhantes a clorexidina 0,12%, enquanto os extratos a 100 e 200 mg/mL não tiveram a 

mesma efetividade. Já a quantidade de DNA viável de E. cloacae foi reduzida (p < 0,05) em todas as 

concentrações do extrato de M. recutita testadas (100, 200 e 300 mg/mL) e clorexidina. 

Conclusão: 

O extrato hidroalcoólico de M. recutita 300 mg/mL teve atividade inibitória semelhante ao digluconato de 

clorexidina para o biofilme de C. albicans e E. cloacae, sendo capaz de reduzir significativamente somente o 

biofilme de E. cloacae. 
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O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL  

ENIC201613822 

 

TAISE ELEN LOPES, MOACIR JOSÉ DOS SANTOS 

Orientador(a): MARILSA DE SÁ RODRIGUES 

 

Introdução: 

A educação superior no Brasil apresenta crescimento a cada ano e pode-se constatar isso através do Censo 

de Educação Superior realizado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira) em relação ao Ensino Superior. Houve crescimento e procura por cursos superiores a partir da 

década de 80, onde os dados demonstram que havia 1.377.286 matrículas no ensino superior, intensificando-

se a partir da década de 90 com 1.540.080 (INEP/MEC, 2000) matrículas. Já em 2013 são 7.305.977 

matrículas, sendo 5.373.450 efetivas em instituições de ensino privada e 1.932.527 em instituições de ensino 

públicas (federais, estaduais e municipais) (INEP/MEC, 2013). Considerando os dados apresentados no 

último Censo, é possível perceber a importância das instituições de ensino superior privadas na formação 

dos alunos que buscam a qualificação por diversas motivações que não serão exploradas de forma detalhada 

neste artigo, mas que, consequentemente, terá reflexo no mercado de trabalho 

Metodologia: 

Para realização do trabalho foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa utilizando as fontes bibliográficas e 

documentais em fontes de acordo com o tema abordado e utilizado inclusive pelos autores referenciados. 

Para comprovar os dados e os resultados foi necessário pesquisar dados estatísticos de bases documentais 

para atualizar os resultados encontrados nas bases bibliográficas dos materiais pesquisados. Constatou-se 

que era fundamental essa atualização para dar veracidade ao tema e atingir o objetivo proposto e demonstrar 

o cenário da educação superior no Brasil. Foram consideradas na pesquisa instituições de ensino superior 

tanto privada quanto pública de cursos presenciais. Os dados apresentados não estão considerando os cursos 

Tecnológicos e nem os cursos na modalidade à distância ou semi-presenciais. Ao pesquisar o universo 

Brasil, houve a necessidade de investigar o tema no Estado de São Paulo, e posteriormente a região 

metropolitana de São José dos Campos, pois é onde serão desenvolvidos outros estudos com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento regional. 

Resultado: 

Com a pesquisa realizada, tanto bibliográfica quanto documental, foi possível constatar o crescimento do 

ensino superior no Brasil em toda a totalidade do país, principalmente na rede privada que hoje representa 

74% das matrículas, o crescimento do nível da escolaridade vem ocorrendo de forma gradativa desde a 

década de 80, com 1.377.286 matrículas e intensificando-se na década de 90, com 1.540.080 matrículas, 

conforme apresentado no referencial teórico, apresentando um crescimento dos anos 90 até 2013 de 475% 

no número de matrículas. O perfil do trabalhador precisou mudar para se adaptar e este é mais um ponto que 

pode ser justificado ao averiguar o crescimento do número de matrículas e busca por qualificação 

profissional, de 1996 à 2011 os dados demonstraram que houve aumento da escolaridade, principalmente na 

faixa etária de 18 à 24 anos, de 2,8 anos de estudo. O cenário pela busca de cursos superiores específicos é 

diferente em 

Conclusão: 

O artigo trabalhou com o objetivo de levantar o histórico do desenvolvimento da educação superior no 

Brasil, considerando as instituições de ensino superior tanto privadas quanto as públicas. Como parte do 

objetivo ficou estabelecido aprofundar no crescimento do ensino superior privado para conhecer como 

ocorreu esse desenvolvimento e quais foram os fatores que levaram ao crescimento quantitativo. Pode-se 

considerar que o objetivo foi atingido, o histórico do ensino superior no Brasil foi apresentado, bem como 

os fatores que demandaram o crescimento quantitativo das instituições de ensino superior privadas. Para 

atingir aos objetivos utilizou-se de dados estatísticos de censos, relatórios e 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES HIV/AIDS DO GÊNERO FEMININO EM TAUBATÉ – SP  

ENIC201629095 

 

JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA 

Orientador(a): ALEXANDRE PRADO SCHERMA 

 

Introdução: 

Desde a década de 1980 o Brasil registrou mais 798.000 casos de síndrome da imunodeficiência adquirida 

(AIDS), conforme dados do boletim epidemiológico de 2015, e se tornou uma das maiores epidemias. A 

AIDS surgiu, inicialmente nos grandes centros urbanos e, posteriormente, se espalhou por todo território 

nacional. Essa infecção vem sendo estudada devida sua alta taxa de virulência e por sua capacidade de 

suprimir o sistema imunológico permitindo que infecções oportunistas como tuberculose, candidose e sífilis 

ataquem o organismo fragilizado levando-o a morte. 

Metodologia: 

O estudo constitui-se de uma investigação epidemiológica transversal e retrospectiva obtidos na base de 

dados SINAN-NET e coletados junto ao Grupo de Vigilância Epidemiológico (GVE) do município de 

Taubaté - SP, os dados foram analisados segundo etnia, faixa etária, grau de escolaridade, tratamento, modo 

de transmissão, data de diagnóstico, evolução clínica e letalidade. 

Resultado: 

No período estudado foram encontrados 210 casos de AIDS para o gênero feminino, destes 36,2% tem entre 

30 e 39 anos, 55,8% se auto declaram brancas, com Ensino Fundamental completo (11,4%) e heterossexuais 

(91,4%). Vale ressaltar que dos casos confirmados, 20 foram confirmados após o óbito, tendo a AIDS como 

causa das mortes e 45 casos já registrados evoluíram para óbito, totalizando 65 mortes no período em 

questão. Constatou-se, também, que há um déficit na identificação do perfil epidemiológico, uma vez que 

durante o preenchimento do formulário de notificação, 55 casos ignoraram ou deixaram em branco os dados 

como etnia; 10 categoria de exposição; 1 evolução e 86 escolaridade. 

Conclusão: 

No período estudado houve uma manutenção relativa do número de novos casos de AIDS em mulheres, 

ainda que somem um número expressivo, 210 novos diagnósticos. O perfil epidemiológico demonstrou 

tratar-se de mulheres com idade entre 30 e 39 anos e que se auto declaram brancas, com Ensino 

Fundamental completo e heterossexuais. Diante do exposto, verifica-se uma necessidade de ampliação das 

campanhas de prevenção e educação junto à população feminina, principalmente àquela com HIV/AIDS, 

além da necessidade de manutenção do programa de tratamento ao HIV e suas complicações. 
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SOBRE MORTE E MORRER NO ENSINO MÉDICO TAUBATEANO: UMA VISÃO DE INTERNOS E 

CALOUROS.  

ENIC201645144 

 

ALYOSHA FABIANA RODRIGUES, CAROLINE SOARES E FARIAS, ANDRÉ LUIZ PEREIRA FORNITANO, ANA 

CAROLINA DE LIMA, DANIELLE SANTORO 

Orientador(a): MARCIA RODRIGUES ALVES CARRINHO 

 

Introdução: 

A morte é uma característica intrínseca aos organismos vivos, considerada um tabu, causadora de medo, 

pânico e recusa. No entanto, é uma certeza da vida e tratá-la como um tabu dificulta a vivência do processo 

de finitude: o morrer. A modernização da medicina pode reforçar o caráter negativo da morte, já que o 

exercício da medicina vem sendo focado na díade diagnóstico – terapêutica. A morte acaba sendo tratada 

como elemento de uma dicotomia vida/morte equivalente à saúde/doença e, portanto, transforma-se em 

inimiga a ser combatida. O falecimento do paciente é, não raro, considerado uma falha médica de forma que 

o presente estudo justifica-se pela importância de um ensino médico voltado para o processo de luto e 

enlutamento, tendo como objetivo analisar a preparação dos graduandos de medicina da Universidade de 

Taubaté para lidar com as situações sobre a morte e o morrer.1,2,3 

Metodologia: 

A pesquisa é um estudo transversal de abordagem quantitativa e coleta de dados primários com base em 

questionário originalmente desenvolvido por painel interdisciplinar em cuidados paliativos aplicados em 

graduandos de medicina do primeiro, quinto e sexto ano, de ambos os sexos e toda faixa etária da 

Universidade de Taubaté, estado de São Paulo. Os entrevistados responderam a pesquisa e assinaram o 

devido termo de consentimento na presença dos entrevistadores. O questionário avalia os dados 

demográficos, a formação profissional acadêmica antes da escola médica, auto-confiança para lidar com 

doentes terminais, angústia com a perspectiva de serem confrontados com pacientes moribundos, 

importância das questões de cuidados paliativos para a futura vida profissional, conteúdos desejáveis de 

cuidados paliativos no currículo, a satisfação com o grau de formação em cuidados paliativos e auto-

avaliação em cuidados paliativos. Foi usado o cálculo de média e desvio padrão para análise básica dos 

resultados. 

Resultado: 

Foram entrevistados 103 estudantes de medicina, sendo 48 calouros e 55 internos. A média (M) de idade 

encontrada foi de 22,69 anos e o desvio padrão (DP) de 3,68. Cerca de 35% da amostra era composta por 

homens enquanto quase o dobro, 65%, de mulheres. Quando questionados quanto ao interesse em aprender 

sobre cuidados paliativos e se acreditam que a universidade os preparou para lidar com situações de luto, as 

notas foram, respectivamente, M= 9,14 com DP= 1,24 e M=4,35 com DP=2,46. A frequência com que 

lidam com situações de luto e morte foi maior no contexto pessoal, M= 4,79, do que profissional, M= 2,67 

desses estudantes. O conteúdo mais desejado e considerado fundamental no currículo de cuidados paliativos 

do ensino médico foi controle dos sintomas (M= 9,87), além de também considerarem importantes as 

abordagens de questões éticas e legais (M=9,54) e de auto-reflexão sobre o papel do médico (M=9,37). 

Conclusão: 

Há grande interesse dos graduandos de medicina em aprender sobre cuidados paliativos, porém o preparo 

que a universidade fornece é insuficiente, tendo em vista que os alunos lidam mais com situações de luto e 

morte no contexto pessoal. Controle dos sintomas, questões éticas e legais e auto-reflexão sobre o papel do 

médico são temas considerados fundamentais e de grande relevância no currículo dos estudantes de 

medicina e que estão defasados no atual modelo de ensino vigente. 
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ANÁLISE DE CUSTOS DE CULTURA PERMANENTE  

ENIC201636786 

 

LEANDRO GOUVEIA COUTO, DANILO JUVENAL DE OLIVEIRA 

Orientador(a): JONAS COMIN DE CAMPOS 

 

Introdução: 

O setor do agronegócio de culturas permanentes, esta sofrendo algumas transformações como qualquer 

outro negócio, as necessidades de planejamentos são fundamentais para que possa ajudar o produtor a tomar 

futuras decisões. Com o surgimento de novas tecnologias fizeram com que o modo de produção, 

comercialização e até mesmo a formas de consumo, fossem alterados. Porém, Mesmo com as dificuldades 

este cenário está em crescente evolução e é preciso que o produtor esteja atendo com seu crescimento e 

controlando todos os seus custos de produção, tentando reduzir os gastos operacionais para que possa 

aumentar a rentabilidade do produto final. 

Metodologia: 

O presente trabalho apresenta como método de estudo a pesquisa bibliográfica das quais as informações 

detalhadas dos temas abordados são baseados em obras literárias, em relação à abordagem do problema 

classifica-se a pesquisa como quantitativa, pois estão detalhadas técnicas, cálculos e avaliações para 

auxiliarem os produtores a sanar duvidam e transformar as informações em ferramentas úteis para tomadas 

de decisões futuras e além de mapear a real situação da entidade. 

Resultado: 

Tomam-se como base de estudos os custos incorridos direto e indiretos na produção, assim foram apurados 

e apresentados os custos ligados a produção do produto, começando desde o preparo de solo, plantio, 

adubação, irrigação, colheita e transporte; para que o agricultor saiba onde seus custos são altos e através 

disto fazer um plano de ação com uma maior certeza de retorno de capital. 

Conclusão: 

O controle de gastos é uma tarefa fundamental para a sobrevivência do produtor, os agricultores que 

conseguem administrar seus custos de forma correta, sabendo onde estão seus gastos e de que forma 

prosseguir, qual recurso utilizar, estes sim conseguem melhor lucratividade na produção final, observando as 

dificuldades de alguns produtores principalmente os de pequeno porte à como elaborar um plano de controle 

de custo para a produção das culturas permanentes em pequenas e médias propriedades a partir daí inicia-se 

os levantamentos de custo, despesas e receitas, ajudando o agricultor a controlar financeiramente sua 

produção. 
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ESTUDO E ANÁLISE DE CARGAS NA ASA DE UMA AERONAVE RADIO CONTROLADA  

ENIC201674383 

 

LUCAS CAMILO MIATELO RAMALHO, DANIEL DUARTE PIRES 

Orientador(a): LUCAS GIOVANETTI 

 

Introdução: 

O conjunto de cargas de uma aeronave radio controlada; é dividido em duas vertentes, sendo elas: Estática 

(análise de cargas atuantes em uma aeronave considerando condição de equilíbrio estático) e Dinâmica 

(cargas variantes com o tempo). Assim, podemos calcular as cargas de todos os componentes do avião, 

como por exemplo, cargas nas asas e suas torções, cargas na empenagem horizontal e vertical, no solo, na 

fuselagem, no trem de pouso e dentre outros. Além disso, outro fator de extrema importância é o diagrama 

do fator de carga (n) em função da velocidade (V); Este diagrama V-n representa uma maneira gráfica para 

se verificar as limitações estruturais da aeronave em função da velocidade de vôo e do fator de carga na qual 

a aeronave está submetida. 

Metodologia: 

A pesquisa deste projeto trata-se da análise dos parâmetros de operação de um conjunto de forças aplicadas 

sobre a aeronave. Primeiramente foi efetuada uma pesquisa bibliografia sobre os parâmetros de 

funcionamento, desempenho e equacionamentos sobre cargas para obter se uma base de estudos, na qual 

usaremos para dimensionar, analisar e finalmente construir a aeronave radio controlada. Para o cálculo da 

distribuição de cargas na asa, foi utilizado o software de análises aerodinâmicas Xflr5, inserindo os dados 

das dimensões da asa, o seu peso estimado, a densidade do ar (?) e a velocidade conseguindo assim uma 

estimativa da distribuição das cargas sobre a asa. Partindo deste principio e aplicando as metodologias 

descritas por Oliveira (2002) e Miranda (2013-2015), foram coletados os dados de aerodinâmica, 

desempenho, estabilidade e controle. A partir disso, é possível calcular as velocidades de manobra, cruzeiro, 

mergulho, estol; rajada que serão utilizadas para o Aerodesign; Além destas velocidades, é possível obter a 

potência do motor. A partir destes dados calculados, é possível realizar a montagem do diagrama V-n. 

Resultado: 

Obteve-se como resultado o diagrama V-n, apresentado na figura 1, da aeronave radio controlada em estudo. 

Pode se observar no diagrama, o limite aerodinâmico do fator de carga, região de estol e região de 

deformação permanente. Além disso, pode se calcular também, a velocidade de manobra, cruzeiro, 

mergulho, rajada. A figura 2, apresenta a análise aerodinâmica da distribuição de sustentação realizada no 

software XFLR5, onde podemos observar as cargas atuantes na asa com um ângulo de incidência positiva 

de 1°. 

Conclusão: 

Concluímos com isso, através do diagrama V-n, que os limites de carga que a aeronave suporta estão 

conforme o previsto. Obteve se uma análise feita através software XFLR5, onde podemos observar as 

cargas atuantes na asa. Atentando que a região onde se destaca a cor vermelha não considera se como região 

de rompimento da asa, mas sim região onde sua estrutura tende a ceder. 
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A FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DA SARCOPENIA EM IDOSOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

ENIC201678397 

 

ANA MARIA DA SILVA CARVALHO, MARIA JULIA RODRIGUES RIBEIRO 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

Dentre as principais alterações musculoesqueléticas presente nos idosos, a sarcopenia é uma das mais 

frequentes, caracterizada pela substituição de massa muscular por tecido gorduroso. Neste processo a 

fisioterapia tem atuação preventiva e reabilitadora sendo capaz de retardar a sarcopenia. Sendo assim, o 

estudo teve como objetivo identificar a atuação da fisioterapia preventiva na sarcopenia em idosos. 

Metodologia: 

Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada no banco de dados da Bireme, com artigos indexados, 

estratégia de busca por meio de uma busca por relevância dos descritores: Envelhecimento, Idoso, 

Fisioterapia, Contração muscular e Treinamento de resistência em português e inglês. Foram analisados 

artigos publicados no período de maio de 2000 a setembro de 2015. 

Resultado: 

Foram identificados 1.119 artigos após análise dos resumos excluíram-se 1097 artigos, pois versavam sobre 

tratamento clínico, medicamentoso e nutricional sem ênfase ao fisioterapêutico. Após 22 artigos foram 

incluídos. Emergiram como contribuição fisioterapêutica à sarcopenia a realização de exercícios resistidos a 

fim de promover ganho de massa e força muscular e aptidão funcional. Os artigos identificaram programas 

de treinamento resistido individualizado através de um conjunto de exercícios isotônicos concêntricos, 

excêntricos e exercícios aeróbicos, aplicados sob a forma de hidroterapia, facilitação neuromuscular 

proprioceptiva, resistência e manual e mecânica. Os artigos reforçam que são poucas as situações em que os 

exercícios resistidos são contraindicados nos idosos. Os artigos descrevem que o treinamento deve ser 

iniciado com baixa resistência e poucas repetições para permitir o tempo de adaptação para os músculos, 

com sessões de três vezes na semana, favorecendo o ganho de massa e a prevenção da sarcopenia. 

Conclusão: 

Os artigos identificaram a fisioterapia como um fator importante na prevenção da sarcopenia em idosos 

principalmente por meio da terapia realizada com exercícios resistidos a fim de propiciar melhor bem-estar 

e independência aos idosos. 
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A IMPORTÂNCIA DA RUGOSIDADE EM CILINDROS DE LAMINAÇÃO DE TIRAS A FRIO  

ENIC201643746 

 

ALDERNAITE SOARES NUNES, NATAN CESAR MOURA DOS SANTOS 

Orientador(a): FÁBIO HENRIQUE FONSECA SANTEJANI 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como base a identificação de fatores relevantes para a obtenção da rugosidade 

especificada pelo cliente e relatar quais ações, fatores e ferramentas usadas no processo de usinagem da 

siderúrgica GERDAU, tendo como objetivo principal mostrar a influência da rugosidade do cilindro de 

laminação de tiras a frio no processo de laminação. A rugosidade do cilindro é sempre determinada na 

operação de retificação, operação que se tem a variação de parâmetros para alcançar a especificação 

necessária, pois mesmo com diferentes tipos de liga, o rebolo abrasivo utilizado é sempre o mesmo, 

variando somente os parâmetros. 

Metodologia: 

Utilizou-se a metodologia com base em pesquisas teóricas sobre a importância da rugosidade em cilindros 

de laminação a frio, seu impacto no processo e no produto final. O estudo de caso foi realizado na empresa 

siderúrgica GERDAU AÇOS ESPECIAIS BRASIL, localizada no munícipio de Pindamonhangaba, onde 

são produzidos cilindros de trabalho para laminação a frio e também cilindros de encosto. O cilindro de 

laminação a frio passa por um longo processo até estar pronto para ser entregue ao cliente. O metal liquido 

vai para o lingotamento em forma de lingote e vai depois para a forjaria onde passa por duas etapas de 

forjamento , depois disso é enviado para a usinagem fazer a etapa de desbaste e depois tem sua definição de 

dureza no tratamento térmico de têmpera por indução e volta para a usinagem fazer as etapas de acabamento 

e retificação. Na etapa de retificação é onde é definido a rugosidade do cilindro. Os cilindros variam de 

0.2Ra até 1.0Ra, que o operador mede com o rugosímetro, este valores de rugosidade são atingíveis 

variando os parâmetros do equipamento, como velocidade do rebolo e avanço do carro, o rebolo é um 

produto especifico para as ligas fabricadas na Gerdau, foi desenvolvimento junto ao fornecedor. A 

rugosidade é tão importante no processo pois é ela que quem dará o acabamento no produto a ser laminado. 

Resultado: 

Constatou-se no processo que a liga não influencia na rugosidade, mas sim a aplicação do cliente, então o 

próprio cliente é quem define a rugosidade da liga e conforme foi citado a rugosidade medida em Ra, tem 

uma variação que depende do processo de retificação onde se consegue ter diferentes rugosidades no mesmo 

tipo de liga.Para que isso seja possível, é fundamental o conhecimento da influência de todos os parâmetros 

operacionais na obtenção da rugosidade e além disso, em função do elevado custo dos cilindros de trabalho 

de laminação a frio, devem ser bem conhecidas as condições de desgaste e seus efeitos na rugosidade 

imprimida na chapa. Assim, é otimizada a utilização dos cilindros, minimizado o consumo, bem como os 

gastos relacionados com retifica e foscamento, melhorando a produtividade dos laminadores. 

Conclusão: 

De acordo com os objetivos desse trabalho, a rugosidade do cilindro é de extrema importância para o 

cliente, pois influência no produto a ser laminado. O cliente que compra os cilindros de laminação a frio, 

lamina chapas de alta precisão com objetivo de atender as tolerâncias restritas, propriedades mecânicas, e 

uma estampagem profunda, e um melhor encruamento, pois ele tem por necessidade obter superfícies 

brilhantes em suas chapas para atender produção de produtos da linha branca (eletrodomésticos), devido ao 

seu acabamento, maleabilidade e resistência. Outras aplicações comuns desses produtos são na indústria 

automobilística e na construção civil. 
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A QUESTÃO DO IDIOMA NOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE COMÉRCIO  

ENIC201661380 

 

ALINE MONIELA RESENDE DE AGUIAR 

Orientador(a): ADRIANO JUNIOR JACINTHO DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados foi realizada na cidade de Viena, na Áustria, em 1969, 

com o objetivo de solucionar controvérsias e estabelecer fundamentos relativos aos tratados internacionais. 

Os tratados comerciais são convênios por meio dos quais os povos ajustam suas relações mercantis, 

representam a intervenção do Estado no comércio internacional e substituíram as guerras comerciais e 

alfandegárias e as intrigas da diplomacia. A negociação internacional é o contato realizado entre os Estados, 

aspirando à realização de interesses comuns e objetivando chegar a um acordo. É necessário que uma língua 

comum ou mais sejam escolhidas tanto para as negociações quanto para os textos jurídicos que delas 

resultam. Um grande problema é que a língua é altamente associada aos pontos de vista culturais, 

ideológicos e políticos e existe uma tendência a resistir às influências de outras línguas estrangeiras capazes 

de enfraquecer o poder da língua nacional. 

Metodologia: 

A realização do trabalho se baseia em pesquisas documentais por meio de convenções, acordos, textos de 

tratados de comércio e Carta da ONU, bem como em pesquisas bibliográficas, como livros e artigos, para 

analisar a relação entre os idiomas e a elaboração e interpretação de tratados bilaterais ou multilaterais de 

comércio. 

Resultado: 

Até a primeira guerra mundial, o francês era a língua dominante da diplomacia internacional. Desde então, o 

inglês vem se impondo como língua global, oficial das negociações e acordos internacionais. Constatou-se 

que o poder da língua inglesa não está nela em si, mas nos países que falam este idioma. O mercado e o 

poder econômico anglofônicos sobressaem-se aos outros países, fazendo de sua comunidade linguística uma 

potência. O comércio internacional está diretamente ligado ao poder da língua. Sendo o inglês língua oficial 

ou de trabalho de grande maioria das organizações internacionais, os negociadores de países anglofônicos 

possuem certas vantagens perante países que possuem outras línguas como oficiais. 

Conclusão: 

Os tratados internacionais são submetidos às assembleias parlamentares nacionais para ratificação e 

frequentemente, os parlamentares não entendem a língua original do tratado. Bem como são interpretados e 

aplicados por administradores e juízes que nem sempre conhecem a versão autêntica. Portanto, deve-se 

fazer uso da tradução do texto original. Por causa das particularidades da língua e da diversidade cultural, 

não se pode transportar um significado de um texto original sem correr o risco de alterar seu sentido. 
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AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DE IDOSOS ATIVOS DE UM GRUPO DE TERCEIRA IDADE DE 

TAUBATÉ  

ENIC201668377 

 

BRUNA VASCONCELLOS FERREIRA, ANA GABRIELE BERNARDES DOS SANTOS, MARÍLIA PEREIRA 

SANTOS, ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA, ELAINE CRISTINA MARTINEZ TEODORO, ERIKA FLAUZINO 

DA SILVA VASCONCELOS 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

O envelhecimento é um acontecimento com diversas alterações que pode variar de indivíduo para indivíduo, 

marcado principalmente pelo declínio funcional. A avaliação da pessoa idosa tem por finalidade uma 

avaliação global com ênfase na funcionalidade. A presença de declínio funcional pode sugerir a presença de 

doenças ou alterações ainda não diagnosticadas. É por meio da avaliação que se pode fazer um balanço 

entre as perdas e os recursos disponíveis para sua compensação. Desta forma, objetivo do estudo foi elencar 

os principais condicionantes de declínio funcional em pessoas idosas por meio da avaliação 

multidimensional rápida. 

Metodologia: 

Estudo observacional transversal, amostra de conveniência de idosos de 60 anos ou mais de frequentadores 

de uma instituição filantrópica cristã para a terceira idade de Taubaté-SP, que praticavam atividades físicas. 

O local oferece diversas atividades para os idosos, como: musculação, hidroginástica, ginástica aeróbica, 

natação, dança de salão, pilates e outros. Foram considerados ativos os idosos que realizavam 150 minutos 

de atividade moderada e/ou 75 minutos de intensidade vigorosa por semana. Todos os idosos avaliados 

foram assinaram o TCLE, após foi realizada uma entrevista contendo dados sócio demográficos e a 

avaliação multidimensional rápida da Atenção Básica (2006), que avalia itens tais como: visão, audição, 

incontinência urinária, depressão, atividade sexual, cognição, atividade diárias, nutrição, equilíbrio, 

domicilio e suporte social. A análise de dados estatísticos foi realizada pelo programa estatístico Stata 11.0, 

as frequências foram estimadas por meio do intervalo de confiança 95%. O estudo foi aprovado pelo CEP 

parecer nº1.268.800. 

Resultado: 

Foram entrevistados 38 idosos, média idade de 74,8 anos (DP=4,1), predomínio do sexo feminino (72,3%), 

raça branca (63,7%), católicos (64,8%), apenas 14,9% eram analfabetos. No tocante das atividades físicas, a 

média de tempo de prática foi de 6,4 anos (DP=7,4), sendo as prevalentes: hidroginástica (60,3%), tai-chi-

chuan (38,9%), musculação (35,2%) e pilates (26,8%). Na avaliação multidimensional, 16,2% dos idosos 

relataram que perderam mais de quatro quilos no último ano; 30,5% com dificuldade de enxergar, 37,0% de 

ouvir. Apenas 11,3% relataram perder urina; 26,1% afirmaram ter algum problema na capacidade de 

desfrutar do prazer nas relações sexuais. 28,6% descreveram se sentir triste ou desanimado/a 

frequentemente. Não houve alterações nos itens memoria, coordenação motora e marcha. Ainda foram 

questionados se eram capazes de sem auxílio realizar algumas atividades, sendo que 95,3% relataram que 

conseguem sair da cama, 82,4% se vestem sozinhos, 70,8% preparam suas refeições e 69,4%, fazer compras 

próximo de casa. 

Conclusão: 

Os principais problemas de saúde identificados na avaliação multidimensional foram os déficits com os 

itens audição, visão e depressão. A funcionalidade e mobilidade de membros superiores e inferiores, marcha 

e coordenação foram itens melhor executado pelos idosos. 
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ALUNOS NOTA MIL – A REDAÇÃO DO ENEM EM QUESTÃO  

ENIC201617640 

 

GUILHERME JOSÉ DA SILVA MARIANO, FERNANDA VALÉRIA PEREIRA MOLITERNO, JOSE LUIZ DE FARIA 

JUNIOR 

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A educação secundária era considerada distante para alunos de escolas públicas no Brasil. Era visto apenas 

como um rito de passagem ao nível superior, mas poucos alcançavam, pois até meados de 1980 era uma 

educação elitista. As elevadas taxas de evasão e repetência impediam a expansão do nível universitário. 

Hoje vivemos uma nova realidade com oportunidades para todos. A lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional (lei 9.394/96) imprimiu então um novo significado aos preceitos constitucionais, incluindo o 

ensino médio como etapa final da educação básica, possibilitando o acesso a um nível mais elevado de 

escolaridade. Em 1997, criando o PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais para ensino fundamental e 

PCNEM para Ensino Médio, sendo a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, divulgados em 1999. 

Metodologia: 

A metodologia para este trabalho será desenvolvido um projeto didático pedagógico que envolva todo o 

processo de ensino para que os alunos se sobressaiam na redação do ENEM, que objetiva melhorar o 

desempenho da escola no Exame Nacional do Ensino Médio. Tendo como objetivos específicos: Incentivar 

os alunos a se inscreverem e a participarem do exame; Fornecer aos alunos algumas orientações necessárias 

para um melhor desempenho; Desenvolver oficinas de redação; Incentivar os alunos a trabalharem os 

conteúdos com a mediação dos alunos PIBID para o aprimoramento de competências e habilidades. Como 

metodologia pretende-se criar oportunidades para que os alunos possam ler localizar, acessar, usar melhor a 

informação, trocar experiências de aprendizagens, utilizando nesse processo a tecnologia aplicada à 

educação e a informática como forma de motivá-los a participarem dos encontros e dar-lhes autonomia na 

busca de informações, propondo etapas para a realização das atividades propostas. As etapas contemplam: 

Convite aos alunos para participarem dos encontros; Análise dos resultados do Enem 2012, 2013, 2014 e 

2015; Estudo dos textos: Enem: um exame diferente; As competências avaliadas pelo Enem; Dominar 

linguagens; Enfrentar situações problemas; Construir argumentações; Simulado individual da prova; As 

competências avaliadas pela redação, apresentação das melhores e piores redações; Dicas para uma boa 

redação; Oficinas de redação. A avaliação será formativa com intuito de colaborar para o aprendizado do 

educando para que se sinta seguro ao redigir uma redação. As atividades não objetivam aferição de nota em 

nenhuma disciplina do currículo escolar antes, almeja promover a responsabilidade com os estudos e o 

compromisso com a própria aprendizagem. Quanto ao trabalho da equipe, o interesse, a participação, a 

presença e a satisfação do aluno serão condições essenciais para avaliar positivamente esta proposta. 

Resultado: 

Espera-se com este trabalho desafiar os educandos para que se possa pensar de forma otimista uma séria 

transformação na constituição da sua vida acadêmica após o ensino médio poder contemplar o leque de 

possibilidades que o ENEM pode trazer para seu crescimento acadêmico. As sensíveis mudanças sociais 

levaram a conquistas de direitos de cidadania, dentre estes, uma educação de qualidade. Deve-se considerar 

que o mundo mudou, a sociedade mudou e estas transformações tiveram como alicerce o conhecimento, o 

que permite democratizar o acesso, a permanência e a conclusão da educação básica aos alunos. Desse 

modo, este projeto objetiva incentivar os educandos para que o ENEM tenha em sua concepção a 

reelaboração do conhecimento que permeie e respeite o desenvolvimento humano fortalecendo uma 

abordagem cognitiva de base sócio-construtivista, por meio da qual se caracteriza a relação dos sujeitos 

professor e aluno na reconstituição do conhecimento e na reconstrução do saber. 
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Conclusão: 

Desse modo, pode-se concluir que um trabalho voltado às dificuldades dos alunos quanto à elaboração de 

uma boa redação depende totalmente da mediação do professor quanto ao aprendizado e gosto pela leitura 

efetiva nos dias de hoje e que o convívio com Pibidianos pode facilitar essa interação, já que os mesmos 

vivem essa realidade em sua vida acadêmica podendo ser exemplo aos novos acadêmicos que se constituem 

futuro do país. 
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PROJETO DE UM PROTÓTIPO DE UM DESPERTADOR PORTA COMPRIMIDOS  

ENIC201670599 
 

DIEGO DA SILVA AMORIM 

Orientador(a): MARCELO PINHEIRO WERNECK 
 

Introdução: 

O Despertador Porta Comprimidos é um dispositivo que pode facilitar a organização dos horários de 

administração de medicamentos com alarmes sonoros e luminosos. Foi criado com o intuito de atender as 

necessidades de quem toma comprimidos em tratamento regular ou eventual. Atualmente os tratamentos, 

prevenção e controle de doenças é feito, em grande parte, por remédios ou drogas encapsuladas em pílulas 

ou comprimidos facilitando a administração oral desses. Entretanto, a metodologia ou posologia dos 

tratamentos mantém-se em sua maioria por administração periódica em períodos pré-definidos. Sendo 

assim, as pessoas podem esquecer ou errar os horários corretos de ingestão dos remédios, ainda mais, os que 

tomam mais de um tipo de medicamento. De forma prática, o projeto visa organizar os remédios em 

compartimentos que alarmam nos períodos pré-definidos e disponibilizam em um display somente os 

medicamentos do respectivo período, evitando a administração do medicamento errado ou em horário 

diferente do recomendado. 

Metodologia: 

O projeto foi idealizado, baseando-se em um aparelho com compartimentos rotativos, que armazenam os 

remédios a serem ministrados em períodos pré-determinados, sendo que cada compartimento corresponde a 

um período fixo. O usuário pressiona o botão correspondente ao período ou intervalo de tempo em que deve 

ser administrado o medicamento. O compartimento correspondente gira até ser disponibilizado no display. 

O usuário abastece com o medicamento e após 30s o compartimento gira novamente à posição inicial 

protegendo o medicamento. Após abastecido todos os compartimentos, o usuário pressiona o botão de início 

e o programa gravado no dispositivo começa a funcionar. Contado o período, o compartimento gira 

simultaneamente ao alarme visual e sonoro, a fim de alertar o usuário para a administração do medicamento 

correspondente ao horário, o compartimento fica disponível ao usuário até que seja pressionado o botão do 

respectivo compartimento. Para isso, a rotação dos compartimentos é feita através de um motor de passo, 

por possuir maior precisão nos movimentos, que é controlado pela plataforma aberta Arduino MEGA-2560 

através de um driver, o Easy Driver V4.4, pois possibilita uma interface de controle e potência entre motor e 

Arduino além de uma programação otimizada onde para definir a direção de rotação basta atribuir um sinal 

digital de 0V ou 5V no pino “DIR” estabelecendo sentido horário ou anti-horário. E para o giro ou ângulo 

requerido, basta atribuir um sinal digital pulsado de 5V no pino STEP para definir a quantidade de passos 

que o motor vai girar. Desse modo utiliza-se apenas 2 saídas digitais da placa Arduino. O algoritmo do 

sistema é gravado na memória da placa Arduino através de uma porta USB utilizando-se uma programação 

em linguagem específica, o software Arduino IDE. O alarme sonoro é feito através de um buzzer e o sinal 

luminoso através de um LED. 

Resultado: 

Foi visto que é possível a automação do compartimento de medicamentos fazendo com que a cada período 

passado, o alarme sonoro e visual sejam acionados e simultaneamente o compartimento correspondente ao 

período gire precisamente até disponibilizar no display o medicamento a ser utilizado pelo usuário, 

facilitando a administração e organização dos horários de cada medicamento. 

Conclusão: 

O projeto mostrou-se útil auxiliando a administração de medicamentos encapsulados como comprimidos, 

cápsulas e pílulas, utilizando recursos facilmente encontrados no mercado a preços acessíveis. O projeto 

possibilita ainda expandir suas funções adicionando módulos ao Arduino a fim de melhorar o projeto às 

necessidades do mercado. Pode-se dizer que é possível produzir o Despertador Porta Comprimidos por 

menos de R$300,00, sendo que um produto semelhante no mercado custa cerca de USD$390,00 ou pouco 

mais de R$2000,00 considerando o dólar cotado à R$3,50. 
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A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL DIMINUI A CRIMINALIDADE E A VIOLÊNCIA?  

ENIC201623385 

 

ECLEDINÉIA DE ALMEIDA PINTO 

Orientador(a): PAULA GOMES PEREIRA 

 

Introdução: 

Ao pensar em crimes bárbaros, violentos praticados por “menores”, logo se imagina: são frutos da falta de 

Leis severas ou da impunidade. O que não se pergunta é que tipo de estrutura e desestrutura está por trás da 

violência e barbárie nos crimes hediondos que são praticados no país; os quais não possuem apenas a face 

do menor infrator, mas é consequência da junção de multifaces e fatos; entrelaçadas e pintadas por varias 

mãos, toda via ao ser exposto à sociedade trás apenas o slogan do adolescente delinquente, e o escarlate do 

sangue inocente por eles derramado. A violência não tem só o tom cinza da juventude criminosa, mas por 

trás de cada ato de violência praticado ou sofrido por adolescentes existe também o azul neon das drogas, o 

carmim do contrabando de armas, o amarelo da desestrutura familiar, do descaso, do abandono emocional e 

social, da corrupção etc. 

Metodologia: 

A leitura de estudos realizados por INSTITUTOS governamentais e ONGs que sugere outros caminhos para 

a diminuição da violência que não a redução da maioridade penal. Assim urge pensar em políticas publicas 

com metodologias voltadas as crianças adolescentes e jovens, as quais devem incentivá-los a pratica de 

esportes, da solidariedade, respeito, companheirismo, etc. para formar cidadãos conscientes de seu papel no 

mundo evolutivo, e não só entulhá-los de informações sobre o mundo e suas evoluções, que não lhes dará 

estrutura para escolher um caminho longe das drogas, das armas, do crime. Separar as cores que compõe o 

vermelho da violência e verificar as consequências de cada face e fato que a compõe, tal analise não é para 

tirar dos adolescentes e jovens a responsabilidade por seus atos, mas para não atirar-lhes responsabilidade de 

um Estado falho não só na distribuição de rendas, mas também na falta de políticas publicas sérias. A 

violência sofrida por crianças, adolescentes e jovens no Brasil supera e muito os que são praticadas por 

alguns destes, por isso esperar atitudes sensatas e justas dos que vivenciam direta e diariamente a violência 

na própria pele é uma utopia um abuso. 

Resultado: 

É relevante a analise de que apontar erros é tarefa fácil, em um país com tanta desigualdade, mas o que se 

espera de uma nação justa, solidaria consciente de seu papel no desenvolvimento evolutivo da espécie 

humana, não é a capacidade de pontuar erros, e sim de buscar soluções às necessidades físicas, morais e 

intelectuais de sua gente como um todo e principalmente de suas crianças, adolescentes e jovens que são o 

presente e futuro da nação. Discutir, debater, trocar experiência é um caminho difícil de ser percorrido pela 

maioria da sociedade que desconhece os reais problemas geradores da violência, embora muito desses 

problemas façam parte de seus cotidianos. Assim sendo é importante pontuar que maioridade penal aos 16 

anos, não é o caminho para diminuir a violência. 

Conclusão: 

A maioridade penal não é para resolver problemas dos adolescentes desencontrados e nem da sociedade 

vitima de tal desencontro; apenas deslocam-no, no tempo e espaço, haja vista não ter prisão perpetua no 

Brasil, sendo assim, cedo ou tarde esta geração carcerária voltará às ruas, com menos perspectiva de futuro 

digno do que quando adentrarão ao sistema prisional, do qual existem provas inequívocas da ineficiência na 

ressocialização dos apenados. Assim responder a essa barbárie com outra barbárie, é um retrocesso, aos 

direitos humanos e intelectivos, pois pedir força moral a quem não tem respeitada sua dignidade real é no 

mínimo contraditório. 
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LEVANTAMENTO HISTÓRICO, CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE PROJETO DA AERONAVE DEMOISELLE 

DE SANTOS DUMONT  

ENIC201608910 

 

JOÃO PAULO CORRÊA, PAULO CESAR BARROS MOTA 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

O presente trabalho de conclusão de curso enfoca-se na análise dos parâmetros de projetos aeronáuticos 

aplicados na elaboração de aeronaves de asa fixa, parâmetros tais como: alongamento, corda media 

aerodinâmica, posicionamento da asa, peso potência, entre outros. Afim de aplicar os conceitos citados, 

realizou-se o levantamento histórico da aeronave Demoiselle, de Santos Dumont, bem como sua construção 

em escala real caracterizando seus parâmetros e definindo sua classificação. 

Metodologia: 

Inicialmente buscou-se a aquisição dos parâmetros empregados no projeto aeronáutico, bem como o 

entendimento dos mesmos, o que possibilitou progredir para o estágio onde foi realizado levantamento 

histórico da aeronave Demoiselle, munido dos parâmetros de projeto e históricos, teve início o estudo para 

assegurar o emprego do material mais adequado na construção do avião, após análises metalúrgicas, definiu-

se que seria utilizado tubos de aço carbono, um material muito resistente e baixa oxidação, após a aquisição 

dos materiais, iniciou-se a construção, onde aplicou-se ferramentas presentes no laboratório de aeronaves e 

soldagem. O trabalho foi concluído com a análise dos parâmetros de projeto 

Resultado: 

Obteve-se como resultado do presente trabalho, uma análise profunda dos parâmetros empregados no 

projeto aeronáutico, bem com a familiarização com equipamentos de soldagem em MIG/MAG, esmeril, 

serras entre outros. A análise dos parâmetros estão apresentados na figura 1. 

Conclusão: 

Ao analisar os parâmetros de projeto utilizados na construção da aeronave de Santos Dumont foi possível 

compreender os primórdios da engenharia aeronáutica, bem como, os avanços tecnológicos adotados na 

concepção de aviões modernos e a construção em escala real da aeronave Demoiselle, de Santos Dumont. 
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AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DE UM CLIENTE COM QUEIXA DE ENURESE  

ENIC201671069 

 

FLAVIA APARECIDA BARBOSA, SILVIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 

Orientador(a): PATRÍCIA RIVOLI ROSSI 

 

Introdução: 

Pais que possuem dificuldades interpessoais acabam oferecendo modelos inadequados de comportamentos, 

contribuindo assim para o aparecimento de problemas comportamentais em seus filhos. Diante disto, o 

presente trabalho analisou um caso clínico, de um cliente do sexo masculino de onze anos de idade. 

Metodologia: 

A análise foi feita por meio de dados secundários referentes ao prontuário de uma professora supervisora de 

estágios de psicologia clínica à luz da análise do comportamento. Os prontuários continham a descrição de 

três sessões de anamnese onde coletaram-se dados por meio de entrevista semi-dirigida, sendo uma 

realizada com o Cliente e duas, com a mãe. Após a anamnese foram realizadas seis sessões de avaliação 

comportamental, sendo quatro dessas com o Cliente e duas finais, com a mãe. 

Resultado: 

A queixa apresentada pela mãe envolveu os seguintes comportamentos do filho: ansiedade, apatia, enurese 

noturna, falta de iniciativa e habilidade para resolução de problemas, não ter amigos da sua idade e falar 

pouco sobre sentimentos. A mesma admitiu ser exigente, cobrar o cumprimento das atividades que delega ao 

filho, não aceitar demonstrações de raiva ou contrariedade e bater no mesmo para que ele a obedeça. Contou 

também, que ele pede permissão para fazer qualquer coisa e que isso a irrita. Durante as sessões o Cliente 

apresentou comportamentos relacionados com os da queixa. Observaram-se os seguintes comportamentos 

clinicamente relevantes: dificuldade de formação e estabelecimento de vínculo, ansiedade, fuga/esquiva de 

assuntos que remetiam a sentimentos, apatia e minimização de eventos potencialmente aversivos. A queixa 

de enurese não foi apresentada pelo Cliente. 

Conclusão: 

Pôde-se verificar que o mesmo vivencia contingências aversivas, falta de reconhecimento por 

comportamentos adequados e dificuldade de interação entre pares. Diante da probabilidade de ser punido ao 

expressar-se livremente, apresenta comportamentos de evitar expressar-se e, assim, seu repertório social 

habilidoso fica comprometido. Considera-se também que a ansiedade apresentada pelo Cliente e a enurese 

noturna são efeitos das contingências aversivas que o garoto está submetido. Pode-se concluir que a falta de 

repertório da mãe para lidar com as contingências referentes a maternidade está interferindo no 

comportamento do filho.O Cliente foi encaminhado à psicoterapia. 
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O ASSISTENTE SOCIAL E A ÉTICA PROFISSIONAL  

ENIC201627635 

 

POLIANA GEOVANINI DE SOUZA 

Orientador(a): MÔNICA MARIA NUNES DA TRINDADE SIQUEIRA 

 

Introdução: 

Este estudo tem por objetivo compreender até que ponto a condição de assalariado do assistente social 

interfere no enfrentamento de obstáculos para garantir o direito do usuário. A relevância desta pesquisa está 

no contato dos alunos da graduação com profissionais já formados e no conhecimento do que vão enfrentar 

no exercício profissional. Para o assistente social está em demonstrar que devemos ter mais compromisso 

com nossa profissão, e mostrar que são profissionais com autonomia respaldada pelo código de ética 

profissional. Este tema tem uma relevância social, ao identificar as demandas mais complexas que estão 

inseridas a partir das políticas sociais voltadas para os usuários de baixa renda. 

Metodologia: 

A pesquisa foi qualitativa por ser um tipo de investigação que trabalha a vivência, a experiência, a 

cotidianeidade e a compreensão das estruturas e instituições como resultadas da ação humana. O 

instrumento utilizado neste estudo foia entrevista semiestruturada pela possibilidade de estar diretamente 

com o entrevistado. Foi elaborado um roteiro de questões para que os entrevistados respondessem de forma 

espontânea. A pesquisa foi realizada com duas assistentes sociais de instituições privadas sem fins lucrativos 

do município de Taubaté com o objetivo de conhecer suas experiências profissionais. Esta escolha se deu 

por estarem relacionadas com o campo de estágio e onde foram realizadas entrevistas para um possível 

estágio. A análise dos dados partiu dos seguintes objetivos: conhecer as demandas complexas que envolvem 

a instituição, usuário e o assistente social; identificar até que ponto o medo de represálias e ou perda do 

emprego interferem no enfrentamento de demandas mais complexas pelo assistente social e conhecer a 

concepção e a percepção do assistente social diante da sua autonomia nos processos de trabalho em que está 

envolvido. As categorias Assistente Social Assalariado, Projeto ético-político do Serviço Social e Família 

nortearam o tratamento dos dados coletados nesta investigação. 

Resultado: 

Como resultado parcial constatou-se uma pequena diferença em relação a autonomia profissional dentro das 

instituições. Ficou bem claro que quanto mais organizada a instituição melhor definida é a autonomia gerada 

ao profissional assistente social. Foi percebido também que há diferença no regime de contratação do 

profissional. Na instituição privada sem fins lucrativos auto sustentável o regime é a CLT enquanto que 

naquela que depende de verba pública/doação se dá pelo contrato temporário (prestação de serviços). 

Conclusão: 

Uma conclusão parcial sobre a pesquisa foi que a organização privada sem fins lucrativos auto sustentável 

independente, não vivem de verbas públicas e/ou doações. Nessa organização assistente social possui uma 

autonomia mais definida enquanto aquelas que dependem de verbas públicas e doações, a autonomia do 

assistente social é mais limitada. É preciso discutir mais sobre a autonomia relativa do assistente social no 

exercício profissional, pois este é um tema que pode clarear e trazer outras estratégias de intervenção e 

fortalecer a categoria frente as dificuldades encontradas na atuação em organizações privadas sem fins 

lucrativos. 
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ENSAIO CLÍNICO SOBRE OS EFEITOS DO TRATAMENTO GENGIVAL SOBRE OS NÍVEIS DE NITRITO 

SALIVAR E BACTÉRIAS BUCAIS  

ENIC201633545 

 

ALISSON DE ARAÚJO, FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA, TAÍS BROWNE DE MIRANDA, DAVI ROMEIRO 

AQUINO, EDSON RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO CORTELLI 

Orientador(a): SHEILA CAVALCA CORTELLI 

 

Introdução: 

Estudos sugeriram que o tratamento periodontal poderia elevar os níveis de nitrito o que seria prejudicial à 

saúde. Entretanto estudos com gengivite são escassos. O presente estudo duplo-cego randomizado avaliou 

os efeitos do tratamento gengival sobre os níveis de nitrito salivar e bactérias bucais. 

Metodologia: 

Indivíduos adultos com gengivite associada a placa sistemicamente saudáveis e com pelo menos 20 dentes 

foram selecionados para o presente estudo. Os parâmetros clínicos, microbiológicos bem como o nitrito 

salivar foram monitorados antes e 3 meses após o tratamento gengival realizado com raspador ultrassônico 

em seção única. Os indivíduos foram randomizados em 2 grupos: a) bochechos com óleos essenciais 

20ml/30” 2 vezes ao dia/90 dias) e b) bochecho placebo (20ml/30” 2 vezes ao dia/90 dias). Todos receberam 

instrução de higiene bucal. Índice de placa e gengival foram monitorados como parâmetros clínicos; as 

contagens bacterianas totais e os níveis de Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis e Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans foram monitorados no biofilme subgengival por reação da polimerase em cadeia 

em tempo real (qPCR); e o níveis de nitrito foram avaliados em amostras de saliva pelo método de Griess. 

Os dados foram avaliados por Análise de Variância de medidas repetidas e teste Tuckey de comparações 

múltiplas (p&lt;0,05). 

Resultado: 

O grupo que recebeu tratamento mecânico e usou óleos essenciais apresentou melhoras nos parâmetros 

clínicos, reduções microbiológicas e manutenção dos níveis de nitrito ao longo do tempo. 

Conclusão: 

O tratamento da gengivite oferece benefícios clínicos e microbiológicos e é seguro para a manutenção dos 

níveis de nitrito salivar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

586 

 

PRINCIPAIS MUDANÇAS OCORRIDAS NAS EMPRESAS APÓS CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2015  

ENIC201669529 

 

BIANCA DE NANI RODRIGUES SILVA 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O mundo está cada dia mais passando por mudanças e transformações muito rápidas. A globalização é um 

fator que torna o mercado cada vez mais competitivo e muitas vezes até cruel, então, as organizações 

buscam cada vez mais pela sobrevivência e pela permanência no mercado onde possa atender as 

necessidades dos clientes, buscando alternativas para se destacar em relação à concorrência e atendendo as 

legislações vigentes. Para isso é necessário criar estratégias de melhoria nos processos, e consequentemente, 

do produto e do serviço oferecido ao consumidor. Essa busca pela faz com que as organizações atentem ao 

conceito que vem se tornando cada vez mais essencial e totalmente indispensável: a qualidade 

Metodologia: 

Para facilitar, nesse universo de rápidas transformações, é importante criar condições internas que garantam, 

a tão estimada, sobrevivência das organizações a longo prazo. Para se obter a qualidade em sua essência, e 

com isso, a certificação na norma ISO 9001:2015, a principio é essencial localizar os problemas e buscar 

suas causas, para aproveitar melhor os recursos e criar soluções contínuas para o controle da melhoria dos 

processos organizacionais, porém isso se tornou uma das principais dificuldades das organizações que 

buscam pela qualidade e pela melhoria em seus processos, justamente a identificação dos problemas e 

consequentemente as causas. Encontrar a solução para tais problemas, tornou-se uma tarefa muito difícil, 

porém às empresas tem que se esforçarem e dedicar-se mais, para assim obterem o sucesso esperado. Uma 

excelente ferramenta para identificar os problemas existentes e suas causas é a: auditoria interna. A partir 

das evidências colhidas, nas auditorias poderá usufruir de ferramentas da qualidade para corrigi-los e para 

que essas correções se tornem efetivas. As auditorias internas servem para ajudar as empresas a eliminar 

desperdícios, simplificar tarefas e reduzir custos. É uma importante ferramenta para auxiliar os gestores a 

colocarem em prática os objetivos da qualidade e identificar as falhas, erros, problemas, e com isso buscar 

as causas e soluções adequadas, tornando-se uma ferramenta essencial para empresas que buscam pela 

qualidade. A metodologia utilizada vai auxiliar na identificação e no tratamento dos problemas, esse estudo 

será utilizado como ferramenta para fornecer subsídios teóricos e práticos que permitam estruturar um 

modelo de detecção, diagnóstico, investigação de causas e correção das falhas, problemas e não 

conformidades encontradas na empresa. 

Resultado: 

Para implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade existem algumas dificuldades, porém traz 

inúmeros benefícios. Sendo alguns deles: Melhoria da qualidade, aumento da conscientização dos 

empregados em relação à qualidade, realce na comunicação interna, melhoria das relações com os clientes, 

melhoria da reputação da organização, aumento das vendas e consequentemente, nos lucros e maior 

vantagem competitiva. Além desses, existem outros tantos benefícios, alguns deles, separados em benefícios 

externos e internos, que são: acessos a novos mercados, aumento da produtividade, melhora a imagem 

corporativa, diminui taxa de produtos defeituosos, aumento da participação no mercado, melhora a 

consciência de qualidade dos produtos, aumenta e melhora a relação entre fornecedor/cliente, define as 

responsabilidades e obrigações individuais, aumenta a comunicação com os clientes Aumenta a qualidade 

dos produtos e aumento da percepção dos clientes, no que se refere à qualidade dos produtos Melhora a 

documentação dos processos. 
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Conclusão: 

Diante disso, fica claro que o conceito de qualidade é essencial para as empresas que querem evoluir, 

diminuir seus custos de produção para produzir de maneira mais eficiente. Para isso, a norma ISO 

9001:2015, traz os requisitos para implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade eficiente. A norma 

mencionada dita os requisitos exigidos no mercado nacional e internacional fazendo com que as 

organizações que possuem certificação na norma tenham mais facilidades para exportar e importar produtos, 

pois o acesso a novos mercados é uma das inúmeras vantagens da implementação de um Sistema de Gestão 

da Qualidade, e da certificação 
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CORRELAÇÃO ENTRE A VVO2MAX, VELOCIDADE CRÍTICA E PERFORMANCE NO TESTE DE COOPER 

EM JOVENS ADULTOS  

ENIC201675336 

 

BRENDA CORTEZ INOCÊNCIO, EDUARDO HEIDI OZAKI, LIVIA ROBERTA VELLOSO TANAKA, CLAUDIO 

WALLACE LISBOA ALMEIDA, FABIO ANGIOLUCI DINIZ CAMPOS 

Orientador(a): RENATO DE SOUSA ALMEIDA 

 

Introdução: 

Os índices associados ao treinamento aeróbio de alta intensidade (HIT) já estão bem elucidados na 

literatura, em diferentes contextos de aptidão física. Entretanto, na maioria das vezes, o custo operacional 

para controlar adequadamente essas variáveis é elevado, principalmente quando se trata de parâmetros 

diretos. Estes por sua vez, possuem correlações elevadas com a performance aeróbia e constituem uma 

ferramenta importante para predição do desempenho e para a prescrição do treinamento. Contudo, pouco se 

sabe sobre essas correspondências quando são empregados protocolos indiretos. Assim, o objetivo deste 

estudo foi analisar a correlação entre a velocidade correspondente ao VO2max (vVO2max), a velocidade 

crítica (VC) e o teste de Cooper (T12) por métodos indiretos, em pessoas com diferentes tipos de aptidão 

física (VO2max). 

Metodologia: 

Todos os dados foram obtidos por meio de parâmetros indiretos, por meio do relato de experiência (OZAKI 

et al., 2015). A amostra foi formada por 110 indivíduos do sexo masculino, todos Cadetes do Curso de 

Formação de Oficiais da Academia da Força Aérea. Os sujeitos foram divididos em 4 grupos de acordo com 

o VO2max [G1 (N=19 - idade: 18,9 ± 0,7anos, estatura: 174 ± 0,7cm e VO2max: 54,2 ± 2,3ml.kg.min-1); 

G2 (N=43 - idade: 18,6 ± 1,8anos, estatura: 174,9 ± 6,4cm, e VO2max: 48,5 ± 1,4ml.kg.min-1), G3 (N=39 – 

idade: 19,1 ± 1,2anos; estatura: 174,4 ± 6,4cm; e VO2max: 44,5 ± 1,6ml.kg.min-1) e G4 (N=9 - idade: 18,9 

± 0,9anos, estatura: 175,7 ± 6,5cm, e VO2max: 39,5 ± 1,7ml.kg.min-1)]. Dois testes máximos foram 

realizados com 24 horas de intervalo entre eles, sendo, um T12 e um esforço de 800 metros. Posteriormente, 

a VC foi calculada pelo modelo linear (tempo vs. distância) e a vVO2max foi calculada por meio das 

equações sugeridas pelo ACSM (2003). Para análise estatística a correlação de Pearson e o Teste T de 

Student (p<0,05) foram empregados. Para as comparações, os grupos de aptidão física, as fases do 

treinamento (inicial - FI e final - FF) e a amostra completa foram consideradas. 

Resultado: 

Para todas as variáveis os dados apresentaram distribuição normal e as seguintes correlações foram 

encontradas: G1: Para T12, vVO2max e VC, na FI e FF= r>0,98, p<0,001; G2: FI= vVO2max X T12, 

r=0,99/ vVO2max X VC, r=0,69/ VC X T12, r=0,70; p <0,01 e FF para as variáveis T12, vVO2max e VC= 

r>0,96, p<0,001; G3: FI= vVO2max X T12, r=0,99/ vVO2max X VC, r=0,79/ VC X T12, r=0,80; p <0,01 e 

FF para T12, vVO2max e VC = r>0,95, p<0,001; G4: FI= vVO2max X T12, r=0,99/ vVO2max X VC, 

r=0,72/ VC X T12, r=0,71; p <0,01 e FF= r>0,99, p<0,05. As diferenças encontradas nas correlações com 

r<0,9 parecem estar associadas principalmente ao estado inicial do treinamento (presença do componente 

lento e maior distância entre variáveis máximas e submáximas). Além disso, a amostra completa foi 

analisada (N=110, r>0,95, p<0,001) e fortes correlações foram encontradas para todas as variáveis. 

Conclusão: 

Com base nestes resultados, pode-se concluir que a vVO2max e o desempenho no T12 apresentam melhor 

relação entre si, independente do nível de aptidão e da fase do treinamento aeróbio na corrida, corroborando 

com os dados da literatura para parâmetros diretos. Todavia, mais estudos são necessários a fim de comparar 

o design do presente estudo com protocolos diretos e indiretos. 
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ECO BAIRRO EM UBATUBA - SP  

ENIC201623762 

 

NATALY DE LIMA FARIA 

Orientador(a): PLÍNIO DE TOLEDO PIZA FILHO 

 

Introdução: 

O crescimento acentuado e desordenado das cidades, vem originando profundos problemas. Este trabalho 

propõe a elaboração de um projeto urbano sustentável em área de expansão urbana, através da iniciação de 

abordagem dos eco bairros, no município de Ubatuba, localizado no Litoral Norte do estado de São Paulo. 

O objetivo da reestruturação urbana, e da implantação da infraestrutura verde na cidade de Ubatuba é 

proporcionar o adensamento habitacional consciente na área central, mostrando que o modelo de 

desenvolvimento proposto tem a capacidade de gerar desenvolvimento social e econômico,resultando em 

lugares com qualidade de vida em que a condição da cidade em crescimento esteja comprometida com o 

meio ambiente e o desenvolvimento social e cultural da região. Sendo proposto para solucionar o aumento 

da população ubatubense habitações sociais , ja que como consequência desse aumento ocasionaram 

habitações irregulares, resultantes na invasão de áreas de preservação ambiental, afetando a fauna e flora 

locais. 

Metodologia: 

A metodologia adotada para a pesquisa consistiu, em primeiro lugar à consulta sobre o tema eco bairro, 

sustentabilidade e sua inserção na atividade de construção. Procuramos identificar, através da consulta a 

estudos já realizados, as estratégias que devem ser incorporadas ao processo de projeto para realização de 

construções que causem menos impacto ao meio ambiente.Também foram feitos os estudos de caso, que 

permitiram toda conceituação do projeto. Posteriormente, foi realizada a visita ao local para análise da área 

de implantação do projeto verificando acessos, infraestrutura existente e análise do entorno. 

Resultado: 

Um bairro que consiga gerir bem os seus resíduos, dar oportunidade ao cidadão de caminhar ou se utilizar 

de transportes não motorizados para realizar suas tarefas diárias que consiga unir diversos setores etários, 

sociais, étnicos e culturais e que consiga ser integrado ao resto da cidade por transportes públicos com 

baixar emissões de poluentes será sendo considerado um eco bairro ou um bairro sustentável. Um bairro que 

possa servir como aprendizado para seus habitantes especialmente as crianças e sirva de vitrine para o resto 

da cidade que pode e deve realizar intervenções que melhorem a qualidade de vida do cidadão, além de 

melhorar a qualidade do meio ambiente. 

Conclusão: 

Podemos concluir que um bairro planejado com o conceito sustentável, pode promover a produção e uso de 

energias renováveis, aproveitamento de lixos recicláveis, o tratamento de esgoto, utilização de águas 

pluviais e incentivar as pessoas a mudarem para hábitos mais ecológicos. Os Eco-Bairros também podem 

dar importância diferenciada para outros tipos de mobilidade, quer seja pela construção de infra- estruturas 

para ciclistas como pelos espaços de uso dos pedestres. Construindo um local com senso de comunidade 

onde as pessoas possam aprender a utilizar os recursos naturais sem degradar a natureza. 
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NA LINHA DO GOL: SALAZAR CONTRA O FUTEBOL  

ENIC201625773 

 

VICTOR ANTONIO DE SIQUEIRA 

Orientador(a): JOAO GABRIEL ROSA DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

O futebol ainda sofre bastante preconceito nos espaços acadêmicos. Grande parte da produção futebolística 

ainda é confeccionada por jornalistas, enfatizando em suas narrativas a história do futebol e/ou biografias 

sobre os grandes clubes e jogadores. Mesmo diante da reconhecida importância cultural do futebol, parte 

dos intelectuais que examinam as implicações sociais do esporte bretão, ainda o visualizam sob o viés da 

manipulação das massas, reduzindo-o a um mero instrumento de propagação dos ideais do Estado. O nosso 

trabalho pretende analisar o futebol como um fenômeno sociocultural, tendo como base a trajetória deste 

esporte em Portugal no período do Regime Salazarista, apontando a forma com que a ditadura lidava com o 

“desporto-rei” e, assim, refletir sobre a utilização ou não do futebol como ferramenta política do Estado 

Novo. 

Metodologia: 

Nossa metodologia de trabalho consistiu na revisão bibliográfica de autores portugueses e brasileiros sobre 

a realidade do futebol durante o regime Salazarista entre os anos de 1933 e 1968. Analisamos a construção 

dos grandes estádios portugueses na década de 1950, o modus operandis de Salazar em relação ao desporto 

e o árduo percurso do futebol português do amadorismo até sua ascensão nos gramados europeus na década 

de 1960. 

Resultado: 

Alguns historiadores portugueses defendem que a construção do regime estava pautada nos “Três Efes”: 

Fátima, Fado e Futebol. Nossas leituras apontam que, diferentemente do que aconteceu na Itália fascista, em 

Portugal não houve uma utilização sistemática do futebol em propagandas do regime Salazarista. O Estado 

Novo Português, apesar de não proibir a prática do futebol, criou diversas dificuldades para a 

profissionalização do esporte. Embora no Salazarismo o desporto tenha um caráter amador, servindo de 

instrumento para civilizar, educar e desenvolver os valores defendidos pelo regime - ruralidade, catolicismo, 

resignação e obediência - o futebol, em sua essência, acabava, de certo modo, contrariando esses ideais dada 

a grande carga emocional, a imprevisibilidade e a rivalidade. As paixões suscitadas nos jogos afastavam-se 

da personalidade reclusa e pouca afeita a aglomerações populares do líder do regime Antônio Oliveira 

Salazar. 

Conclusão: 

Nossa pesquisa está em curso, mas podemos adiantar que a nova historiografia portuguesa não percebe o 

futebol como meio sistemático de propagação do ideário Salazarista, evidenciando a complexidade desse 

fenômeno de massa para além da política e das relações com o Estado. 
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A IMPORTÂNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DO 

PRESO  

ENIC201650463 

 

LUCIA FREIRE MACHADO GONÇALVES, GREICE RIBEIRO DA SILVA 

Orientador(a): NILDE FERREIRA BALCAO 

 

Introdução: 

A Audiência de Custódia é a garantia de apresentação rápida do preso a um juiz nos casos de prisões em 

flagrante, para que o magistrado analise a prisão sob os aspectos: legalidade, necessidade e adequação da 

continuidade da prisão, eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas 

cautelares, além de oportunizar a análise de eventuais ocorrências de tortura ou de maus-tratos, entre outras 

irregularidades. Este trabalho tem por objetivo demonstrar a importância desta audiência para proteção dos 

direitos humanos do preso. 

Metodologia: 

Para tanto, utilizou-se de pesquisas na doutrina e nos pactos internacionais que versam sobre direitos 

humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, ambos assinados pelo Brasil, bem como a utilização de dados estatísticos e informativos 

constantes nos sites do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

(TJSP). Também foi verificado o projeto de lei nº 554/2011. 

Resultado: 

De acordo com a pesquisa, o projeto “Audiência de Custódia”, lançado em fevereiro/2015, numa parceria 

entre CNJ, Ministério da Justiça e TJSP, busca, entre outros fins, influenciar na mudança da cultura 

encarceradora vigente. O instituto, previsto em pactos e tratados internacionais, encontra-se no Projeto de 

Lei nº 554/2011, que propõe alteração do §1º, do artigo 306, do Código de Processo Penal, para estabelecer 

o prazo máximo de 24 horas para o preso em flagrante ser conduzido à presença do juiz e, em caso de 

alegada violação de direitos fundamentais, determinar providencias por parte das autoridades. O último 

levantamento, realizado pelo TJSP (24/02/15 a 15/06/16) mostrou: 24.210 audiências realizadas; 48,43% de 

concessões de liberdade; 8% de alegações de violência; 8,28% de encaminhamentos social/assistencial. 

Devido aos resultados, o Conselho de Direitos Humanos da ONU contra a Tortura, defendeu a expansão das 

audiências no território nacional, o que vem sendo realizado. 

Conclusão: 

A realização das audiências de custódia gerou discussões acerca do combate aos maus tratos de presos, 

sobretudo, no momento da prisão, algo de extrema importância para se desvelar a cultura da tortura 

instalada no Brasil como prática histórica. Vários institutos e órgãos não governamentais que militam na 

garantia dos direitos humanos acompanharam o projeto. Foi visto um movimento de sensibilização para o 

engajamento dos magistrados visando o sucesso do projeto, conjugado com a união de esforços de 

instituições como a Defensoria Pública e o DDD (Instituto de Direito à Defesa), além do Ministério Público, 

Administração carcerária e Segurança Pública. 
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O IMPACTO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS NO COMÉRCIO AERONÁUTICO  

ENIC201657215 

 

BIANCA ALVES PACHECO, ISABELLA SANTOS ALMEIDA 

Orientador(a): ADRIANO JUNIOR JACINTHO DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O objetivo deste trabalho é analisar a relação do comércio internacional e os impactos causados por suas 

atividades junto ao meio ambiente, tema que tem sido incorporado em trabalhos na área além da produção e 

comercialização. A exploração excessiva de recursos naturais, sem respeitar a regeneração da natureza 

expôs a necessidade de criação de legislações ambientais, as quais têm se tornado mais rígidas e que alguns 

defensores do livre comércio julgam como protecionismo. Mas a conscientização na questão ambiental deve 

partir diretamente de algumas empresas ou países, para garantir qualidade de vida, segurança de pessoas e a 

preservação ambiental. 

Metodologia: 

A metodologia adotada neste trabalho foi o de pesquisa bibliográfica. Com consultas à bibliografias 

específicas, sites especializados, trabalhos anteriores encontrados e atualização de informações através da 

mídia e de revistas, jornais, papers, etc. Além de contar material confidencial e de apoio advindo de 

treinamentos e palestras fornecidos à funcionários e fornecedores da maior empresa do ramo de aeronaves 

do Brasil. 

Resultado: 

Verificou-se que a criação de normas ambientais da União Européia afeta diretamente o setor aeronáutico e 

suas negociações. As normas conhecidas como REACH (Registration, Evaluation, Authorization and 

Restriction Chemicals) e GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) 

e transferem a responsabilidade do governo para a indústria, responsabilizando-a pela segurança e o ciclo 

completo de substâncias químicas colocadas no mercado. O escopo destas normas ambientais está em 

classificar substâncias perigosas e indicar sua composição para o correto manuseio, desde a produção até o 

transporte, além de garantir a livre circulação no mercado interno europeu, reforçando simultaneamente a 

competitividade e a inovação. Verificou-se que produtos importados, fabricados, que utilizem ou coloquem 

substâncias poluidoras, devem obedecer rigorosamente a legislação. Caso não seja possível, as 

conseqüências como a inutilidade do produto e dificuldade de aquisição se consideradas perigosas, serão 

pontos negativos na visão do cliente. 

Conclusão: 

No aspecto social e ambiental as melhorias são evidentes, banindo certas substâncias, melhorando o 

controle e conhecimento de outras. Já no aspecto econômico as normas devem ser vistas como uma 

oportunidade de contribuir com a imagem externa de empresa comprometida com as soluções ambientais, 

viabilizando vendas mundiais de aeronaves. Concluiu-se que com a adoção de normas e regulamentos junto 

ao bom emprego de ferramentas adequadas, é possível alcançar a sustentabilidade dos negócios. 
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PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  

ENIC201628725 

 

FRANCINE SOUZA DA CRUZ, GABRIELA MOURA SANTOS BOTAN, ARIANE NUNES NOVAIS CALISTO, LIVIA 

DE AGUIAR MENDES 

Orientador(a): ROBERTA DE LUCENA FERRETTI 

 

Introdução: 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial (PA), sendo um dos problemas de saúde de maior prevalência na 

atualidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a HAS é a principal causa de doenças 

cardiovasculares em adultos e idosos. O principal objetivo deste estudo será avaliar o estado nutricional de 

pacientes adultos e idosos hipertensos internados em um hospital no município de Taubaté. 

Metodologia: 

Estudo prospectivo observacional. Os dados serão coletados entre o período de agosto de 2016 a dezembro 

de 2016. A casuística irá compreender pacientes acima de 20 anos. Serão excluídas do estudo as gestantes. 

As variáveis avaliadas serão sexo, idade, peso e estatura para o calculo do índice de massa corporal (IMC). 

A classificação do estado nutricional será realizada através dos critérios da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) para adultos e Lipschitz para idosos considerando como parâmetro o IMC. 

Resultado: 

Com a realização desta pesquisa espera-se traçar o perfil nutricional dos pacientes hipertensos 

hospitalizados em um hospital no município de Taubaté. 

Conclusão: 

Conclui-se que com essa pesquisa possamos ver qual é a prevalência de adultos e idosos hipertensos com 

excesso de peso e com isso tomar medidas de intervenção necessárias para reduzir o excesso de 

adiposidade, pois este excesso é considerado um agravo para o paciente hipertenso. 
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A LEITURA NO CAMPO E OS CAMPOS DA LEITURA  

ENIC201678014 

 

MICHELINE ALVES OLIVEIRA DE SOUZA, RAQUEL SILVA FERREIRA 

Orientador(a): SIMONE GUIMARÃES BRAZ 

 

Introdução: 

A leitura tem fundamental importância como recurso pedagógico na Educação, porém no Brasil há uma 

grande deficiência em relação à leitura por causa dos motivos econômicos ou culturais (INSTITUTO PRÓ-

LIVRO, 2016). Mediante essa problemática e considerando os dados relevantes da realidade escolar nas 

áreas rurais, pensamos em um estudo voltado para a melhoria e qualidade favorecendo a educação no campo 

através da história em quadrinhos como ferramenta didático-pedagógica. O projeto originou-se a partir de 

reflexões em construir uma nova perspectiva de escola e formas eficientes de ensinar. Tem por objetivo o 

incentivo da leitura e explorar seus diferentes campos, promovendo mudança que atenda as necessidades 

dos alunos e professores da área rural. O uso de gibis na sala de aula auxilia a incentivar o hábito da leitura, 

aprimora a escrita, estimula o espírito crítico, enriquece o vocabulário e incentiva a criatividade, devido à 

diversidade de linguagem e riqueza artísticas. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa básica de caráter exploratório visando aprofundar os estudos sobre os temas da 

educação do campo, do processo de ensino-aprendizado da leitura e dos gêneros textuais, com enfoque nas 

histórias em quadrinhos por meio da revisão de literatura. Realizar-se-á a pesquisa documental para obter 

informações acerca da trajetória e realidade da educação do campo. Foram escolhidos para o Projeto, gibis 

com histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, pelo fato dessas histórias serem destinadas ao público 

infantil e por conter personagens também infantis, que despertam o interesse da criança favorecendo a 

aprendizagem da leitura. Destacando também que há personagens com características dos sujeitos que 

vivem no campo. Para ampliar as discussões sobre as questões pedagógicas do ensino da leitura, 

realizaremos a elaboração de material pedagógico para trabalhar esse suporte em sala de aula objetivando o 

aprimoramento e a proficiência na leitura em escolas rurais, além de analisar padrões e estereótipos sobre o 

sujeito do campo retratado nas histórias em quadrinhos. 

Resultado: 

A prática pedagógica deve estar engajada em fortalecer o processo de ensino – aprendizagem e despertar o 

interesse para leitura, visando a qualidade do sistema educacional, para isso, o professor precisa conhecer a 

realidade na qual atua e possibilitar o acesso a diferentes materiais e informações. Desta forma, reconhece-

se a importância do trabalho com a diversidade de Gêneros Textuais. Os estudos possibilitam identificar que 

a realidade da escola rural difere da escola da zona urbana em vários aspectos, a destacar o acesso a alguns 

tipos de suportes textuais. A elaboração de material pedagógico, devidamente estruturado, auxilia a 

organização e a realização de intervenções na sala de aula para o desenvolvimento da leitura, que nesse 

estudo tem como foco inserir a prática da leitura de gibis nas escolas rurais. 

Conclusão: 

O grande desafio da educação nas escolas do campo é além de garantir acesso à educação, valorizar a 

cultura, a diversidade, preparando os alunos para a vida e para novos conhecimentos. Nessa perspectiva é 

necessário valorizar os conhecimentos formais e não formais tornando-os a mola propulsora para a 

aproximação da leitura, promovendo de forma significativa o aprendizado e tornando-os sujeitos 

participativos na comunidade. 
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PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS COM DIAGNOSTICO DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ATRAVÉS DA CIRCUNFERÊNCIA DA PANTURRILHA  

ENIC201688174 

 

GABRIELA MOURA SANTOS BOTAN, FRANCINE SOUZA DA CRUZ, LIVIA DE AGUIAR MENDES, ARIANE 

NUNES NOVAIS CALISTO 

Orientador(a): ROBERTA DE LUCENA FERRETTI 

 

Introdução: 

A desnutrição é comum em pacientes hospitalizados devido à enfermidade, podendo estar associada ao 

tempo de internação, desta forma a intervenção nutricional torna-se essencial para recuperação do estado 

nutricional do paciente. A realização de medidas antropométricas colaboram para identificar precocemente o 

estado nutricional do paciente. Dentre as medidas utilizadas para detectar a depleção de massa proteica, a 

circunferência da panturrilha é um indicador muito utilizado na pratica clínica. O principal objetivo deste 

estudo é verificar a prevalência de desnutrição nos pacientes hipertensos internados em um hospital no 

município de Taubaté através da medida da circunferência da panturrilha. 

Metodologia: 

Este estudo é caracterizado como transversal prospectivo observacional, que avaliará indivíduos adultos e 

idosos hospitalizados, com idade superior a 20 anos, durante o período de setembro de 2016 a abril de 

2017.que não sejam mulheres gestantes, não apresentem edema, e que não estejam fazendo uso de 

corticoide. As variáveis coletadas serão idade, sexo, diagnóstico clínico e a medida da circunferência da 

panturrilha, a qual será realizada por profissionais da nutrição previamente treinados, de acordo com técnica 

antropométrica padronizada pela literatura científica. A classificação da circunferência da panturrilha será 

feita através de valores de referência já estabelecido internacionalmente. 

Resultado: 

Espera-se identificar a prevalência de desnutrição em pacientes hipertensos hospitalizados e comprovar a 

efetividade da circunferência da panturrilha no diagnóstico nutricional para que medidas precoces de 

intervenção sejam implementadas. 

Conclusão: 

Conclui-se que este projeto irá permitir que através da circunferência da panturrilha seja identificada 

precocemente a desnutrição em pacientes hipertensos hospitalizados. 
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A IMPORTANCIA DO PROCESSO DE CERA PERDIDA DENTRO DA ENGENHARIA  

ENIC201688513 

 

Orientador(a): ALUISIO PINTO DA SILVA 

 

Introdução: 

A indústria demanda atualmente da produção seriada, entretanto várias peças necessitam de detalhes 

extremamente precisos. A fundição por Cera Perdida mostra-se como alternativa para processos de 

usinagem seriada. Buscamos através deste, trabalho explicar um pouco sobre esse processo e mostrar áreas 

de sua utilização. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para abordar o tema baseia-se em pesquisa bibliográfica. Buscamos definir o 

conceito de Fundição por Cera Perdida e apresentar as etapas de seu processo. Posteriormente apresentar 

áreas da indústria onde o processo é amplamente aplicado e então apresentar possíveis áreas onde pode ser 

introduzido, buscando uma maior eficiência em sua produção. 

Resultado: 

Analisou-se que o processo de fundição por cera perdida apresenta-se como um excelente processo para a 

produção de peças extremamente detalhadas e que necessitam de uma produção seriada. Apesar de seu uso 

amplo no setor joalheiro, tem sido uma ótima alternativa para peças de pequeno porte nos setores 

automobilístico e aeroespacial. 

Conclusão: 

Concluiu-se que o processo pode ser utilizado para grandes projetos, mas seu uso é mais convencional em 

pequenos processos que demandam de produção seriada. Seu uso é bem amplo no setor joalheiro, porém 

possui também grande uso na indústria, principalmente no setor automobilístico e aeroespacial. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

597 

 

GÊNEROS DISCURSIVOS: INSTRUMENTOS OU OBJETOS DE ENSINO?  

ENIC201618907 

 

MARÍLIA DE OLIVEIRA SANTOS, THAÍS DE PAULA CALADO, BEATRIZ CAMILO FERREIRA DA SILVA 

Orientador(a): DEISE NANCY URIAS DE MORAIS 

 

Introdução: 

Este trabalho, elaborado no contexto da disciplina Seminários de Prática de Ensino (licenciatura em Letras), 

apresenta: a) uma discussão sobre a categorização dos gêneros do discurso (Bakhtin, 1996) enquanto objeto 

ou enquanto instrumento de ensino de língua, defendendo a relevância dessa diferenciação para a construção 

de metodologias de ensino eficazes para ensinar a escrever; e b) um plano de aula que, tomando o gênero 

crônica como instrumento de ensino, buscou garantir a função social da linguagem para as escritas de alunos 

de nono ano de uma escola pública, localizada no interior de São Paulo. 

Metodologia: 

A sequência de atividades realizada pode ser sumarizada da seguinte forma, tendo como base a sequência 

didática de leitura, aproximando-se do proposto por Schnewuly e Dolz (1996) e Lopes-Rossi(2012): 1) 

apresentação de um problema comunicativo que exigia a escrita de uma crônica; 2) apresentação das 

características/ discussão do gênero crônica para/com os alunos; 3) levantamento dos seguintes elementos 

do gênero: provável público-alvo de acordo com os temas; tipo de linguagem empregada; finalidade do 

texto (divertir, criticar, aproximar de alguma temática, distrair etc.), extensão do texto etc.; 4) produção de 

uma crônica com temática ligada às Olimpíadas, 5) revisão e reescrita do texto dos alunos, utilizando-se 

diversas estratégias de revisão; 6) digitalização dos textos, para composição de uma coletânea 

disponibilizada para leitura em sala de aula. A metodologia adotada para a realização do trabalho é a da 

pesquisa-ação (Thiollent, 1998),uma vez que as pesquisadoras realizaram as atividades no âmbito de seu 

trabalho docente. 

Resultado: 

Os resultados apontam a possibilidade de trabalho com os gêneros como instrumento como produtiva, uma 

vez que os alunos foram capazes de atingir os objetivos propostos. 

Conclusão: 

A justificativa para a realização deste trabalho, que se inscreve na linha de pesquisa de metodologia de 

ensino de escrita, repousa no ainda não resolvido problema do ensino de escrita na escola. Partimos do 

pressuposto de que a teoria dos gêneros do discurso, da maneira como a escola a tem adotado, reduz os 

gêneros a objetos de ensino, apagando a dimensão de instrumento de ensino que os gêneros podem ter, o 

que superficializa o ensino de escrita realizado com base nesse referencial teórico. 
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NANOTUBOS DE CARBONO E A SUA APLICAÇÃO NA RESISTÊNCIA DA FUSELAGEM DE AERONAVES  

ENIC201656258 

 

JULIANA HABITANTE DO AMARAL, KÁTIA CELINA DA SILVA  RICHETTO 

Orientador(a): EDSON VANDER PIMENTEL 

 

Introdução: 

A parte mais externa das aeronaves é composta por fibra de carbono, que são unidas por cola feita de 

polímeros. Porém, a cola com o tempo apresenta rachaduras, e as fibras se descolam umas das outras, sendo 

praticamente impossível de uni-las novamente. Rebites e emendas acabam por não ser uma opção, pois 

perfuram e enfraquecem a estrutura da fibra de carbono. Pesquisas conduzidas por Wardle, professor 

assistente de aeronáutica do MIT, encontrou uma maneira de reforçar tais materiais utilizando um método 

chamado de “nanostitching”, que consiste em diversas camadas de nanotubos de carbono perpendiculares as 

micro fibras de carbono, unindo-as e promovendo uma ótima resistência ao material. Tais materiais são não 

só 10 vezes mais resistentes do que os que não contém nanotubos, mas também são mais de um milhão de 

vezes mais eletricamente condutores, o que sugerem a proteção da fuselagem de raios (Bourzac, 2009). 

Metodologia: 

Um dos métodos para a produção de tais fibras é mecanicamente, ou por meio do uso de ultrassom, 

promover o cisalhamento de CNTs em resinas termofixas de baixa viscosidade, e em seguida a infusão ou 

impregnação da pilha de fibras primárias utilizando métodos tradicionais como o VARTM. Até então, a 

dispersão de MWCNTs na matriz era obtida por cisalhamento utilizando um moinho de três rolos. 

Resultado: 

Testes de flexão de compósitos hierárquicos com fibras de vidro e de carbono primárias mostram que a 

rigidez e a força no plano não são prejudicadas pelos MWCNTs. Qiu et al, na verdade, mostrou uma 

melhoria na resistência à tração e da rigidez de um compósito de fibra de vidro de 15,9% e 27,2%, 

respectivamente, enquanto Veedu et al mostraram melhoras de 142% e de 5% para os compósitos de 

carbono. Mais importante, ensaios de resistência ao cisalhamento (SBS) e ensaios de cisalhamento de 

compressão (CST) demonstraram um aumento na resistência interlaminar dominada por matriz de corte 

(ILSS) entre 8% e 33%. Imagens da microscopia eletrônica de varredura (SEM) mostram que os MWCNTs 

na resina promovem melhor adesão das fibras à matriz. 

Conclusão: 

Os polímeros nano-reforçados utilizando os nanotubos de carbono se mostraram extremamente úteis, 

promovendo um aumento significativo em termos de: rigidez, resistência à tração, compressão, resistência 

interlaminar ao corte, delaminação, resistência à fraturas, entre outros. Também contribui na redução do 

peso e do custo das estruturas, podendo também serem utilizados em uma matriz de fibra de carbono, 

também contribuindo para a resistência do material. Suas aplicações na aviação são vastas e viáveis, já 

apresentando diversos estudos de suas aplicações realizados por grandes empresas, como o consórcio Airbus 

e a Boeing. 
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USO DE ARMADILHAS (OVITRAMPAS) PARA O MONITORAMENTO DE IMATUROS DE CULICÍDEOS NO 

CAMPUS BOM CONSELHO, UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  

ENIC201645159 

 

KELLY DE OLIVEIRA GERMANO, GABRIEL AMARAL SOUZA, JULIA RODRIGUES DE PAULA, LUIS FELIPE 

SOUZA SALVADOR 

Orientador(a): FRANCINE ALVES DA SILVA COELHO 

 

Introdução: 

Nos últimos anos muitos fatores ambientais e hábitos culturais da população, aliados ao crescimento 

desordenado das cidades corroboraram para o aumento no número de casos de doenças transmitidas por 

insetos, em especial culicídeos de área urbana. 

Metodologia: 

Dentre as arboviroses que mais se destacaram podemos citar a dengue, a febre amarela urbana, o Zika vírus 

e a febre chikungunya, todas transmitidas pelo vetor alado Aedes aegypti. A elevada capacidade adaptativa 

desses culicídeos, a grande oferta de criadouros para reprodução, a falta de uma vigilância epidemiológica 

estruturada e, sobretudo o apoio maciço da população no controle desses vetores, faz com que a cada ano 

novas epidemias se instalem em nosso país. Em função disso no presente estudo foram utilizadas armadilhas 

do tipo ovitrampas para monitoramento populacional de A. aegypti em pontos estratégicos no Campus Bom 

Conselho, Universidade de Taubaté. Para compor as armadilhas, foram utilizados 17 recipientes plásticos de 

coloração escura contendo 250ml de água e palhetas de MDF com dimensões 17 x 2,5cm; as mesmas foram 

instaladas em locais sombreados a 1,5m do chão. Semanalmente as palhetas foram recolhidas e substituídas 

por outras isentas de ovos. Após as coletas, as palhetas foram transportadas até o Laboratório de 

Parasitologia e colocadas em uma estufa de cultura à 36°C até sua completa secagem. Com auxílio de 

microscópio estereoscópico procedeu-se a contagem total dos ovos. 

Resultado: 

Durante a realização do estudo (abril a julho de 2016) foram coletados 663 ovos de culicídeos. As condições 

de temperatura e umidade durante o período de estudo foram respectivamente: 32°/16°C (média 24°C) e 

88% e 38% (média 63%). A temperatura ideal para o desenvolvimento de culicídeos do gênero Aedes sp. 

varia de 25º/30ºC o que demonstra condição favorável de desenvolvimento durante o período de estudo. Foi 

observado comportamento elevado de postura quando a temperatura variou entre 32°/16°C com produção 

de 83% dos ovos coletados (n=553). Já com relação umidade relativa não foram observadas diferenças 

significativas. 

Conclusão: 

Sendo assim, vale ressaltar a importância do monitoramento de formas imaturas de culicídeos com o intuito 

de reduzir e/ou minimizar a proliferação de alados. 
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ENSINO DE LITERATURA AFRICANA: CONFLITO ENTRE LEGISLAÇÃO E PRÁTICA  

ENIC201649564 

 

THAYZ DA SILVA CAMARGO, GUILHERME GALDINO DA SILVA 

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

Com o intuito de problematizar estudos de literaturas no Ensino Médio, discorreremos neste trabalho sobre 

a exclusão de culturas africanas no currículo regular das escolas do Brasil em contrariedade do que é 

estabelecido pela legislação brasileira. A saber, em 2003, a Lei 10.639 alterou a LDB (lei 9.394/96) para 

incluir no currículo oficial a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira. Em 2008, a Lei 

11.645 alterou novamente a LBD para incluir obrigatoriedade do estudo da história e cultura dos povos 

indígenas. Assim, a legislação passou a exigir a inclusão do estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena. Para além da questão legal, destaca-se a questão identitária, na medida em que consideramos que 

45% da população brasileira é negra e que quase não tem contato com suas matrizes culturais no que tange a 

produção literária do continente africano, a qual não se destina atenção nem representatividade nas escolas. 

Metodologia: 

Esta pesquisa se deu a partir da leitura e fichamento da legislação e do material didático do ensino de 

literatura em nível médio intitulado Português Linguagens, composto por três livros, dos autores William 

Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. Mesmo frente a existência das leis 10.639 e 11.645, notamos a 

ausência desses conteúdos nos trabalhos realizados nas unidades escolares. Quando muito são incorporados 

como conteúdos relacionados apenas à disciplina de História. Entretanto, conforme consta na lei 10.639, “§ 

2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o 

currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.” 

Questiona-se, assim, o porquê da ausência desse conteúdo nos livros didáticos de literatura analisados já que 

está mais do que claro em nossa legislação a necessidade de se tratar desses conteúdos curriculares de forma 

interdisciplinar. Este estudo justifica-se pois estudar Literaturas Africanas e Afrobrasileiras é forma de 

descontruir preconceitos: afirmar que a cultura africana é muito mais do que música e dança; ampliar a 

bagagem cultural de todos os alunos, negros e brancos; e, principalmente, a representação e o 

empoderamento dos estudantes negros em relação à produção cultural de seu povo. 

Resultado: 

Após uma análise cuidadosa da série de Ensino Médio referida, pudemos destacar os seguintes dados: • 

Dentre os autores citados no índice, 64 são europeus (todos brancos) e 77 autores são brasileiros. • Dos 

brasileiros apenas 3 são mulatos ou mestiços. • Não há nenhum autor africano citado. • Dentre os brasileiros 

Lima Barreto é brevemente citado quanto trata-se do Romantismo. Barreto foi mulato e pobre, escreveu 

obras importantes da literatura brasileira, mas ainda assim não é citado como um dos maiores contribuintes 

para nossa formação literária. • Na introdução à literatura, é apresentado José Craveirinha, grande autor 

moçambicano, ele explica que a Literatura é uma forma de resistência, porém não há, em nenhuma parte, 

referências à sua obra cujo principal motivo é a problematização da situação do país e da exploração que 

sofreram. • Quando há menção à produção literária africana ou afrobrasileira, encontra-se comparada ou 

relacionada com a literatura brasileira. 

Conclusão: 

Conclui-se que o aluno negro não é representado e não reconhece seu povo quando se trata de arte, mesmo a 

África sendo o berço de riquíssimas produções artísticas. Essa fenda na educação acontece por conta do 

etnocentrismo presente na sociedade. Outro motivo para a ausência da Literatura Afro é a dita preparação 

dos alunos para o vestibular. Como o assunto quase não é cobrado nas provas, ele é excluído, pois muitos 

têm o Ensino Médio apenas como treino para o vestibular, sendo justamente quando o ensino de literaturas 

se vê presente. Assim, esta é uma falha quase sem reparação. 

 



  

601 

 

GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMAS PIEZOELÉTRICOS  

ENIC201635130 

 

VINICIUS LIMA DE ANDRADE 

Orientador(a): ANTONIO FARIA NETO 

 

Introdução: 

A matriz energética mundial mostra-se deficiente e dependente de fontes não-renováveis, até mesmo entre 

as alternativas chamadas renováveis há aquelas que em longo prazo podem deixar de o ser, e algumas 

demandam de processos prejudiciais ao meio ambiente para poderem ser aplicadas. Através deste trabalho 

queremos buscar na Piezoeletricidade uma alternativa para a produção de energia de forma limpa e 

renovável. 

Metodologia: 

Utilizou-se como metodologia para este trabalho, pesquisa de caráter bibliográfico. Buscamos definir os 

conceitos relacionados à Piezoeletricidade e caracterizar seu sistema de funcionamento e suas formas de 

aplicação. Queremos também pontuar algumas áreas aonde a mesma já vem sendo aplicada e citar outras 

possíveis áreas para sua aplicação tendo em vista que o sistema piezoelétrico mostra-se uma alternativa para 

a produção de energia. 

Resultado: 

O sistema piezoelétrico apresentou excelentes resultados nas áreas aonde foi aplicado. Mostra-se como uma 

alternativa eficiente a matriz enegértica atual. Seu sistema a médio/longo prazo mostra-se capaz de 

substituir as redes padrões nos estabelecimento onde foi aplicado e ainda pode ser uma alternativa para 

distribuição de energia nos estabelecimentos vizinhos. Nas zonas onde foi aplicado em rodovias, foi capaz 

de servir de fonte energética para semáforos e sistema de iluminação. A piezoeletricidade provou-se uma 

ótima alternativa para a produção de energia. 

Conclusão: 

Concluímos que o sistema piezoelétrico mostrou-se uma forma inteligente e viável para a produção de 

energia elétrica. Seu sistema de captação de energia mecânica pode ser amplamente utilizado em cidades e 

em diversos tipos de estabelecimentos. É uma forma consciente e limpa de geração de energia elétrica e que 

em larga escala pode reduzir o consumo de combustíveis não renováveis. 
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MOTOR HÍBRIDO ETANOL: BENEFICIOS E AS DIFICULDADES PARA A PRODUÇÃO  

ENIC201625439 

 

VINICIUS LIMA DE ANDRADE 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

O tema foi escolhido e pesquisado pela relevância que o assunto tem nos dias atuais, o mercado 

automobilístico tem tido um enorme avanço tecnológico, entretanto, carros híbridos possuem pouca 

demanda em território nacional, devido os altos valores de produção e manutenção. Uma alternativa seria 

um motor híbrido que utilize como combustível etanol. Por isso vamos abordar seus possíveis benefícios e 

as dificuldades encontradas para a sua produção. 

Metodologia: 

Este trabalho tem por metodologia, pesquisa bibliográfica. Buscamos levantar dados referentes à fabricação 

de motores híbridos mundialmente e fazer um comparativo com a fabricação nacional. Queremos também 

mostrar alguns dados de testes realizados com motores híbridos que utilizam etanol como combustível e 

avaliar quais as dificuldades ainda encontradas para sua produção seriada e implementação. 

Resultado: 

É possível perceber através dos dados analisados que em longo prazo o motor híbrido a etanol apresenta-se 

como uma alternativa menos poluente e eficiente para estradas de baixa rodagem. È visto que para o motor 

elétrico é necessário um sistema eficiente de abastecimento e de coleta de baterias já inutilizadas. Uma 

alternativa para o abastecimento do motor elétrico poderia ser a utilização de energia solar. 

Conclusão: 

Concluiu-se que apesar de se mostrar como uma alternativa menos poluente, o motor híbrido a etanol ainda 

não é capaz de apresentar eficiência energética o suficiente para grandes rodagens, sem contar que sua 

produção ainda demanda altos custos e sua aplicação em território nacional exige grandes adequações 

quanto ao abastecimento e a coleta de baterias do motor elétrico. 
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ANÁLISE DA ARBORIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS NO CAMPUS BOM CONSELHO DA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  

ENIC201650931 

 

ALEXSANDER DE MORAES, IZABELA DE SOUZA SANTOS, LETÍCIA RIBEIRO LEMES, MARCO ANTONIO 

SILVA DAMY DOS SANTOS, PRISCILA DE PAULA ALVES, STÉFANIE CAROLINE LOPES DOS SANTOS 

Orientador(a): JOÃO CARLOS NORDI 

 

Introdução: 

A arborização é o termo utilizado na prática de inclusão de elementos vegetais de porte arbóreo dentro das 

cidades, a qual contribui com suas qualidades plásticas, embelezando a paisagem e reduzindo o efeito 

agressivo das construções que dominam o ambiente urbano, além disso contribui com relação à satisfação 

sentida pelas pessoas no contato com a vegetação, entre outros benefícios como fornecimento de sombra e 

purificação do ar. Contudo, é indispensável um planejamento preliminar e manejo adequado na arborização, 

pois a ausência de planejamento e legislação específica pode resultar em problemas nas estruturas físicas 

das edificações, tubulações e rede elétrica acometidas pelo uso de espécies vegetais inadequadas, assim 

como podem ocorrer rachaduras em calçadas, problemas para a circulação e acidentes com pedestres e 

veículos. Partindo desse princípio, o presente estudo objetivou realizar um levantamento e análise das 

espécies utilizadas na arborização dos estacionamentos do Campus Bom Conselho da Universidade de 

Taubaté. 

Metodologia: 

Em abril/2016 realizou-se análise da arborização dos estacionamentos do campus Bom Conselho da 

Universidade de Taubaté (UNITAU), localizado no município de Taubaté - SP. Foram identificadas todas as 

árvores existentes em dois estacionamentos distintos, um destinado aos professores, o qual possui quatro 

canteiros e outro aos alunos, de acordo com o sistema nomenclatural vigente (APGIII), efetuando registro 

fotográfico e revisão bibliográfica, relacionadas ao nome popular, nome científico e à origem. Foram 

analisados os aspectos de sanidade da árvore, assim como sua adequação em relação ao meio físico, 

determinando possíveis riscos de queda e conflitos com as principais obras de infraestrutura, principalmente 

referentes a pontos de luz e edificações. Os dados foram coletados através das características e parâmetros 

considerados de fundamental importância para o conhecimento da arborização, que são: espécie, altura total, 

altura do fuste, número de pernadas básicas, distância entre árvores, diâmetro a altura do peito (DAP), 

fitossanidade, condição do sistema radicular, área livre, conflito com rede elétrica e placas de sinalização, 

intensidade e necessidade de poda. No estudo não foram levados em consideração espécies arbustivas e 

forrações presentes no local. 

Resultado: 

O estacionamento dos professores, arborizado com 25 árvores de oito espécies diferentes, possui 18 

Sibipirunas (Caesalpinia pluviosa DC.), uma Goiabeira (Psidium guajava L.), um Ipê (Tabebuia sp.), uma 

Paineira (Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna.), uma Suinã (Erythrina velutina Willd.) e um Sombreiro 

(Clitoria sp.), todas nativas, além de uma Figueira (Ficus auriculata Lour.) e uma Jasmim-manga (Plumeria 

rubra L.) exóticas. Além de um tronco de árvore cortada não removido, a distância mínima entre árvores de 

grande porte como as Sibipirunas, Ipê e Paineira não foi respeitada, entre outros diversos problemas 

encontrados (Figura 1). Já o estacionamento dos alunos compõe-se de 12 árvores de sete espécies diferentes: 

duas Ficus, três Chapéus-de-sol (Terminalia catappa L.), duas Acerolas (Malpighia emarginata DC.), um 

Cinamomo (Melia azedarach L.), uma Mangueira (Mangifera indica L.) e uma Ameixa-amarela (Eribotrya 

japonica (Thunb.) Lindl.), todas exóticas, além de duas Goiabeiras nativas. Problemas na arborização deste 

encontram-se na figura 2. 
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Conclusão: 

Conclui-se que possivelmente não houve um planejamento de arborização para os estacionamentos do 

campus, visto que foram percebidos diversos problemas que podem colocar em risco pessoas que circulam 

pela área, bem como pode haver prejuízo nos veículos ali estacionados, uma vez que a necessidade de 

podas, como podas de reparo e de limpeza foram os problemas mais relatados em ambos os 

estacionamentos. Assim espera-se que tenhamos contribuído para que o órgão competente tome ciência da 

situação e possa realizar ações para ajustar a situação atual, como retirar as árvores inadequadas e plantar 

aquelas com porte adequado para o local. 
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MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA A RETOMADA DA (IN)SANIDADE  

ENIC201612972 

 

RENAN DE OLIVEIRA DE ÁVILA, SÁVIO RODRIGUES DE SOUSA TREVISAN SIQUEIRA 

Orientador(a): EDILENE MAIA ALMEIDA MACEDO 

 

Introdução: 

O filme Mad Max: Estrada da Fúria, dirigido por George Miller foi bastante criticado por possuir uma 

história rasa, considerado por muitos apenas um filme de ação com carros e explosões. Porém não é o que 

vemos quando nos aprofundamos no mundo da criação. O universo de Max Rockatansky possui vários 

nuances em sua história, assim como diversas metáforas para com o nossa realidade e a objetificação das 

pessoas. Podemos dizer que Mad Max retrata nosso mundo de forma exagerada, mostrando aquilo que 

somos na sociedade, buscando riquezas, prosperidade e sobrevivência. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi a partir de uma observação repetida e sistemática da obra e de cenas específicas 

dirigidas por George Miller. Com o auxílio da análise de conteúdo e pesquisas bibliográficas, foi depurado o 

filme, sendo analisada a composição das cenas e construção da história a partir dos vídeos de making of e 

cenas cortadas, análise crítica de outros sites especializados em efeitos especiais e o Studio Iloura, 

responsável por Mad Max; obtemos uma posição mais clara dos motivos pelo qual foi tão premiado pelas 

academias cinematográficas. 

Resultado: 

A partir de um orçamento de 150 milhões, Mad Max restaurou a franquia e ultrapassou as marcas das 

bilheterias em 300 milhões, chamando a atenção das mídias e em 2016, arrematou indicações, seis Oscars e 

quatro BAFTA’s Os grandes planos e perseguições no deserto da Namíbia, com o auxílio de efeitos 

especiais trazem um mundo caótico e selvagem. As paletas de cores, mesmo as azuladas utilizadas para 

ambientar a noite, parecem saltar diante os olhos devido a suas filmagens que foram realizadas no fim da 

tarde, que garantiram às cenas pouca perda de informação nos detalhes da imagem. O filme é um retrato 

exagerado de uma sociedade de consumo, onde os seres humanos são tratados como objetos e todos devem 

brigar por sua sobrevivência. A objetificação é retratada pelo vilão do filme, que trata todos como sua 

propriedade, guardando suas esposas em um cofre e tratando seus seguidores como descartáveis. 

Conclusão: 

Mad Max: Estrada da Fúria, após esta análise, se mostra com uma profundidade em diversas áreas, desde a 

utilização de suas técnicas na filmagem para construção de sequências das cenas e composição da trilha 

sonora que marca um papel importante ao passar para o espectador o que esperar de cada personagem e suas 

respectivas músicas-tema, até a elaboração da distopia que retrata de forma exagerada e caótica a sociedade 

de consumo. 
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FONTE MICROCONTROLADA DE ALTA TENSÃO COM INTERFACE COMPUTACIONAL ATRAVÉS DE 

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO USB  

ENIC201629206 

 

MATEUS BOUERI DE CASTRO, NICOLAS MAGALHÃES DA CUNHA, GLÁUCIO SÉRGIO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): LUCIANA APARECIDA SILVA DE AZEREDO 

 

Introdução: 

Fontes de alta tensão em corrente contínua são largamente utilizadas como gerador de campo elétrico nos 

mais variados tipos de aplicação, como por exemplo, em impressoras, máquinas geradoras de raio-x, 

dispositivos piesoelétricos, e também como gerador de diferença de potencial elétrico em análises 

eletroforéticas. Por este motivo, há uma grande variedade de fontes de alta tensão no mercado. Porém, a 

maioria delas têm grandes dimensões, custo muito elevado e, muitas vezes, só possuem controle e 

monitoramento analógico, tornando-as pouco práticas quando utilizadas em ensaios repetitivos que 

necessitem de automatização. Diante do exposto, este trabalho propõe a construção de um protótipo de uma 

fonte microcontrolada, que possua todo seu controle e monitoramento feito por meio de interface 

computacional e que tenha custo bem menor comparado ao das fontes comerciais analógicas. 

Metodologia: 

Inicialmente foram adquiridos dois componentes de conversores de tensão em corrente contínua da 

fabricante EMCO HIGH VOLTAGE CORPORATION o Q30-5 com saída de 0 a 3Kv e o Q30N-5 com 

saída de 0 a -3Kv. Ambos os componentes podem ser alimentados por tensões em corrente contínua de 0 a 5 

V, sendo suas saídas aproximadamente lineares em relação à entrada a partir de 0,7 V de entrada, tensão 

mínima de alimentação do circuito comutador interno do conversor. O ganho para estes dois conversores 

comutados é de aproximadamente 600 vezes e possuem corrente máxima de saída de 160?A. Foi escolhido 

o microcontrolador PIC 18f4550 da Microchip para controlar todo equipamento e se comunicar com a 

interface computacional devido a alguns fatores, entre eles, destacam-se a comunicação usb, grande número 

de saídas para a comunicação, conversores A/D de 10 bits, memória de programa grande 32Kb, programa 

em linguagem C. Tal equipamento possui uma interface homem-máquina (IHM), constituída de um teclado 

de 6 teclas e um display alfa numérico de 2x16 dígitos. Projeto encontra-se em fase de estudo detalhado 

para ser feita a compra dos materiais e início da montagem efetiva do protótipo. 

Resultado: 

Para economizar os pinos do microcontrolador, o circuito do teclado foi projetado em forma de matriz, 

assim, pretende-se economizar mais de um pino com relação ao modo normal. Espera-se que o equipamento 

tenha uma boa confiabilidade na faixa de tensões entre 800v a 6Kv para o modo acoplado e de 420v á 3Kv 

no modo desacoplado. Espera-se também provar a funcionalidade e a qualidade do equipamento 

desenvolvido por meio de um experimento comparativo com o protótipo e uma fonte comercial. Tal 

experimento consistirá em conectar uma carga às fontes, variar a tensão, adquirir o sinal da corrente e 

comparar os resultados obtidos. 

Conclusão: 

Como mencionado na introdução, a maioria das fontes existentes no mercado têm grandes dimensões, custo 

muito elevado e, muitas vezes, só possuem controle e monitoramento analógico, os que as torna pouco 

práticas quando utilizadas em ensaios repetitivos automatizados. Espera-se que o protótipo de fonte 

microcontrolada, controlado e monitorado por meio de interface computacional, tenha custo bem menor 

comparado ao das fontes comerciais analógicas. Pretende-se gastar em torno de R$ 800,00, menos de 50% 

do valor de uma fonte comercial, que custa em torno de R$ 2.0000,00. 
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A POLÍTICA CAMBIAL E O BALANÇO DE PAGAMENTOS  

ENIC201624346 

 

LUIS ADALBERTO DE OLIVEIRA VIEIRA 

Orientador(a): JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO 

 

Introdução: 

Os dois instrumentos de grande importância do comércio exterior de um país é a taxa de câmbio e o Balanço 

de Pagamento. O primeiro reflete os preços relativos entre as moedas, assim como o valor dos produtos 

negociados entre os parceiros comerciais e, o segundo reflete a corrente de comércio externo como um todo, 

sob todos os aspectos, tanto comercial quanto financeiro. O volume de comércio cresceu cerca de cinco 

vezes mais, a despeito da valorização cambial ao invés da desvalorização. Tal perspectiva foi o motivador 

básico para estudar as causas e efeitos da política cambial sobre o comércio exterior, medido a partir do 

Balanço de Pagamentos. A finalidade está em contribuir com o estudo do tema e com uma fonte de pesquisa 

para os estudantes e técnicos da área externa. 

Metodologia: 

A escolha do método deve ser congruente ao problema investigado. Considerando-se a questão de pesquisa 

definida para o presente estudo define-se a presente pesquisa como qualitativa O estudo também se 

estabeleceu a partir da pesquisa de dados secundários, logo, trata-se de uma pesquisa exploratória, de 

natureza quantitativa. Esta está baseada em relatórios anuais do MDIC – Ministério da Indústria e Comércio 

Exterior e entidades de pesquisa privada, acadêmicas, além de relatórios estatísticos do Banco Central. 

Resultado: 

a relação existente entre políticas cambiais e balança de pagamento tem sido um assunto de evidência na 

recente literatura econômica e de comércio exterior. As pesquisas acerca desta relação buscam medir e 

explicar a influência que variações e políticas cambiais têm sobre as transações comerciais, como também 

os seus impactos no ciclo de negócios e de desenvolvimento econômico. 

Conclusão: 

A percepção com o estudo até o momento foi que a política cambial esteve em perfeita sintonia com os 

resultados positivos do comércio exterior do Brasil, refletido nas contas do Balanço de Pagamentos. Os 

saldos comerciais, como o atribuído ao primeiro semestre deste ano de cerca de USD 28 bilhões é um dos 

mais expressivos da história do País. Com tal performance o comércio exterior, expresso nos balanços 

externos, se apresenta como a nossa melhor tecnologia e nosso melhor instrumento para estabilizar preços e, 

por fim para o desenvolvimento do País. 
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A INFLUÊNCIA DO USO DA PALMILHA PROPRIOCEPTIVA NAS DISFUNÇÕES POSTURAIS EM ESCOLAR  

ENIC201668645 

 

JÉSSICA APARECIDA DA FONSECA, DALVANA CRISTINA DE CARVALHO ELESBÃO, NYLSEMARA LANA 

GONZAGA DE FREITAS, DANIEL TINEU LEITE MAIA, LUIZ FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA 

Orientador(a): RONALDO PAULO MERENDA 

 

Introdução: 

A infância e adolescência é uma fase que podem gerar diversas mudanças associadas às descobertas do 

mundo e a respeito de si mesmo, nesse período passam por inúmeras alterações psicológicas, afetivas, 

sociais e físicas, que podem acarretar na grande influência de disfunções posturais futuras. Essas alterações 

posturais são prevalentes na idade adulta, porém nota se que inicia durante a idade escolar, principalmente 

entre os 7 e 15 anos onde estão numa transição de mudança. As disfunções posturais mais frequentes nessa 

idade escolar são: escoliose, hipercifose, hiperlordose. É de grande valia mostrar também que o pé tem suas 

possíveis alterações e podem acarretar nos desvios posturais, ainda tem os tipos de pé que podem influenciar 

na mesma. O presente estudo tem como objetivo analisar na literatura a relação da influência do uso da 

palmilha proprioceptiva, nas disfunções posturais em idade escolar. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma revisão do tipo narrativo, utilizando os bancos de 

dados da Scielo, MEDLINE e LILACS que totalizaram 60 (sessenta) dentre eles artigos e livros, cruzando 

as palavras palmilha proprioceptiva, disfunções e idade escolar, que foram utilizados nesse trabalho 6 desses 

entre os anos de 2001 á 2009. 

Resultado: 

Considerando que o uso de palmilha é muito utilizado como tratamento, verificamos que autores relevam 

pontos importantes que podem esclarecer esse estudo. Para VILLENEUVE (2008), a palmilha 

proprioceptiva ajuda na correção postural por apresentar uma estimulação proprioceptiva, visual, cutânea, 

podais, ativam os reflexos permitindo uma reprogramação postural corporal. Hafkermeyer (2003) relata que 

as palmilhas proprioceptivas durante a marcha a apoio completo dos pés e as passadas em harmonia. 

Ohlendorf (2008), verifica que as palmilhas melhoram a postura e diminuem a dor, mostra que os 

movimentos compensatórios da coluna diminuem com o uso, por dar uma estabilidade nos arcos plantares. 

Mantovani (2010) avaliou durante e após o uso de palmilha, concluindo que após uso tiveram um 

alinhamento postural, que possa estar relacionadas pela adequação do tônus muscular e postural, o que 

demonstra quão importante os captores podais estimulado no pé com o uso dessa órtese. 

Conclusão: 

Considerando o que os autores citam e enfatizando, acredita se que a palmilha proprioceptiva pode interferir 

na distribuição de peso nos pés, reduzindo a pressão na marcha estática e dinâmica. Não são detalhadas nas 

possíveis alterações, mais com base nessas, nota se que é no pé que estão os principais neurossensores para 

o equilíbrio postural, que as descargas bem distribuídas podem ser de grande valia nas correções posturais, 

enfim que o pé esta relacionado a coluna vertebral, e que a palmilha proprioceptiva corrige devidos 

componentes biomecânicas e estruturais do pé e da ação da mesma. 
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LEITURA QUE ENSINA A ESCREVER: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE ESCRITA A PARTIR DA 

LEITURA DE TEXTOS DE OPINIÃO  

ENIC201604708 

 

ANA PAULA FRANCELINO, JÉSSICA SANTOS FERNANDES DE MEDEIROS 

Orientador(a): DEISE NANCY URIAS DE MORAIS 

 

Introdução: 

Este trabalho, que se inscreve na corrente de estudos sobre metodologia de ensino de leitura e de escrita 

(GOMES-SANTOS, 2012; Geraldi, 2006), teve como objetivo geral apresentar uma discussão sobre a 

indissociabilidade da leitura para o ensino da escrita. Para isso, no contexto da disciplina Seminários de 

Prática de Ensino, do curso de Letras, o estudo teve dois momentos: a) o levantamento teórico sobre a 

relação da leitura para o ensino da escrita (Koch, 2006, 2011) e b) a proposição de uma sequência didática 

para a escrita de textos de opinião, sequência essa que levasse em conta essa relação indissociável entre ler e 

escrever. 

Metodologia: 

As atividades foram idealizadas tendo em mente alunos do 9º ano do Ensino Fundamental regular, com um 

período de duração de um semestre. O fio condutor das atividades foi a proposição de atividades de leitura 

sempre antecedendo as atividades de escrita. Assim, a sequência didática, tal como proposto por Schneuwly 

e Dolz (2004), foi adaptada de modo que as atividades de análise e de leitura do gênero discursivo fossem 

propostas durante todo o processo, e não apenas no início da sequência didática. 

Resultado: 

Como a pesquisa está em fase inicial, as atividades ainda não foram aplicadas, o que situa este trabalho no 

âmbito da reflexões teóricas sobre elaboração de material didático. 

Conclusão: 

Levando em conta o quadro (ainda persistente) de ensino de escrita ineficiente na escola, trabalhos que 

busquem alternativas a esse quadro são de bastante relevância, o que justifica este estudo. Como as 

pesquisadoras atuam no Pibid, este trabalho filia-se à metodologia da pesquisa-ação, tal como definido por 

Thiollent (1998). 
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AUTOMAÇÃO NO CULTIVO DE MICROALGAS  

ENIC201647813 

 

CAINÃ SANTANA DOS SANTOS, TIAGO MARCELINO FERREIRA DA COSTA, MESSIAS BORGES SILVA 

Orientador(a): LUCIANA APARECIDA SILVA DE AZEREDO 

 

Introdução: 

Atualmente, uma das grandes preocupações relacionadas ao meio ambiente é produção de gases capazes de 

contribuir para o efeito estufa e, consequentemente, para o aquecimento global. Entre outras fontes, estes 

gases podem ser gerados a partir da combustão dos combustíveis fósseis, como a gasolina. Além disso, 

fatores econômicos, a crise energética, financeira e, a mais recente crise na Petrobrás têm desencorajado o 

uso destes combustíveis. A procura por alternativas sustentáveis de baixo custo, que causem menos 

poluição, tem crescido ao longo dos anos. Desta forma, a produção de biodiesel a partir de biomassa 

microalgal tem se mostrado uma alternativa viável ao uso do diesel, devido à facilidade do cultivo e a 

possibilidade da utilização de efluente como meio de cultivo. Diante do exposto, este trabalho tem como 

objetivo elaborar um processo de automação de medição e supervisão do processo de produção de 

microalga Chlorella minutissima para a produção de biodiesel. 

Metodologia: 

Será projetado um sensor para executar leituras de absorvância do meio de cultivo no laboratório de 

Qualidade, Meio Ambiente e Bioenergia – USP. Os cultivos serão realizados em triplicata, em 

fotobiorreatores de acrílico com 40 L de capacidade. Um pequeno volume do meio de cultivo será 

periodicamente drenado, por meio de uma bomba esguicho de água de 12v, para dentro do sensor. O aparato 

será constituído de um tubo de vidro de 10mm de diâmetro revestido com tubo de PVC de 1/2”. As laterais 

do revestimento de PVC receberá aberturas para o encaixe de lâmpadas de led RGB na cor vermelha. As 

informações geradas pelos dispositivos serão processadas pelo micro controlador Arduino Atemega 

integrado com shild Ethernet W5100, integrado com sensor de temperatura DS18B20 e um módulo de 

sensor de pH para solução, e serão exibidas em um supervisório. Desta forma, a monitoração da evolução 

do processo de cultivo das microalgas poderá ser visualizada remotamente. 

Resultado: 

A partir da execução deste projeto, espera-se obter um sistema otimizado, capaz de medir a concentração 

celular de microalgas nos biorreatores, com a possibilidade de leitura dos resultados em tempo real e em 

qualquer lugar onde haja acesso à internet. Espera também que este projeto possa ser estendido a outros 

laboratórios. 

Conclusão: 

Uma vez que a quantificação de células de microalga tem sido realizada manualmente e os resultados ficam 

restritos no laboratório em tabelas, com a automação do processo de quantificação o monitoramento de 

dados poderá ser obtido automaticamente, por meio de um sistema supervisório com a possibilidade de 

acesso via internet. Desta forma, o monitoramento poderá fornecer informações a respeito do melhor 

processo de cultivo de microalgas que poderá ser aplicado na produção de biodiesel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

611 

 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS  

ENIC201651871 

 

LUAN PALMARES DA ROCHA FRANCISCO, NATÃ GREANY 

Orientador(a): ORLANDO DE PAULA 

 

Introdução: 

O tema delimitado dessa pesquisa é a leitura e produção de textos na ampla área de Ciências Econômicas, 

visando à verificação do tipo de gênero discursivo utilizados para a leitura e produção textual escrita, como 

forma de uma atividade complementar não obrigatória e desenvolvimento do conteúdo programático da 

disciplina de Língua Portuguesa : leitura e escrita, 1ª semestre de 2016. 

Metodologia: 

O grupo selecionou materiais online e em empresas atuantes na área de Ciências Econômicas para realizar o 

relatório de pesquisa. O principal meio da pesquisa foi o conteúdo online aonde o acesso era o mais fácil, já 

que muitas empresas por motivos sigilosos não enviaram certos conteúdos necessários para poder realizar o 

trabalho. 

Resultado: 

A pesquisa demonstra a estrutura e a diversidade dos gêneros que podem ser encontrados e utilizados na 

área econômica. O conteúdo desta pesquisa serve também para um aumento no conhecimento dos gêneros 

discursivos que são utilizados na área após o término do curso.Com a familiaridade dos gêneros, podemos 

desempenhar um trabalho melhor e transmitir o que se foi aprendido através da pesquisa para os alunos. 

Conclusão: 

De acordo com os resultados, os assuntos relacionados à leitura e produção de textos em ciências 

econômicas, no mercado atual, conclui-se que o gênero discursivo mais utilizado é a elaboração de planilhas 

para analises como forma de acompanhamento de índices e comportamento do mercado. Em paralelo, 

consultas diárias em revistas e sites conceituados sobre economia fazem com que o economista consiga 

estar sempre atualizado com o mercado, para identificar os fatores determinantes para estratégias de 

financeiras e fluxo do mercado no Brasil e no mundo. 
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ESTUDO DO MECANISMO DE CORROSÃO INTERGRANULAR EM LIGA DE ALUMÍNIO AA 5083, EM 

CONCENTRAÇÃO DE 50% DE ÁCIDO NÍTRICO  

ENIC201671353 

 

EWERTON FELIPE DOS SANTOS, ROBSON, CRISTINA DE CARVALHO ARES ELISEI, SÉRGIO ROBERTO 

MONTORO, EDILON DE OLIVEIRA FRANÇA, FLAVIO FELICIO DA SILVA 

Orientador(a): ALEXANDRE SARTORI 

 

Introdução: 

O uso do alumínio e suas ligas crescem com a exigência do mercado de se ter um produto que combine 

resistência mecânica com boa resistência a corrosão. Características muito comuns em suas ligas além da 

facilidade do processo de fabricação (ABAL, 2003). Nos processamentos térmicos deve-se levar em 

consideração a fragilização da resistência a corrosão deste material, a liga AA 5083 torna-se susceptível a 

corrosão intergranular quando é exposta a temperaturas elevadas por tempos prolongados. Este fenômeno é 

conhecido como sensitização, que está associada com a dissolução seletiva da fase ? (Mg2Al3), a qual 

precipita em rede continua de contorno de grão (SARTORI, 2005). Para ser completo o mecanismo e para 

que se inicie tal corrosão, é necessário a presença de um eletrólito, ou seja, algo que ataque o composto 

intermetálico de segunda fase precipitado em rede contínua, nesta pesquisa foi usado como agente corrosivo 

o ácido nítrico. 

Metodologia: 

Para a realização deste estudo foi utilizado uma liga de alumínio AA 5083 (Al-4.4Mg-0.7Mn-0.15Cr) e 

como agente corrosivo o ácido nítrico com 50% de concentração, e para a sensitização e análise 

metalográfica, foram utilizados o forno do laboratório de fundição e equipamentos do laboratório de 

metalografia da Fatec Pindamonhangaba. Para esse estudo, foram realizados os seguintes passos: 1) Corte 

de duas amostras, nas dimensões (25 x 50 x 6 mm), e divididas em dois grupos; 2) Uma das amostras foi 

submetida ao tratamento de sensitização, no forno a 180°C por 72 horas, e a outra permaneceu em seu 

estado como laminado; 3) O teste em ácido nítrico com concentração de 50%, consistiu na imersão das 

amostras por 24h. Foram submetidas ao teste amostras sensitizada e a na condição como laminada (Grupo 1 

e Grupo 2); 4) Preparação para analise metalográfica; 5) Após o teste as duas amostras foram pesadas. 

Resultado: 

O material não sensitizado (Figura 1A) apresenta a fase beta precipitada na matriz do alumínio, já o material 

sensitizado (Figura 1B) a fase beta Mg2Al3 apresenta precipitada em rede contínua em contorno de grão, o 

que a torna susceptível ao mecanismo de corrosão intergranular. Após realização do teste em ácido nitrico, 

foi observada corrosão intergranular no material sensitizado (Figura 2A). Já no material na condição como 

laminado (Figura 2B) não houve o mecanismo de corrosão. Depois as amostras foram pesadas para o 

cálculo da perda de massa, a amostra não sensitizada apresentou 4% de perda, enquanto que a amostra 

sensitizada perdeu 32,53% de sua massa. 

Conclusão: 

Fica evidenciado nesta pesquisa que esta liga de alumínio AA 5083 quando sensitizada torna-se susceptível 

a corrosão intergranular e se exposta a um agente corrosivo, em pouco tempo acontece a deterioração do 

material, portanto torna-se de extrema importância o conhecimento sobre os mecanismos que afetam esta 

liga, antes de usa-la em qualquer de sua aplicação. 
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A PRECOCIDADE NA INTRODUÇÃO DE RAINHAS VIRGENS DE A. MELLIFERA L. AFRICANIZADA QUE 

EMERGEM EM ESTUFA.  

ENIC201672664 

 

JAMILE CRISTINA BARBOSA MORAES, ADRIANA MASCARETTE LABINAS, MARIA LUISA TELES MARQUES 

FLORENCIO ALVES, LUBIANE GUIMARÃES CESTARO 

Orientador(a): ERICA WEINSTEIN TEIXEIRA 

 

Introdução: 

A globalização e o mercado mais competitivo tem impulsionado a atividade apícola no Brasil a tornar-se 

cada vez mais empresarial, levando o apicultor a aumentar seu rendimento com redução de custos ou 

aumentando a produção com poucos investimentos adicionais. A produção de abelhas rainhas em grande 

escala é uma atividade economicamente importante e fundamental na apicultura moderna. Dois processos 

distintos estão envolvidos: a criação de rainhas virgens e a fecundação de rainhas virgens. Visando o 

desenvolvimento de técnicas criatórias mais eficientes para produção de rainhas, o presente trabalho teve 

como objetivo verificar o quão precoce pode ser a introdução de rainhas virgens que emergem em estufa, 

desde que garantido o sucesso de fecundação dessas rainhas. 

Metodologia: 

No criatório de rainhas do Polo Regional do Vale do Paraíba,de setembro/2015 a maio/2016 utilizando-se o 

método Doolittle,foram realizados 33 ciclos de produção de rainhas. As larvas utilizadas para a produção de 

rainhas foram obtidas nas colônias matrizes, com idade de 24h à 36h, transferidas para cúpulas de cera, e 

logo em seguida introduzidas nas colônias recrias. Seis dias após a transferência de larvas, as realeiras 

foram retiradas das colônias recrias, e colocadas em incubadora com temperatura regulada. As rainhas 

virgens que emergiram em incubadora (± 34ºC e ±70%umidade relativa), foram introduzidas em um núcleo 

de fecundação e no 13º dia após a introdução,os núcleos foram inspecionados para verificação do sucesso da 

fecundação. Dados meteorológicos (temperatura, velocidade do vento e precipitação) foram obtidos na 

Estação Automática do INMET – Taubaté/SP, com vistas a averiguar se houve influencia dos mesmos. 

Resultado: 

Do total de rainhas virgens introduzidas com idade entre 1 e 30 horas, a taxa de fecundação foi, em média 

de 65,17% (n=??), como mostra a Tabela 1. A temperatura, velocidade do vento e precipitação médios 

obtidos foram de 23,6 ± 2,90 ºC, 2,1 ± 0,72 m/s, 0,02 ± 0,7mm, respectivamente. Nas idades estudadas (1 a 

30 horas), com as condições climáticas do período avaliado, não houve diferença (p>0,05) da taxa de 

fecundação. 

Conclusão: 

Não há diferença da taxa de fecundação de rainhas de A. mellifera L. africanizada que são introduzidas em 

núcleo de fecundação entre 1h a 30h após a emergência. 
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A COMPREENSÃO DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM SOBRE A PUNÇÃO VENOSA E A APLICAÇÃO 

INTRAMUSCULAR PARA A SUA PRÁTICA  

ENIC201682808 

 

SARAH DE LIMA REZENDE, SAMANTHA DE LIMA REZENDE 

Orientador(a): ADRIANA GIUNTA CAVAGLIERI 

 

Introdução: 

Entende-se por punção venosa um procedimento que consiste no acesso à corrente sanguínea por meio de 

dispositivos adequados, adjuntos de uma seleção criteriosa do local da punção e de uma eficiente técnica de 

penetração da veia. O uso de cateteres venosos representa um dos procedimentos mais utilizados na 

assistência clínica moderna e são indispensáveis na administração de soluções intravenosas, medicamentos, 

hemotransfusão e hemodiálise. A maioria dos pacientes internados em hospitais necessita de infusões 

administradas por meio desses cateteres. No entanto, o uso desses equipamentos encontra-se frequentemente 

associado ao risco de complicações que podem conduzir ao aumento da morbidade e hospitalização 

prolongada, uma vez que a contaminação de cateter venoso é a principal causa de infecções sanguíneas 

intra-hospitalares, responsáveis pelo aumento da mortalidade. Objetivou-se identificar entre os graduandos 

do último ano do curso de enfermagem a compreensão sobre a técnica da punção venosa e aplicação 

intramuscular. 

Metodologia: 

Estudo descritivo, exploratório de natureza quantitativa, realizado em uma Universidade do vale do Paraíba 

paulista, participaram do estudo graduandos do último ano do curso de enfermagem. A coleta de dados foi 

feita em sala de aula no final do mês de julho do ano corrente. Foram entregues os questionários 

individualmente aos participantes que concordaram com o estudo assinando do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Projeto aprovado pelo CEP UNITAU sob parecer de número 1.548.888. 

Resultado: 

Participaram do estudo 25 graduandos; 12 (48%) com idade entre 18-28 anos; 15 (60%) disseram ter 

segurança na punção venosa; em relação as etapas em sequência da técnica: 12 (48%) disseram puncionar; 

11 (44%) localizar a veia, seguidos: garrotear membro, anti-sepsia e higiene das mãos; 18 (72%) disseram 

trocar o curativo após o banho do paciente; 20 (80%) definiram sinais flogísticos como : dor, calor e rubor. 

Em relação aos equipamentos de proteção individual (EPI), 24 (96%) citaram luvas e óculos de proteção. 

Quanto a segurança na aplicação intramuscular, 21 (84%) afirmaram sentir segurança. Nas etapas da 

técnica: 17 (68%) relataram anti-sepsia e 11 (44%) ângulo de 90°, seguidos de higiene das mãos, músculos 

deltoide e glúteos; 12 (48%) citaram que deve ser observado na inserção da agulha o ângulo de 90°; 14 

(56%) relataram ter conhecimento do volume a ser aplicado. Em relação ao EPI , 23 (92%) luvas. 

Conclusão: 

Verificou-se que os graduandos têm a compreensão da realização das duas técnicas, quanto a descrição das 

etapas dos procedimentos, necessita ser reforçada a sequência de realização, não houve coerência da 

sequência correta a ser seguida. |Em relação a observação que deve ser feita na inserção da agulha nas duas 

técnicas, foram levantados pontos considerados importantes, porém quanto ao uso dos EPI é indispensável 

ser reforçado e revisto para a realização dos procedimentos. 
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PRODUÇÃO DE CERVEJA DE TRIGO COM ELEVADO TEOR DE LÚPULO E COMPARAÇÃO FÍSICO-

QUÍMICA COM A CERVEJA DE TRIGO TRADICIONAL  

ENIC201614650 

 

ANA JULIA DE MOURA LOBATO SANTOS, RENATO JANUÁRIO, VICTOR CONRADO RODRIGUES 

Orientador(a): VALMIR CARNEIRO CESCHINI 

 

Introdução: 

A cerveja, ao longo dos séculos, tem servido de fonte de energia ao homem e sido associada a 

confraternizações e rituais religiosos de vários povos. A Alemanha, um dos principais países produtores de 

cervejas, é reconhecida mundialmente por seus estilos clássicos dessa bebida, elaborados somente com 

água, malte, lúpulo e levedura. Mas durantes os anos surgiram fabricações em diferentes locais, onde cada 

uma tinha suas características particulares, muitas vezes por causa da cultura, do cultivo local de insumos, 

da água da região e também por questões econômicas e políticas. Hoje esses estilos são classificados e 

padronizados por associações internacionais que prezam a cultura cervejeira. Diante disso, este estudo tem 

por objetivo produzir uma receita de cerveja de trigo cítrica com alto teor de lúpulo americano e comparar 

as características físico-químicas com uma cerveja de trigo tradicional, Weissbier, comprada em 

supermercado na cidade de Taubaté-SP. 

Metodologia: 

Produziu-se no laboratório de Engenharia de Alimentos da Universidade de Taubaté uma receita de cerveja 

que era composta por água, malte de cevada e de trigo, lúpulo Citra, Hallertau Tradition e Cascade e 

levedura cervejeira. Esta foi cozida durante 10 minutos a 54ºC, 30 minutos a 64ºC e mais 30 minutos entre 

70 e 75ºC. Em seguida ocorreu a lavagem do mosto e 90 minutos de fervura. Durante esse último período, 

foram adicionados os lúpulos Citra e H. Tradition. Na sequência, resfriou-se a 25ºC, colocou-se para 

fermentar por sete dias em fermentador plástico com dispositivo de controle de CO2 e pressão, à uma 

temperatura variável, com média de 27ºC. Após fermentação, a receita foi transferida para um balde 

plástico, esterilizado e com tampa, o qual foi lacrado e levado à geladeira para maturação, à temperatura 

média de 5ºC durante sete dias. Nessa fase também ocorreu o processo de dry-hopping, ou seja, momento 

em que se adiciona lúpulo Cascade e Citra para aumentar o poder aromático do produto. Completado o 

período de maturação, acrescentou-se açúcar invertido ao líquido para que ocorra a carbonatação após o 

envase. A cerveja foi colocada em garrafas de vidro de 355 ml, fechadas com tampa metálica e colocadas 

para refermentar por mais sete dias, à temperatura média de 27ºC. Após esse período, foram realizadas 

análises físico-químicas de pH, densidade, turbidez, análise de cor em espectrofotômetro e teor de álcool. 

Resultado: 

A receita produzida no estudo obteve uma cor final de 4,7 EBC; turbidez 7,0 EBC; densidade de 1,00628 

g/cm³, pH de 4,07 e teor alcoólico de 5,5%. Já nas análises físico-químicas realizadas na cerveja de receita 

tradicional de trigo, comprada no supermercado, encontrou-se cor de 7,6 EBC, turbidez de 81 EBC, 

densidade de 1,00733 g/cm³, pH de 4,29 e teor alcoólico de 4,8%. 

Conclusão: 

A cerveja do estilo Weissbier possui característica de paladar adocicado, cor entre 3,94 a 15,76 EBC, 

classificadas como amarelo palha a dourado, teor alcoólico de 4,3 a 5,6% ABV. Conclui-se que o objetivo 

deste trabalho foi concretizado, visto que a cerveja obteve as características físico-químicas do estilo 

tradicional, mas, sensorialmente, encontrou-se mais cítrica e fresca devido ao alto teor de lúpulo adicionado. 
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CATALOGAÇÃO DA COLEÇÃO ENTOMOLÓGICA DIDÁTICA DO DEPTO. DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  

ENIC201665775 

 

GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES, RAI DE OLIVEIRA SANTOS CLARO, VINICIUS BELLUSSI 

ULIANA, VITOR VASCONCELLOS DE OLIVEIRA 

Orientador(a): ADRIANA MASCARETTE LABINAS 

 

Introdução: 

Todas as coleções entomológicas, além de representarem um patrimônio natural imensurável, fazem parte 

da construção histórica de determinada região. As coleções biológicas quando preservadas corretamente 

podem durar por séculos, perpetuando a história da biodiversidade local. Este acervo pode ser utilizado 

como fonte de informação para diversos campos da ciência. As coleções entomológicas exercem grande 

importância quando analisada sua relevância nas pesquisas relativas à agricultura, epidemiologia, medicina 

veterinária, agropecuária e controle biológico animal e vegetal. Dentre todos os grupos animais, os insetos 

representam o maior número de indivíduos e espécies, chegando à marca de 865 mil do total de 1,5 milhão 

de espécies de animais descritas no mundo. O Brasil destaca – se por ser um dos mais ricos países em 

termos de biodiversidade, o que aumenta nossa responsabilidade quanto à conservação de nosso patrimônio 

biológico. 

Metodologia: 

Pelo exposto, o presente trabalho tem por objetivo a catalogação dos insetos da coleção entomológica do 

Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté. A catalogação levou em consideração 

aspectos como: ordem e família do inseto; local de coleta; data de coleta e coletor. O trabalho foi realizado 

no Laboratório de Entomologia Agrícola da Universidade de Taubaté localizado em Taubaté – SP. Os 

insetos utilizados no estudo foram fruto de coletas realizadas pelos alunos do curso de Agronomia, com 

exemplares cujos registros datam de 1983 a 2015. Durante três meses todos os insetos foram avaliados e 

classificados, e os exemplares que estavam danificados, quando possível, foram substituídos. 

Resultado: 

Ao final do processo chegou-se a resultados interessantes e surpreendentes: a coleção entomológica do 

Departamento de Ciências Agrárias conta com 9.585 insetos, distribuídos em 89 caixas, de treze ordens 

distintas, sendo os Hemípteras os mais presentes com cerca de 2.551 exemplares, seguido pelos Coleópteras 

com 2.200 insetos, a coleção conta ainda com duas ordens que apresentam números significativos, são elas: 

Lepidoptera com 1.094 insetos e Hymenoptera com 1.031 insetos. 

Conclusão: 

Logo se deve considerar que deve haver iminente esforço com vistas à proteção de nossa biodiversidade, e 

para isso é fundamental que as espécies sejam conhecidas, tanto numericamente e morfologicamente, como 

comportamentalmente e a base para tal são as coleções entomológicas. 
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FOTOGRAFIA E SEXUALIDADE: UM ESTUDO SOBRE RELAÇÕES ENTRE FOTOGRAFIA E PINTURA  

ENIC201617058 

 

TATIANE SAMIRA GENEROSO, JÉSSICA SANTOS FERNANDES DE MEDEIROS 

Orientador(a): RACHEL DUARTE ABDALA 

 

Introdução: 

A fotografia, que surgiu na primeira metade do século XIX, teve um dos primeiros retratos em nu realizados 

em 1840, por Hippolyte Bayard. Porém, a imagem representada não tinha como objetivo o erotismo, e sim 

pretendia instituir um protesto. Quanto ao referencial estético, a fotografia, desde seus primórdios até 

meados do século XX, manteve uma relação de dependência com a pintura, o que, no período, dividiu 

opiniões na discussão sobre o estatuto artístico da fotografia como paradigma nas artes plásticas. Desse 

modo, pretendeu-se, com essa pesquisa, estudar a sexualidade na fotografia a partir de questões estéticas e 

epistemológicas presentes na segunda metade do século XIX, utilizando como recorte o retrato de Hippolyte 

Bayard em 1840 e o nu registrado fotograficamente por Félix Jacques Antoine Moulin, em 1855. 

Metodologia: 

O ensaio foi realizado por uma metodologia bibliográfica que culminou em uma análise documental de duas 

fotografias conhecidas devido à notoriedade de seus autores na História da Fotografia. O estudo, 

particularmente do período renascentista, contemplou aspectos internos dos registros, em busca de 

referências da pintura em um momento pródigo na produção do nu feminino. No que se refere à composição 

fotográfica, foram observados, a partir de uma ficha especialmente elaborada para esse fim, aspectos 

técnicos tais como: enquadramento, plano e composição. A observação documental também abrangeu o 

contexto de produção desses registros fotográficos e as trajetórias dos fotógrafos. 

Resultado: 

Considerando que as imagens citadas foram praticamente uma das primeiras de nu registradas pela 

fotografia, percebeu-se que a sexualidade esteve presente como temática utilizada pelos fotógrafos. Em 

protesto, Bayard reivindicava reconhecimento por aperfeiçoar o processo de obtenção de uma imagem 

fotográfica, em positivo sobre o papel. Ademais, no que se refere à pintura, verificou-se também que esse 

tipo de fotografia não era tratado como um instrumento da pornografia e sim como um “estudo acadêmico” 

muito próximo da prática e da composição da pintura que retratava mulheres modelos em poses 

provocantes, o que levou Moulin, em 1851, a ter suas obras confiscadas e a passar um mês na prisão. 

Entretanto, por encontrar-se em processo de pesquisa, o estudo ainda não alcançou os resultados no que se 

refere às expectativas criadas pelos pesquisadores. 

Conclusão: 

A partir da disseminação da fotografia para reprodução em grandes quantidades ou antes, para reprodução 

única do daguerreótipo, que mantinha a aura da pintura, foi possível concluir que a reprodução pictórica se 

tornou uma técnica a ser inserida como parte do universo das belas-artes, porém também foi considerada 

uma ameaça para alguns segmentos clássicos da arte, como a pintura. Assim, por meio dessa análise, foi 

possível estabelecer que, além de utilizada como objeto de estudo, a exposição do nu passou a pertencer ao 

imaginário das pessoas, o que incorporou fetiches e contrariou radicalmente os costumes sociais e locais da 

época. 
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PRINCIPAIS SINTOMAS DA SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL EM ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM  
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GABRIELA CAROLINE OLIVEIRA FIORE, LUCIANE HELENA DOS SANTOS, CATARINA RODRIGUES DA 

SILVA, MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Introdução: 

Conhecida anteriormente como tensão pré-menstrual, a síndrome pré-menstrual (SPM) consiste em um 

conjunto de sintomas físicos e emocionais que ocorrem ciclicamente antes da menstruação e que melhoram 

com o início da mesma.1 Os sintomas físicos e emocionais que podem ser apresentados na SPM variam de 

organismo para organismo, como: Tensão, irritabilidade, depressão, dificuldade de concentração, aumento 

do consumo de doces, cólicas abdominais, cefaleia, entre outros 1,2. As consequências da SPM na vida da 

mulher são inúmeras, envolvendo questões psicológicas, físicas e sociais. O objetivo deste trabalho foi 

conhecer a frequência da síndrome pré-menstrual entre os acadêmicos, conhecer quais são os sintomas 

físicos e/ou emocionais mais frequentes causados pela síndrome pré-menstrual em um grupo de mulheres, 

identificar as consequências da síndrome pré-menstrual durante o período acadêmico e saber quais os meios 

que são utilizados para a melhora dos sintomas físicos e emocionais durante essa fase. 

Metodologia: 

Estudo descritivo exploratório com abordagem quantitativa, realizado em uma universidade do interior do 

estado de São Paulo, que tem aproximadamente 15 mil alunos nos cursos de graduação divididos em: 

Exatas, Humanas e Biociências. A população deste estudo foi composta por acadêmicas regularmente 

matriculadas do 5º e 7º semestre no curso de Enfermagem, com uma amostra de 43 participantes. A coleta 

de dados foi realizada no período do dia 01 ao dia 30 do mês de Junho de 2016. Para a coleta de dados foi 

utilizado um questionário estruturado criado pelas autoras, composto por questões objetivas, dividido em 

duas partes: A primeira parte constou a identificação sociodemográfica, com 05 questões fechadas, e a 

segunda parte foi destinada aos dados pertinentes ao tema, com 05 questões fechadas. Este estudo foi 

apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Taubaté e aprovado sob parecer nº: 

1.545.334. 

Resultado: 

Das 43 (100%) acadêmicas respondentes, 55,8% encontravam-se entre 20 a 23 anos, 55,8% cursavam 7º 

semestre e 44,1% eram solteiras. Em relação a atividade física, 60,4% referiram não praticar e 51,1% 

relataram não ter uma alimentação saudável. Quanto aos sintomas físicos, 96,4% referiram sentir algum 

deles, predominando 58,1% com mamas inchadas e doloridas, 51,1% com sensação de ganho de peso, 

seguido de cólicas abdominais com 48,8%, entre outros. Para melhora desses sintomas, 48,8% informaram 

fazer uso de medicamentos. Já em relação aos sintomas emocionais, 100% referiram sentir algum tipo, o 

mais evidenciado foi irritabilidade com 81,3%, seguido de vontade de chorar com 53,4%, entre outros. Para 

melhora desses sintomas 51,1% informaram não fazer nada específico para melhora dos mesmos. Quando 

questionadas em relação ao seu comportamento durante ao período da SPM na faculdade/trabalho, 44% 

referiram falta de paciência com as pessoas. 

Conclusão: 

Concluiu-se que a maioria apresenta algum sintoma da SPM. O sintoma físico mais frequente foi mamas 

inchadas e doloridas, e o sintoma emocional foi irritabilidade. A maior consequência relatada da SPM 

durante o período acadêmico foi a falta de paciência com as pessoas. O meio utilizado para a melhora dos 

sintomas físicos foi o uso de medicamentos, e para melhora dos sintomas emocionais referiram não fazerem 

nada específico. É necessário que os profissionais de saúde busquem compreender a SPM e implementem 

ações e orientações que possibilitem mudanças de hábitos, atitudes e comportamentos, visando melhor 

qualidade de vida para a mulher. 
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INCIDÊNCIA DE TRIPES EM AMEIXEIRA NA ÉPOCA DO FLORESCIMENTO  
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Orientador(a): ADRIANA MASCARETTE LABINAS 

 

Introdução: 

A floração das prunoídes atraem várias espécies de tripes, pois fornecem a eles refúgio e alimento (néctar e 

pólen). Os ovários das flores da ameixeira (Prunus domestica) são particularmente suscetíveis ao ataque de 

tripes, que ao se alimentarem destes órgãos, provocam lesões nos frutos que evoluem para cicatrizes de 

aspecto característico afetando diretamente, tanto a qualidade, quanto a produtividade de frutos. Os tripes 

(Thrips sp.) podem também promover a inoculação viral de PDV (Prunus dwarf vírus) popularmente 

conhecido como nanismo da ameixeira e PNRSV (Prunus necrotic ringspost vírus) conhecido como mancha 

anelar necrótica. 

Metodologia: 

O objetivo do trabalho foi avaliar a incidência de tripes durante a florada do pomar didático de ameixeiras, 

variedades Rubi e Irati, do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté, que conta com 

145 plantas. O experimento foi instalado utilizando-se 9 armadilhas adesivas azuis (BioTrap®) dispostas, 

semanalmente, em 9 pontos estratégicos, no decorrer de 5 semanas. As armadilhas recolhidas eram levadas 

para o laboratório de Entomologia Agrícola e submetidas à contagem dos insetos, levando-se em 

consideração o estágio de desenvolvimento fisiológico do inseto, classificando-os em ninfa ou adulto, 

através da utilização do microscópio-estereoscópico. Os dados foram armazenados e com eles foi produzido 

gráfico de frequência dos indivíduos coletados ao longo do período de avaliação. 

Resultado: 

De acordo com as contagens realizadas (Figura 1) notou-se que a média total de tripes (ninfa + adulto) na 

primeira semana foi de 448 insetos, sendo 394 ninfas e 54 adultos; já na ultima (5º) semana a coleta foi de 

263 insetos, sendo 216 ninfas e 47 adultos. No entanto, observou-se uma variação no número de indivíduos 

contabilizados na 2º, 3º e 4º semanas, onde 274, 314 e 168 são suas respectivas médias totais. 

Conclusão: 

Diante dos resultados obtidos, fica claro que deve haver iminente esforço no monitoramento das populações 

de tripes, pois a coleta desses indivíduos por meio de armadilhas adesivas (BioTrap®) pode revelar a 

presença de uma população que flutua em relação ao tempo e ao estado fenológico da espécie hospedeira, 

permitindo a determinação do momento mais adequado para a adoção de medidas de controle. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: AUXILIO NA AULA TÉCNICA DE CALÇAR LUVAS ESTÉRIL PARA ALUNOS 

DA MEDICINA  

ENIC201661311 

 

NAYANE CAROLINE BATISTA, ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

As luvas estéreis são utilizadas para o manuseio dos materiais estéreis em técnicas assépticas, as mesmas 

vêm embrulhadas em campo tipo envelope e tem tamanhos variados. Fui auxiliar a aula de técnicas de 

enfermagem, no curso de medicina de uma universidade do interior de São Paulo. No começo me senti 

intimidada por estar numa outra posição, mas foi fluindo durante a aula e me senti mais a vontade de ajudar 

e explicar a importância de calçar a luva estéril com a técnica certa para que não aja contaminação, então 

passei para os alunos o que sei. O objetivo é passar a minha experiência de auxiliar na aula técnica de calçar 

luvas estéril. 

Metodologia: 

Fui chamada pela professora responsável pela disciplina para auxiliar nas aulas dadas para medicina. 

Primeiro fui apresentada para os alunos, em seguida a professora explicou a técnica para todos, então foi 

dividido os alunos em dupla e cada um auxiliava na técnica do outro, um aluno oferecia a luva e 

acompanhava o procedimento e o outro calçava a luva conforme a técnica, depois que um terminava o outro 

realizava em seguida. No fim quando todos já tinham feito, foi feito uma reunião com todos e a professora 

perguntou se havia alguma dúvida e manifestarem quem estava com alguma dificuldade, ali mesmo era 

esclarecido as dúvidas. Quando todos foram embora eu ajudei a guardar o material usado e assinei a lista de 

presença. 

Resultado: 

Essa experiência foi única para minha formação acadêmica, assim acrescentando uma vivencia na minha 

vida muito agradável que além de passar o pouco que sei aprendi muito com eles. Observei durante o meu 

auxilio que mesmo os discentes tendo em outra disciplina a técnica de calçar luvas foi muito difícil deles 

pegarem a técnica, mostrando durante a aula dificuldades de executar a técnica proposta, mesmo com essa 

dificuldade eles se esforçaram para aprender e alguns alunos levaram material para treinar fora da aula. 

Conclusão: 

Cheguei à conclusão que essa vivencia me ajudou muito como profissional e me mostrou que todos temos 

dificuldades por mais simples que seja. Fico muito gratificada por ter passado meu conhecimento para 

outros futuros profissionais da saúde. Por fim penso em me tornar futuramente uma docente de enfermagem 

e passar muitas outras experiências e conhecimentos a diante. 
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COMO AS EMPRESAS CONSEGUEM SOBREVIVER EM TEMPOS DE CRISE  
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DAMARIS DOS SANTOS, VICTOR DOS SANTOS SEBASTIANY, GABRIELA MARCONDES MIGUEL 

Orientador(a): SÍLVIA REGINA FERREIRA POMPEO ARAUJO 

 

Introdução: 

No Brasil existem milhares de empresas que foram assoladas pela crise econômica e faliram em menos de 

um ano, mas para sair de uma situação indesejável, é necessário analisar, mudar, reinventar, rever planos e 

metas a serem cumpridos. De acordo com pesquisas feitas, muitos empresários sabem o que fazer, mas não 

o fazem. Os otimistas acham que a crise será passageira, no entanto, negam-se a procurar uma saída, por 

consequência disso nada poderá melhorar se não partir de uma ação em busca da solução o quanto antes 

possível, evitando uma perda maior de rentabilidade. 

Metodologia: 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma pesquisa bibliográfica descritiva com foco em 

empresas e sobrevivências às crises do mercado. A importância da auto-avaliação e autocrítica dentro de 

uma empresa são características fundamentais para tomada de decisões. Muitas empresas de grande, médio 

e pequeno porte estão reduzindo seu quadro de funcionários, carga de horas trabalhadas, gastos gerais, 

despesas, tudo para diminuir custos até com a esperança de a crise passar. Ao analisar as empresas que 

obtiveram sucesso em épocas de crises econômicas, com altas taxas de inflação, inadimplência da 

população, juros excessivos e rentabilidade limitada, lista-se dicas para continuar em um mercado tão 

competitivo. Primeiro, a empresa precisa analisar melhor o mercado, os concorrentes, as exigências dos 

consumidores finais e a atual situação da empresa em termos de condições financeiras. Segundo, traçar 

metas em curto prazo, com isso é possível mensurar os gastos e dar-lhes limites, corrigindo os gastos 

excessivos sem retorno benéfico e cumprir o objetivo planejado. Terceiro, criar uma ligação ou vínculo com 

o cliente, entendendo suas necessidades e surpreendendo da melhor forma, buscando solucionar os 

problemas, para não interferir de forma negativa a visão do cliente com a empresa. Quarto, ter uma missão 

bem planejada, sem se contradizer com o foco, adquirindo credibilidade com seus colaboradores e clientes, 

dessa forma, a empresa se torna respeitada internamente e exteriormente. 

Resultado: 

As modificações econômicas que ocorrem no país ocasionam uma grande queda nos volumes de vendas de 

produtos e serviços, aos quais muitas empresas são submetidas e em função disso, acabam decretando 

falência. As pequenas empresas foram as mais afetadas seguidas pelas de médio-porte. O período de tempo 

das empresas que não conseguem se sustentar está entre um ano até os cinco anos de sobrevivência no 

mercado. 

Conclusão: 

Concluiu-se que após a realização da pesquisa bibliográfica, foram-se verificados os pontos positivos que as 

empresas poderão usar como base na tomada de decisões analisando criteriosamente os passos definidos, 

tornando-os metas a serem cumpridas, com objetivo de sempre reduzir custos, de forma a obter uma 

rentabilidade sustentável, adquirindo novos clientes. Há vários caminhos a serem seguidos, de acordo com a 

situação da empresa, podem existir oportunidades de crescimento, sendo assim, a empresa deve estimular o 

surgimento de ideias que buscam formas diferentes de se manter no mercado em tempos de crise. 
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TÉCNICAS RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.  
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Orientador(a): CARLOS EUGENIO MONTECLARO CESAR JUNIOR 

 

Introdução: 

O concreto armado é o material mais utilizado atualmente nas construção civil existentes e considerando sua 

vida útil media de 50 anos, provavelmente em um futuro próximo, as atividades das construções serão 

voltadas para o restauro, reutilização, ao reforço e recuperação de diversos tipos de edifícios, que encontra-

se em precárias condições de conservação e de segurança após anos de utilização. Outro caso que necessita 

de um reforço estrutural é quando a utilização da edificação é modificada da original, quando houve falha 

durante o processo de construção. Tais patologias poderão ser reparadas sem a necessidade da substituição 

da peça e restabelecer sua eficácia estrutural original, antes de ocorrer o colapso da mesma. 

Metodologia: 

Será apresentada uma revisão bibliográfica sobre uma serie de operações técnica necessárias para realização 

de reforço estrutural de edificações, tendo em vista o despertar do meio acadêmico e profissional interesse 

sobre o assunto das patologias da construção. As técnicas apresentadas de reforço estrutural serão como a 

adição de armaduras com concreto jateado (convencional), perfis ou chapas metálicas, bem como a 

utilização de polímeros reforçados com fibras (PRF) de vidro ou aramida e de carbono, alem dos 

procedimentos para lavagem e preparação da superfície do elemento a receber o reforço. 

Resultado: 

As informações presente no trabalho permitem uma compreensão básica das principais técnicas disponíveis 

atualmente no mercado de construção civil e procura estabelecer algumas diretrizes para a escolha mais 

apropriada para cada caso através da apresentação das vantagens e desvantagens das técnicas estudadas. 

Conclusão: 

Pode se concluir que para cada tipo e gravidade do problema, haverá pelo menos uma técnica para realizar o 

conserto, levando-se não apenas o atendimento da carga solicitante e segurança estrutural, mas também 

outros fatores envolvidos para determinação da técnica como características do ambiente, tempo de 

aplicação, durabilidade, condição das pecas a ser reforçada, disponibilidade de mão de obra e equipamento e 

do comportamento da estrutura global a que pertence para estabelecer o melhor custo benefícios para a 

execução do serviço. 
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CAPTAÇÃO DE LEITE NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ-SP PELA COMEVAP NOS ANOS DE 2014/2015  
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VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS, ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, FLÁVIO AUGUSTO RANGEL 

ROMA CÉSAR, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades de Produção Agropecuária (UPAs) no 

município de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo 

a designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). O objetivo desse trabalho foi de avaliar o processo de captação 

de leite da Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba (COMEVAP) durante os anos de 2014 e 

2015. 

Metodologia: 

Para a pesquisa foram coletadas informações sobre o volume de leite captado e o número de cooperados 

incluídos na COMEVAP. Para realizar a coleta de dados, o grupo de trabalho da UNITAU, responsável pela 

implantação do observatório local, elaborou um formulário de pesquisa, com um total de 25 perguntas, 

abrangendo informações da unidade de produção e da atividade leiteira ali desenvolvida. 

Resultado: 

Observou-se durante o ano de 2014 uma variação no número de municípios envolvidos, iniciando com 11 e 

finalizando com 13, enquanto no ano de 2015 abrangeram-se 12 municípios. Entre os dois anos houve uma 

diminuição no número de cooperados, passando de 489 em 2014 para 466 em 2015, configurando queda de 

4,7%. Da mesma forma o município de Taubaté, que desse total contribuiu com 112 cooperados no primeiro 

ano, também reduziu esse número para 104 em 2015, apresentando, portanto, uma queda proporcionalmente 

maior de 7,1%. Quanto à produção total diária do município, houve uma redução de 16,7% de um ano para 

o outro, de 44,807 L em 2014 para 37,336 L em 2015. A contribuição do município no total de leite captado 

diariamente pela Cooperativa era de 34,11 % em 2014, reduzindo para 29,86% em 2015. 

Conclusão: 

Os dados obtidos permitiram a geração de indicadores que, em números absolutos, apresentaram um quadro 

de redução da captação de leite pela COMEVAP, cuja explicação está ligada mais à saída de cooperados do 

que ao abandono da atividade por parte dos produtores. Entretanto, Taubaté manteve-se em 2015 como o 

maior fornecedor dentre os municípios, sem alteração significativa do percentual de participação no total de 

cooperados. 
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Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades de Produção Agropecuária (UPAs) no 

município de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo 

a designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). O objetivo desse trabalho foi de avaliar o tipo de pastagem 

empregada pelos produtores do município de Taubaté-SP. 

Metodologia: 

Para a pesquisa foram coletadas informações sobre o tipo de pastagem utilizada pelo produtor. Para realizar 

a coleta de dados, o grupo de trabalho da UNITAU, responsável pela implantação do observatório local, 

elaborou um formulário de pesquisa, no qual o produtor possuía como opções a pastagem nativa e a 

artificial. Para os que respondessem pastagem artificial, tinham ainda que responder se faziam uso do 

pastejo rotacionado e o tipo de gramínea empregada, ou seja, o produtor poderia preencher mais de uma 

resposta. 

Resultado: 

Para a opção tipo de pastagem, verificou-se que 53,7% dos produtores utilizam pastagem nativa enquanto 

46,3% empregam pastagem artificial. Dentre os produtores que utilizam pastagens artificiais, 38,0% 

trabalham com sistema de pastejo rotacionado, o que representa 17,59% do total das áreas de pastagem. 

Para os produtores que utilizam o sistema de pastejo rotacionado, 47,37% implantaram o sistema com a 

gramínea tifton, 21,05% com napier, 26,32% com mombaça e 5,26% com braquiária. 

Conclusão: 

A utilização de pastagens artificiais, caracterizadas pela maior produtividade e elevada capacidade de 

suporte (UA/ha), não predomina entre os produtores do município de Taubaté, assim como o sistema de 

pastejo rotacionado, o qual maximiza a utilização das pastagens, também é opção da minoria. 
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MARKETING DIGITAL E AS NOVAS FERRAMENTAS PARA ATRAIR O CONSUMIDOR DO SÉCULO XXI  

ENIC201660228 

 

LUCAS VINICIUS RIBEIRO CURSINO 

Orientador(a): PAULO DIAS RAPOSO FILHO 

 

Introdução: 

Apesar da existência de variadas definições do termo marketing, basicamente ele corresponde à criação de 

relacionamentos lucrativos e de longo prazo entre uma determinada empresa e seu público consumidor. 

Com o advento de novas tecnologias no mundo globalizado atual, uma série de oportunidades e novos 

desafios surgem para os profissionais da área, que devem atender um consumidor que ocupa lugar central no 

processo de marketing. Este trabalho objetiva apresentar algumas dessas novas ferramentas proporcionadas 

pelo marketing digital, exemplificadas pela campanha eleitoral de Barack Obama em 2008, considerada até 

hoje uma das melhores campanhas do tipo já criadas. 

Metodologia: 

Esta pesquisa é de vertente qualitativa e bibliográfica, e autores clássicos e contemporâneos serão 

abordados. Destacam-se Kotler e Armstrong (2007), dois dos autores mais importantes em marketing, mas 

brevemente serão abordados Lovelock e Wright (2001), também bastante importantes na literatura sobre 

marketing. Okada e Sá de Souza (2012) contribuem com sua abordagem acerca de variadas ferramentas de 

marketing digital; Kinder (2012), com sua comparação entre marketing tradicional e marketing digital; e 

Gomes et al. (2009) é especialmente útil com seu trabalho sobre a campanha eleitoral de Obama em 2008, 

objeto de estudo do estudo de caso apresentado nesta pesquisa. 

Resultado: 

Objetivando compreender e atingir de modo mais assertivo o consumidor por meio da utilização das novas 

ferramentas que surgem, o marketing digital apresenta uma série de especificidades e instrumentos 

específicos para a divulgação de uma marca, conquista de novos clientes e melhorar sua imagem e sua rede 

de relacionamentos. O ambiente virtual amplia a poderosa comunicação boca-a-boca dos consumidores, os 

quais podem agora comunicar-se em tempo real com uma quantidade muito maior de pessoas. Ou seja, a 

comunicação Word-of-Mouth (WOM) passa a ser ampliada, tornando-se Electronic-Word-of-Mouth (E-

WOM). 

Conclusão: 

Algumas ferramentas de marketing digital que podem ser utilizadas são o SEM (Search Engine Marketing), 

SEO (Search Engine Otimization), SMM (Social Media Marketing), SMO (Social Media Optimization), 

Mobile Marketing, utilização de Realidade Aumentada (RA), entre muitas outras possibilidades, as quais 

não puderam ser apresentadas neste trabalho. Deve-se destacar, contudo, que essas ferramentas são muito 

úteis para a geração de valor para uma determinada empresa, assim como para a comunicação mais direta, 

relevante e mais barata que as ações veiculadas em mídias tradicionais. 
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SUPLEMENTAÇÃO VOLUMOSA UTILIZADA NA UNIDADE DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (UPA) DO 

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ-SP  

ENIC201674477 

 

VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS, ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, FLÁVIO AUGUSTO RANGEL 

ROMA CÉSAR, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades de Produção Agropecuária (UPAs) no 

município de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo 

a designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). O objetivo desse trabalho foi de avaliar o tipo de suplementação 

volumosa fornecida ao rebanho leiteiro nas UPAs do município de Taubaté-SP. 

Metodologia: 

Para a pesquisa foram coletadas informações sobre o tipo de suplementação volumosa utilizada na UPA do 

município de Taubaté. Para realizar a coleta de dados, o grupo de trabalho da UNITAU, responsável pela 

implantação do observatório local, elaborou um formulário de pesquisa, no qual o produtor especificava a 

suplementação fornecida, distinguindo-a entre silagem, capim para corte, cana e compra de volumoso, 

compilando no total 154 informações para 94 propriedades, devido ao produtor poder apresentar mais de 

uma resposta. 

Resultado: 

Os resultados obtidos demonstraram que dentre as opções de volumoso para suplementação alimentar o 

capim napier representou 51,95%, seguido pela cana com 20,78%, a silagem de milho com 15,58% e a 

silagem do capim napier com 3,25%, enquanto a compra de volumoso representou 8,44% do total. Porém, 

considerando-se apenas o volumoso para corte, o capim napier predominou atingindo 71,43%, 

comparativamente à cana com 28,57%. Já com relação ao produto na forma de silagem houve 

predominância da silagem de milho, com 82,76%, enquanto a silagem de capim napier participou com 

12,74% do total. Na comparação entre volumoso para corte e silagem como tipo de suplementação, os 

resultados indicaram 77,86% e 22,14% para corte e silagem, respectivamente. Contudo, vale ressaltar que, 

do total das UPAs entrevistadas, 10,63% dos produtores não responderam à pesquisa. 

Conclusão: 

Os resultados obtidos indicaram que a suplementação volumosa para corte é a mais utilizada pelos 

produtores de leite nas UPAs do município de Taubaté, em detrimento da silagem. Da mesma forma, o 

capim napier é o mais utilizado em comparação à cana como volumoso de corte. Já para a suplementação na 

forma de silagem, o milho é o preferido pelos produtores. Entretanto, uma parcela das UPAs não é 

autossuficiente na produção de volumoso, necessitando adquiri-lo de outros produtores. 
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CONVENÇÃO DA HAIA AO COMBATE À SUBTRAÇÃO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS  

ENIC201683836 

 

GABRIELA HIDALGO 

Orientador(a): ADRIANO JUNIOR JACINTHO DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo analisar Convenção da Haia sobre a Subtração Internacional de Crianças de 

1980, A convenção é considerada a principal legislação que visa proteger os direitos da criança por meio de 

um acordo internacional. A referida Convenção irá proteger a criança da remoção ilícita e garantir a 

devolução da criança ao país de sua residência habitual que foi retirada ilicitamente por um dos seus 

genitores do ambiente no qual reside. A Convenção só irá tratar sobre a retirada ilícita do menor e a 

devolução do mesmo ao Estado de residência habitual, sobre a situação de guarda ficará a cargo da justiça 

do país de residência habitual da criança. A Convenção faz prevalecer o princípio do melhor interesse da 

criança que tem sua origem na Declaração Universal dos Direitos da Criança, adotada pela ONU. A 

Convenção entrou em vigor no Brasil pelo Decreto nº 3.413/2000. 

Metodologia: 

O método utilizado foi leitura de livros de renomados doutrinadores na área do direito internacional privado 

e especialistas no assunto sobre a Convenção da Haia, e foram realizadas pesquisas no sistema virtual sobre 

o referido tema e leitura da Convenção da Haia de 1980, tudo para esclarecer diversas dúvidas referentes ao 

assunto da Subtração Internacional, e definir o que realmente é a Subtração ilícita da criança. 

Resultado: 

Resultados obtidos com tais pesquisas sobre o tema da Convenção da Haia foi que a referida Convenção foi 

criada para regularizar uma situação que antes não havia nenhuma norma jurídica tratando sobre a subtração 

internacional, sendo o principal meio para se utilizar caso ocorra tal subtração internacional de crianças. 

Caso ocorra algum caso envolvendo países não aderentes a Convenção ou apenas um país aderente, irá se 

observar a existência de Instrumentos jurídicos globais como: Instrumentos das Nações Unidas, e outros 

Instrumentos Globais, Instrumentos Regionais casos que envolva a América seria o Instrumento da 

Organização dos Estados Americanos, e casos que a países da Europa estejam envolvido seria o Instrumento 

da União Europeia e Acordos Bilaterais, países que realizam o acordo: Argélia, Austrália, Bélgica, Canadá, 

Egito, França, Líbano, Marrocos, Suécia, Suíça, Tunísia e Estados Unidos da América. 

Conclusão: 

A conclusão obtida com referentes pesquisas sobre a Convenção da Haia de 1980, os casos de remoção 

ilícita tiveram mais chances de ser resolvidos, garantindo o retorno da criança a sua residência habitual, pois 

antes da criação da Convenção da Haia era muito difícil de conseguir o retorno da criança ao país de 

residência habitual, por não existir nenhuma norma internacional. Caso a criança sofre grave risco ao 

retornar ao seu país, e for verificada essa situação não será permitido o retorno do menor, a regra é pelo 

retorno da criança. 
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INFLUÊNCIA DA MALHA NA PREDIÇÃO DA VIDA EM FADIGA PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS 

FINITOS  

ENIC201600727 

 

PEDRO GABRIEL BENEDITO DE OLIVEIRA SANTOS, ANDERSON SETTE 

Orientador(a): LUCAS GIOVANETTI 

 

Introdução: 

No ramo da engenharia de segurança tem-se visto cada vez mais a necessidade, muitas vezes por questões 

de tempo e de custo, de se predizer os problemas que podemos enfrentar nos testes de durabilidade no 

processo de desenvolvimento de um produto. O método dos elementos finitos é a ferramenta utilizada para a 

obtenção destes resultados, podendo nos trazer respostas de vários fenômenos recorrentes à aplicação de 

carga em uma determinada estrutura. Um desses fenômenos, e talvez um dos mais importantes, é a vida em 

fadiga, pois é ela quem dita a vida do material. O objetivo deste estudo é analisar as variações no resultado 

de vida em fadiga de um eixo causadas pelas diferentes combinações na parametrização da malha utilizada 

no método dos elementos finitos e, a partir de um cálculo analítico, comparar os resultados obtidos. 

Metodologia: 

Para a realização deste estudo, fez-se necessário um cálculo analítico para a obtenção de um resultado base 

e em seguida realizar o cálculo computacional. Para o cálculo analítico, utilizou-se o método de cálculo que 

se baseia na geometria, encontrada em Shigley. Foi considerado um modelo de eixo de material SAE 1020 

trefilado com diâmetros de 3cm, 4cm e 3,5cm e um comprimento total de 50cm, além disso, ele ainda 

possui dois raios de arredondamento de 0,5cm e 0,25cm. Considerou-se uma força de 600kgf no centro do 

diâmetro maior. A escolha desse eixo deve-se ao fato do local da concentração de tensão já ser conhecido e 

também por ser uma geometria relativamente simples para ambos os cálculos. Quanto ao cálculo 

computacional, foram realizadas 16 combinações de malha onde foram alterados o tipo da malha entre 

tetraédrica e hexaédrica, 1ª e 2ª ordem e refinamentos de 4, 3, 2 e 1mm. Cada resultado de nível de tensão 

das combinações de malha adquirido, foi utilizado como dado de entrada para o cálculo da vida do eixo. 

Para a realização do cálculo da mesma, utilizou-se a curva S-N do aço SAE 1020, os fatores de superfície 

utilizados no cálculo analítico e, a partir do diagrama modificado de Goodman, obtiveram-se os resultados 

respectivos à cada combinação de malha. 

Resultado: 

Como resultado, os elementos hexaédricos de primeira ordem se aproximaram do resultado analítico com 

um tamanho de elemento mais grosseiro, estabilizando-se no nível de tensão conforme o refinamento 

aumentava. Em comparação, os elementos tetraédricos de primeira ordem só chegaram perto do resultado 

analítico quando se utilizou um maior refinamento. Ao se utilizar elementos de segunda ordem, ambos os 

casos se aproximaram do resultado analítico com um refinamento mais grosseiro. Os resultados de vida em 

fadiga tiveram os mesmos comportamentos dos resultados do nível de tensão, ou seja, foram se 

estabilizando conforme o maior grau de refino da malha, e isso se deve pelo fato de o cálculo da vida em 

fadiga se basear no nível de tensão de cada elemento. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que o estudo de convergência é importante, pois é possível que se obtenha o tamanho de 

malha necessária para uma determinada geometria, assim se aproximando da realidade e evitando o 

acúmulo de erro no resultado da vida. Um dos fatores a serem considerados é a quantidade de nós do 

modelo, que influenciam diretamente no tempo de cálculo computacional, onde elementos de segunda 

ordem, mesmo com um baixo refinamento, tenham um tempo de cálculo consideravelmente alto. O Método 

dos Elementos Finitos, se usado com as condições corretas, se torna válido e viável para a validação de um 

determinado produto. 
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FISIOTERAPIA NA SÍNDROME DE FRAGILIDADE NO IDOSO: REVISÃO SISTEMÁTICA  

ENIC201603334 

 

ROSEMERI RAMOS DA SILVA, FABIANO AUGUSTO DE CASTRO OLIVEIRA, MARYA LAURA DE ABREU 

LEMES CORREA 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

A fragilidade é uma síndrome clínica resultante do declínio acumulativo dos sistemas fisiológicos, ou seja, 

idosos que apresentam características tais como: diminuição da força de apreensão, exaustão, alteração da 

marcha e do equilíbrio (lentidão), perda de peso progressivo, baixo nível de atividade física. Desta forma, a 

reabilitação e a prevenção visam um trabalho multiprofissional com destaque para o fisioterapeuta. Sendo 

assim, o objetivo foi descrever sistematicamente sobre a atuação da fisioterapia e seus efeitos na fragilidade. 

Metodologia: 

Revisão sistemática, estruturada com os elementos do PICO (P=Problema, I=Intervenção, C=Comparação, 

O=Desfechos) estratégia de busca da medicina baseada em evidencia. A pergunta norteadora foi: Quais são 

as contribuições disponíveis na literatura da atuação da fisioterapia na síndrome de fragilidade? Foram 

selecionados através do PICO, utilizando os descritores: Fisioterapia; Fragilidade; Idoso; Exercício; 

Reabilitação. Foram considerados os artigos indexados na base Medline publicados de maio (2000-2016), 

incluindo os filtros: texto completo, disponível em inglês como critério de fragilidade proposto por Fried e 

col (2001), dos quais analisam cinco itens: perda de peso, exaustão, lentidão, apreensão e atividade física. 

Resultado: 

: Foram identificados 3.015 artigos, sendo que 2.137 não obedeceram aos critérios de inclusão, após análise 

excluíram-se 857 artigos, pois abordavam tratamentos clínicos, idosos não frágeis, institucionalizados e 

hospitalizados. Foram analisados 21 artigos, as principais intervenções fisioterapeuticas evidenciadas: 

exercícios resistidos; exercícios combinados (aeróbicos e resistidos); treinamento funcional, hidroterapia; 

exercícios para coordenação e equilíbrio; alongamentos; orientações e prescrição de dispositivos. Onze 

artigos relataram que idosos que realizaram exercícios resistidos e combinados (duas vezes por semana), 

durante quatro meses obtiveram melhora na força muscular, flexibilidade e amplitude de movimento. Três 

artigos descreveram a hidroterapia como recurso a fim de promover força e sociabilidade, entretanto com 

resultados controversos a respeito do ganho de massa. Cinco estudos obtiveram resultados significativos 

após protocolo de exercícios resistidos, equilíbrio e treinamento funcional. Todos artigos ratificaram que a 

fisioterapia possui papel relevante na reabilitação da fragilidade e reforçaram que é necessário a interação 

com outros profissionais da saúde. 

Conclusão: 

Os artigos descrevem a atuação do fisioterapeuta na fragilidade como um componente essencial no 

restabelecimento funcional do idoso e evidencia os exercícios resistidos e o treinamento funcional como 

principais intervenções. 
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS MOTORES DE CORRENTE ALTERNADA SOBRE OS MOTORES DE 

CORRENTE CONTINUA.  

ENIC201635232 

 

JUAN PABLO ALFENAS DE MENDONÇA 

Orientador(a): GEISYLENE DINIZ RICARDO 

 

Introdução: 

O consumo ineficiente de energia elétrica por parte de processos industriais faz com que mais energia tenha 

que ser gerada e demandada para os mesmos, desta forma, consumindo mais recursos naturais e causando 

maiores danos ao meio ambiente e a humanidade como um todo. Estima-se que o setor industrial brasileiro 

consome cerca de 40% da energia elétrica do país e que aproximadamente dois terços dessa energia são 

utilizados por sistemas motrizes. Por isso a necessidade de possuir sistemas mais eficientes que evitem o 

desperdício e a utilização desnecessária de energia elétrica. Em um cenário de resseção, crise econômica e 

alto índice de inflação vivida pelo país, faz com que as indústrias para se manterem competitivas no 

mercado nacional e internacional, necessitem reduzir custos em todos os sentidos e processos industriais 

com maior eficiência energética tornam-se um atrativo, pois gera uma economia financeira nos valores 

pagos com demanda de energia elétrica. 

Metodologia: 

Para uma construção solida desta pesquisa, estão sendo utilizados métodos e metodologias, do ponto de 

vista de procedimentos técnicos, sendo os mesmos: Pesquisa Bibliográfica: Quando elaborada a partir de 

material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 

disponibilizado na Internet; Estudo de caso: Quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

Resultado: 

Realizando analises e comparações entre motores elétricos de corrente continua e motores elétricos de 

corrente alternada trifásicos, os resultados esperados são provar a viabilidade financeira, através de um 

baixo payback para indústria e com ganho em produtividade e eficiência fabril; sustentabilidade e eficácia 

energética na substituição de motores antigos que além de demanda maior de manutenção também possuem 

um consumo maior de energia elétrica, por motores novos que além de baixo índice de manutenção, também 

possuem alto rendimento energético. 

Conclusão: 

Conclui-se que existe uma gama de possibilidades para tornar os processos relacionados a forças motrizes 

mais precisos e sustentáveis; há viabilidade do ponto de vista econômico e necessário do ponto de vista 

ambiental quando o assunto é eficiência energética. A energia deve ser tratada como custo do processo e não 

como resultado do produto final da indústria. O principal alvo a atacar são os sistemas motrizes, através da 

substituição de motores elétricos industriais antigos por novos e de alto rendimento, pois a demanda é de 

aproximadamente dois terços de 40% da energia elétrica gerada no Brasil e demandada para indústria. 
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AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE ESTRESSE E SUA INFLUÊNCIA NA ALIMENTAÇÃO DOS 

UNIVERSITÁRIOS DE MEDICINA  

ENIC201637397 

 

ALYOSHA FABIANA RODRIGUES, VALÉRIA HOLMO BATISTA, GABRIEL EGIDIO PINTO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): GANNABATHULA SREE VANI 

 

Introdução: 

O estresse é a doença que mais atinge a população mundial, pois a rotina é agitada para maioria dos 

cidadãos, que estão sendo submetidos ao desgaste constante, como os estudantes de medicina, cuja curso é 

exaustiva. Essa sobrecarga de estresse pode fazer o indivíduo comer exageradamente ou insuficientemente. 

O comportamento alimentar é complexo e é mediado pelos mecanismos de homeostasia e hedonismo. Nas 

condições de estresse, há desequilíbrio nesse controle, alterando o padrão alimentar. Nessa situação, a 

sensibilização dos sinais de saciedade e apetite está prejudicada levando ao consumo de alimentos 

palatáveis como forma de recompensa. Portanto, este fator e a facilidade atual ao acesso a alimentos 

palatáveis, pode predispor as pessoas com estresse a desenvolver doenças crônicas não 

transmissíveis.1,2,3,4,5 

Metodologia: 

O estudo é básico, descritivo, transversal, com abordagem quantitativa e coleta de dados primários por meio 

de questionários. A pesquisa foi realizada no município de Taubaté, estado de São Paulo, na Universidade de 

Taubaté. A coleta de dados primários foi feita com os estudantes do curso de Medicina, incluindo alunos do 

primeiro ao terceiro ano letivo, de todas as idades e ambos os gêneros. Os pesquisadores foram até as salas 

dos alunos onde entregaram aos mesmos o termo livre e esclarecido de consentimento e os questionários 

sobre nível de estresse e hábitos alimentares contendo uma sucinta anamnese, que foram assinados e 

respondidos na presença dos pesquisadores. 

Resultado: 

Após o levantamento de dados obtidos dos 173 estudantes do curso de medicina, verificou-se que cerca de 

80,3% destes apresentaram estresse (S), sendo que 41,0% se enquadraram no perfil de estresse nível 1 (S1), 

30,0% no perfil de estresse nível 2 (S2) e 9,3% no perfil de estresse nível 3 (S3). Além disso, 81,2% da 

amostra S3 relata não possuir saciedade precoce. O consumo semanal de alimentos palatáveis, como frituras 

e lanches, predomina em 51,92% e 55,72%, respectivamente, dos estudantes S2, sendo que a ingesta de 

frutas e verduras semanalmente correspondem a 44,23% e 26,92%. A troca de refeições por lanches 

predomina em mais da metade dos estudantes de medicina com estresse, 69,8%, além do consumo de álcool 

chegar à quase metade desses, totalizando 48,6%. 

Conclusão: 

Os acadêmicos de medicina participantes do estudo encontram-se em sua maioria com estresse e distúrbio 

de saciedade não precoce. A troca de refeições por lanches é encontrada, principalmente, em níveis elevados 

de estresse, assim como o consumo aumentado de frituras. O consumo de álcool frequente pode ser 

justificado como mecanismo de escape dos estudantes com estresse. Os resultados atuais coincidem com 

pesquisas anteriores, sugerindo a ingestão aumentada de alimentos palatáveis como mecanismo comum de 

enfrentamento ao estresse nos universitários.1,2,3 
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COMPANHIA TAUBATÉ INDUSTRIAL (CTI) LEITURA URBANA: REPRESENTAÇÃO LÚDICA 

TRIDIMENSIONAL  

ENIC201603677 

 

MARIA JULIA OLIVEIRA DA SILVA, VINICIUS BARROS BARBOSA, BRENDA OLIVEIRA RODRIGUES DA 

SILVA 30 09, MAICON 

Orientador(a): EDIANE NADIA NOGUEIRA PARANHOS GOMES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O trabalho realizado foi proposto pela disciplina Modelos e Maquetes III baseado em conexões com 

trabalhos da disciplina Linguagem e Expressão IV, nos quais o objetivo era analisar, através de conceitos de 

Kevin Lynch, um percurso da cidade de Taubaté-SP em que foram levantados elementos arquitetônicos para 

realização de desenhos. Foi escolhida uma área desse percurso– a região da CTI (Companhia Taubaté 

Industrial) –, foi feito levantamento histórico e socioeconômico da região e foi realizada uma representação 

lúdica em maquete em formato de cubo acompanhado de painéis. A indústria têxtil CTI teve grande 

importância na região e desenvolveu um complexo fabril dinâmico e interligado que com o passar dos anos 

se tornou um marco em Taubaté. Com isso decidiu-se trabalhar a questão do “tempo” na representação, 

tanto historicamente quanto dinamicamente, ou seja, o destaque da tecelagem e o que ela é atualmente, o 

dinamismo do espaço urbano. 

Metodologia: 

Decidiu-se trabalhar no cubo e nos painéis a formação urbana do complexo utilizando a ideia da tecelagem e 

o processo de fabricação. Na parte interna, foram executadas maquetes dos edifícios ainda existentes da 

região (Quadra A, B, D e E), uma em cada face, assim como as ruas, calçadas utilizando materiais como 

papel couro, colorset cinza, canson branco e esponja vegetal e fio de cobre para as árvores. No centro do 

cubo, foi colocado um relógio para representar a Praça Félix Guisard e o tempo que agiu sobre a região, 

utilizando um maquinário de relógio de pulso que se movimentava. Na parte externa do cubo, foram 

realizadas confecções com linhas coloridas a fim de representar os tecidos confeccionados na época da CTI, 

na parte de cima, na tampa do cubo, foi elaborada uma representação dos telhados dos edifícios dos 

complexos, com papel couro e acetato. No primeiro painel, as engrenagens simbolizam a máquina que se 

desfez com o tempo transformando-se no segundo painel que é o que a fabrica se tornou como se fossem 

feixes de luz de carros que passam pela praça o tempo todo. Para as engrenagens foram usadas papel horlle 

para a base, engrenagens velhas de relógios e papel couro para confecção de algumas outras engrenagens, 

para o segundo painel usou-se diversos materiais como placa crua, papel triplex e couro, espumas para as 

árvores, linhas para as luzes e tintas de diversas cores. 

Resultado: 

A confecção do cubo teve como resultado, principalmente, o nascimento de ideias que são voltadas para a 

arquitetura, mas que ao mesmo tempo não existe precisão de escalas ou medidas, ou seja, abriu-se espaço 

para finalização da matéria de maquetes com ampla possibilidade de criação. 

Conclusão: 

Toda a elaboração do trabalho, as faces internas e externas do cubo, assim como os painéis compõem 

elementos da história, arquitetura, urbanismo e artes e possibilitou uma nova forma de expressão, através de 

uma linguagem lúdica, visual e tridimensional, como também o movimento através dos ponteiros do 

relógio, significando que o tempo não parou pra região apesar de todas as mudanças ocorridas. 
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GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA INTERLIGADA A REDE  

ENIC201648591 

 

JÉSSICA PAMELA MARIA MENDES BAPTISTA 

Orientador(a): RUBENS CASTILHO JUNIOR 

 

Introdução: 

A energia eólica é uma fonte de energia sustentável e limpa, ocorre pela transformação de energia cinética 

(deslocamento de massas de ar) em energia elétrica. Tanto a energia solar quanto a eólica tem potencial de 

gerar três vezes mais energia que a hidráulica. Porém sua geração só é possível com rotação superior ao 

mínimo especificado para cada aerogerador. O objetivo principal desse projeto é obter a geração dentro de 

uma faixa de rotação do aerogerador, dessa forma independente da frequência de geração. Realizado através 

da retificação do sinal, que após estabilizado, será enviado a um inversor normalmente empregado na área 

de energia solar, com entrada em corrente contínua possibilitando até mesmo um sistema de geração híbrido 

(eólico e solar), em que a energia eólica suprirá a energia solar no período da noite. 

Metodologia: 

Conforme pesquisa realizada sobre geração de energia eólica foi verificado a necessidade do 

desenvolvimento de ensaios para determinação da rotação mínima e máxima para geração de energia 

elétrica mantendo o nível de tensão entre a faixa aceitável do inversor após isso retificando o sinal a partir 

de uma ponte retificadora e um filtro capacitivo para redução de ripple tais valores foram ensaiados em 

laboratório da faculdade de engenharia elétrica da UNITAU, em um motor síncrono de 3cv de potência 

funcionando como gerador, com rotação controlada por um motor de corrente continua e carga aplicada em 

um banco de resistores. 

Resultado: 

A partir de ensaios com o motor síncrono de 3cv foram obtidas rotação e máxima e mínima, podendo assim, 

ser ligado a saída deste aerogerador em um inversor de entrada 100 a 440 volts em corrente continua que 

sua saída será estável em 127 volts e frequência de 60 Hertz. 

Conclusão: 

Após a realização de pesquisa e ensaios foi criada uma tabela com os resultados obtidos para a obtenção da 

máxima e mínima rotação necessária para a geração de energia elétrica em um motor de indução trifásico 

funcionando como gerador, concluí-se a eficácia e viabilidade do projeto, pela otimização da geração em 

uma faixa maior de rotação. 
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A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DA DFC NA GESTÃO ECONÔMICA DAS EMPRESAS  

ENIC201682924 

 

ALINE TOMAZ D'ALESSANDRO DO NASCIMENTO 

Orientador(a): JONAS COMIN DE CAMPOS 

 

Introdução: 

Em meio às condições atuais do mercado econômico e a complexidade gerencial identificada nas empresas, 

para que possam sobreviver e garantir sua continuidade diante da temida instabilidade, os gestores procuram 

alternativas para superarem os desafios cotidianos e ferramentas que possam ser utilizadas a fim de 

reduzirem os riscos e proporcionarem maior eficiência na gestão de seus recursos. Lucro não é sinônimo de 

caixa, pois a empresa pode apresentar lucro, porém, estar com dificuldade de gerar caixa. Segundo 

Yoshitake e Hoji (1997, p. 149) “é sempre bom lembrar que as empresas quebram não por falta de lucro e 

sim por falta de caixa”. Por meio da análise da DFC e de uma revisão de literatura, pretende-se analisar o 

assunto e destacar a importância da Demonstração do Fluxo de Caixa como uma ferramenta indispensável 

na gestão empresarial, seja na busca de recursos ou em aplicações e investimentos do excedente. 

Metodologia: 

Para a realização deste trabalho usou-se o método dedutivo, pois parte de premissas gerais para aplicação de 

dados particulares. Segundo Gil (1994, p. 27) “o raciocínio dedutivo parte de princípios considerados como 

verdadeiros e indiscutíveis para chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude 

unicamente de sua lógica”. Quanto aos objetivos, esta pesquisa se classifica como descritiva. Ainda de 

acordo com Barros e Lehfeld (2007) “na pesquisa descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a 

interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador”. Em relação aos procedimentos, 

a pesquisa se caracteriza como bibliográfica, pois é apoiada em referências teóricas publicadas sobre o tema 

de estudo. Conforme Marconi e Lakatos (2010, p. 166) “sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 

direto com tudo que foi escrito sobre determinado assunto”. Quanto à abordagem do problema, essa 

pesquisa se classifica como qualitativa. BEUREN e RAUPP (2009, p. 91) “os estudos que empregam uma 

metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. Tendo em vista 

o objetivo de aprofundar-se no assunto abordado, esse tipo de pesquisa se preocupa com a qualidade, ou 

seja, com os significados e valores. 

Resultado: 

A DFC é um mapa financeiro de suma importância, explica a variação de caixa e seus equivalentes de 

determinado período. Apresenta detalhadamente todas as entradas e saídas de dinheiro no caixa, decorrentes 

das atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento; fornece informações 

relevantes e serve como base de cálculo para muitos indicadores financeiros. Sua importância está 

relacionada ao fato de que por meio dela é possível verificar toda a situação financeira da empresa e por 

meio de sua análise pode-se reduzir os erros e aumentar as oportunidades. Ainda de acordo com Gitman 

(2002, p. 12) “uma empresa pode ser lucrativa e mesmo assim fracassar, devido a um insuficiente fluxo de 

caixa para satisfazer suas obrigações nas datas de vencimento”. Dessa forma a análise da Demonstração do 

Fluxo de Caixa torna-se indispensável para a tomada de decisão. 

Conclusão: 

Diante às constantes mudanças atuais do mercado econômico, o processo de gestão está bastante desafiador, 

porém a Demonstração do Fluxo de Caixa fornece informações importantes que servem como suporte para a 

análise da saúde da empresa, por isso é necessário conhecer e saber interpretar essa demonstração contábil 

para a tomada de boas decisões, que é um fator essencial para assegurar às organizações a sobrevivência 

frente à agressividade do mercado. 
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D2VS: SISTEMA COLABORATIVO PARA PROMOÇÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS.  

ENIC201621715 

 

DIOGO TORRES BIANCHI, DENISE CRISTINA TOBIAS SANT'ANNA, SOFIA LUNKES DA SILVA, VÍTOR 

BARBOSA SHIMURA 

Orientador(a): CAMILA MARTINELLI ROCHA 

 

Introdução: 

Nos últimos anos, o Brasil vem passa por uma grande crise econômica. Muitas empresas estão demitindo 

seus funcionários com o objetivo de cortar despesas e sobreviver no mercado de trabalho. Trabalhadores que 

não estão inseridos nesse meio encontram dificuldade para encontrar emprego com carteira assinada. Muitos 

deles com família para cuidar não podem esperar até que uma oportunidade apareça. Nas palavras de Cunha 

e Fagundes (2015), devido a essa dificuldade, muitos têm se tornado trabalhadores autônomos, ou seja, 

trabalham por conta própria, abrem mão do 13º salário e das férias. Visto o atual cenário brasileiro, os 

autores do trabalho decidiram criar um sistema de busca de profissionais autônomos. O sistema, chamado 

D2VS, permite que profissionais autônomos divulguem seus serviços online e que sejam encontrados por 

clientes, bem como participar de leilões de serviços. 

Metodologia: 

Foi realizada uma pesquisa exploratória para que, por meio da consulta bibliográfica a livros e internet, 

informações relacionadas à área de pesquisa, por exemplo, informações sobre o público alvo, os requisitos 

do sistema e as regras de negócio pudessem ser levantadas e viessem a compor requisitos importantes para 

início do desenvolvimento da proposta. Para o gerenciamento das etapas do projeto do sistema, utilizou-se a 

ferramenta on-line Trello, ferramenta de gerenciamento de projetos, juntamente com a metodologia ágil 

Scrum. Após, desenvolveram-se alguns diagramas de atividades, que resultou na elaboração de wireframes 

para a visualização da forma de uso e relacionamento das atividades. Concomitantemente com a elaboração 

dos wireframes, planejou-se o Modelo Entidade Relacionamento (MER) do sistema. Na fase de 

desenvolvimento, construiu-se o banco de dados do sistema e suas interfaces embasado nos conceitos da 

usabilidade e acessibilidade. 

Resultado: 

De acordo com as informações adquiridas e estudadas, foi criada a Prototipação do sistema, com toda a 

aplicação de recursos relacionados à Interação Humano Computador e Identidade Visual. O sistema 

permitirá que clientes, os quais buscam por trabalhadores autônomos no sistema, iniciem leilões de serviços. 

O cliente irá propor um serviço e uma breve descrição dele, os autônomos, propor valores para a execução 

deles. Além disso, clientes poderão avaliar autônomos por seus serviços e recomendá-los. O autônomo 

contará com algumas ferramentas no seu ambiente como, por exemplo, a agenda, visto que ele gerencia os 

próprios compromissos. O relatório de visualizações de perfil dará uma noção ao autônomo do quão 

acessada é sua página e a comanda indicará seus ganhos num período de tempo. 

Conclusão: 

Não há, ainda, uma previsão precisa de melhora da crise brasileira. Observando-se esse aspecto, percebe-se 

que o planejamento desse sistema se desenvolve oportunamente com a atual situação do país. Além disso, a 

utilização de ferramentas modernas para o desenvolvimento do sistema permitirá ao autônomo a excelente 

divulgação de serviços online com eficácia, rapidez e disponibilizando uma grande quantidade de 

informações para o usuário. 
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SANTUÁRIO SANTA TEREZINHA - REPRESENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL COGNITIVA A PARTIR DA 

LEITURA URBANA PELOS CONCEITOS DE KEVIN LYNCH  

ENIC201652833 

 

MARIANNA CECILIA BERNARDO SANTOS, MICHELE BOCHE LOPES, KETYLIN REGIANE DE OLIVEIRA 

Orientador(a): EDIANE NADIA NOGUEIRA PARANHOS GOMES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O projeto tem como proposta o desenvolvimento tridimensional de um cubo de 10x10x10cm com dois 

painéis que o complementam de 40x20cm com o tema religioso definido a partir de uma leitura urbana, sob 

o conceito de Kevin Lynch, assim escolheu-se o santuário Santa Terezinha como objeto de representação, 

pela sua importância para a comunidade e sua influência cultural. Nesse sentido, baseando-se em termos 

abordados por Kevin Lynch em “A Imagem da Cidade” (2006), estabeleceu-se uma relação entre as 

disciplinas Linguagem e Expressão IV e Modelos e Maquetes III do curso de Arquitetura e Urbanismo no 

ano de 2016, 3º período. Como objetivo buscou-se unir elementos distintos da arquitetura segundo uma 

percepção mais delicada, sutil, porém impactante da sociedade ressaltando as possíveis sensações e 

interpretações que o edifício ou seus elementos podem proporcionar para quem o vê. 

Metodologia: 

Para se construir a proposta, primeiro buscou-se uma resposta para a pergunta: “O que chama a atenção das 

pessoas no santuário?” sendo assim, ao responder essa questão saiu-se da imagem de um todo do santuário 

focando-se na projeção dos detalhes que o compõem. Para essa etapa foi necessário determinar os materiais 

que atingisse a representação de forma minuciosa e delicada, por exemplo, o uso do estilete de precisão 

garantindo o alcance de cortes sutis, o acetato contribuindo com a sustentação do objeto e o espelho 

proporcionando o reflexo de uma foto do santuário no interior do cubo. Possuindo os respectivos materiais, 

iniciou-se a elaboração do cubo por meio de desenhos realizados em cada face do objeto como dos vitrais 

nas faces laterais, do altar na face posterior e da porta (vista interior) na face frontal, feito isso, desenvolveu-

se o corte parcial desses desenhos buscando por meio dos espaços vazados uma interação com a luz e a 

visão do observador. Em seguida, colocou-se o espelho na base inferior interna com a foto do teto do 

santuário na parte superior valorizando a cor azulada da luz refletida pelos vitrais. E como complemento do 

cubo, destacou-se nos painéis a vista frontal do santuário e o skyline da região da praça buscando a 

caracterização do entorno e consequentemente ressaltando sua importância. 

Resultado: 

Com esse projeto, foi possível absorver maior conhecimento na escolha dos materiais, para que se 

conseguisse transmitir de forma limpa e clara a representação dos detalhes do santuário e a percepção deste 

espaço. 

Conclusão: 

A partir dos resultados obtidos, verificou-se o objetivo alcançado, pois houve a releitura do objeto de estudo 

valorizando o momento em que ele deixa de ser considerado um espaço e passa a representar um lugar 

(TUAN, 2013) pela população e sua influência perceptiva. 
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FABRICAÇÃO DE UM AEROMODELO UTILIZANDO UMA IMPRESSORA 3D  

ENIC201604212 

 

TARCIZIO ALAN DE LIMA CAMPOS, FREDERICO RIBEIRO PIRES 

Orientador(a): ANTÔNIO CARLOS TONINI 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a fabricação de um aeromodelo Mustang P-51D utilizando o 

método de impressão 3D. Vale acrescentar que a impressora utilizada para a fabricação da aeronave também 

foi montada pela equipe de pesquisa. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, para se conhecer todo o funcionamento de uma 

impressora 3D e todo o material necessário para a sua montagem. Foi feita uma analise de placas para o 

processamento dos dados, bem como dos softwares compatíveis para fazer a interface entre operador, 

controladora e máquina. Após a montagem da impressora, buscamos um produto para fabricar utilizando o 

método em questão e comprovar a possibilidade de fabricação de produtos com maior resistência e baixo 

peso, por isso decidimos fabricar um aeromodelo. Um aeromodelo, permite testar a qualidade da impressão 

por sua complexidade de forma e ao mesmo tempo avaliar se o material de impressão tem resistência 

mecânica o suficiente para suportar as forças a qual a aeronave e submetida em ação, sem e claro, 

ultrapassar o peso permitido. Caso contrário a aeronave nem levantaria voo. Após a configuração da 

impressora e a escolha do modelo a ser fabricado, já podemos dar início a fabricação. 

Resultado: 

Dentre os resultados obtidos, destacam-se as peças fabricadas para a montagem da aeronave Mustang P-

51D. Fabricação das peças utilizando a impressora 3D também desenvolvida por nossa equipe de pesquisa. 

Aeromodelo P-51D finalizado com sucesso. 

Conclusão: 

Conclui-se que uma impressora 3D pode ser utilizada no processo de fabricação de aeromodelos, pois 

consegue produzir peças complexas com perfeição e seu material é resistente e de baixo peso específico o 

que permite que a aeronave voe perfeitamente. 
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FABRICAÇÃO DE MAQUETES UTILIZANDO UMA IMPRESSORA 3D.  

ENIC201687834 

 

TARCIZIO ALAN DE LIMA CAMPOS, FREDERICO RIBEIRO PIRES 

Orientador(a): ANTÔNIO CARLOS TONINI 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a fabricação de maquetes em escala, que possam melhorar a 

apresentação do empreendimento ao cliente final e também auxiliar na criação e alteração de projetos, 

utilizando o método de impressão 3D. Vale acrescentar que a impressora utilizada para a fabricação das 

maquetes, também foi montada pela equipe de pesquisa. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, para se conhecer todo o funcionamento de uma 

impressora 3D e todo o material necessário para a sua montagem. Foi feita uma analise de placas para o 

processamento dos dados, bem como dos softwares compatíveis para fazer a interface entre operador, 

controladora e máquina. Após a montagem da impressora, buscamos um produto para fabricar utilizando o 

método em questão e comprovar a possibilidade de fabricação de maquetes com maior rapidez do que o 

método convencional. Buscamos um projeto já existente em revista, para fazer a reprodução em escala 

1/100. Após a escolha da maquete a ser reproduzida, fizemos a modelagem 3d da maquete utilizando o 

software inventor. Com o modelo digital da maquete em mãos, nos resta apenas realizar a configuração da 

impressora e imprimir o projeto. 

Resultado: 

Dentre os resultados obtidos, destacam-se as maquetes impressas em escala. Modelagem digital da maquete 

utilizando o software inventor. Fabricação das maquete utilizando a impressora 3D também desenvolvida 

por nossa equipe de pesquisa. Maquetes finalizadas com sucesso utilizando o método de impressão 3D. 

Conclusão: 

Conclui-se que uma impressora 3D pode ser utilizada no processo de fabricação de maquetes, pois consegue 

produzir peças complexas com perfeição permitindo uma ótima representação do produto final em escala. 
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A IMPORTÂNCIA DO MERCADO FUTURO DO BOI GORDO PARA PECUARISTAS  

ENIC201667569 

 

RAFAEL MAGALHÃES DA COSTA, JOÃO VICENTE BRAGA VIEIRA FILHO 

Orientador(a): ODIR CANTANHEDE GUARNIERI 

 

Introdução: 

Mercado Futuro, é um tipo de investimento em que pode-se ganhar com a alta ou baixa de um determinado 

ativo negociados em contratos futuros, podendo ser commodity(Boi Gordo, Café, Milho, Soja, entre outros), 

moeda(dólar, euro, entre outros) e até mesmo taxa de juros(Selic, DI, entre outros). Neste trabalho, a 

abordagem refere-se ao Boi Gordo, visto que atualmente é uma das principais commodities do país, pois é o 

maior exportador de carne bovina no mundo. Além disso, o Brasil detém o maior rebanho comercial do 

mundo. O Mercado Futuro é bastante utilizado pelos pecuaristas e frigoríficos que buscam proteger-se das 

oscilações dos preços e possui vencimentos mensais possibilitando assim, operações de curto a longo prazo. 

O Mercado Futuro assegura retornos aos pecuaristas em sua produção uma vez que necessitam do preço por 

arroba pré-estabelecido para se planejarem desde a aquisição de bezerro ou boi magro até o período de 

abate. 

Metodologia: 

Foi realizada pesquisa bibliográfica e descritiva sobre investimentos realizados na bolsa de valores. O 

material bibliográfico foi colhido por meio de levantamento de dados dos sites da BMF&Bovespa, sites que 

abordam assuntos relacionados ao Boi Gordo além de pesquisas em livros que abordam como assunto o 

Mercado Financeiro. O universo da pesquisa foi o público pecuário e frigorífico, tendo como amostra o 

estado de São Paulo. 

Resultado: 

Verifica-se que o mercado de futuro de Boi Gordo é fundamental para assegurar aos pecuaristas nos valores 

de venda de seu gado, essa ação torna-se uma operação em Hedge(Proteção) para que assim seja possível, 

no mínimo garantir a margem de lucro desejada. O comércio de boi para corte é homogêneo tornando assim 

seu diferencial de mercado, a sua venda em maior escala levando em consideração que o fator preço é um 

dos maiores norteadores para decisão de compra. Pecuaristas usam essa ferramenta no Mercado Futuro 

como sua estratégia financeira. 

Conclusão: 

Conclui-se que o Mercado Futuro é um instrumento que é capaz de gerar proteção aos produtores, das quais 

existem as oscilações de preços do mercado, geradas principalmente por condições meteorológicas, de 

oferta e demanda. Assim proporcionando que o mesmo mantenha sua margem de lucro. 
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QUALIDADE: FERRAMENTAS PARA SUPERAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DO MERCADO GLOBALIZADO  

ENIC201618857 

 

PATRÍCIA GOMES DE ALMEIDA, TANIA MATREIRO VALE MARTINS, THAÍS COELHO PEREIRA LIMA, TIAGO 

DE OLIVEIRA TELLES PINHEIRO, SUELEM APARECIDA DE OLIVEIRA CURSINO DOS SANTOS 

Orientador(a): FÁBIO HENRIQUE FONSECA SANTEJANI 

 

Introdução: 

Uma melhor qualidade de vida sempre esteve associada ao consumo de bens e serviços. Todos os seres 

humanos buscam nas empresas os bens e serviços para satisfazerem suas necessidades, pois elas têm como 

objetivo primordial oferecer aos seus clientes produtos e serviços de alto padrão e qualidade. Tudo o que 

envolve a prestação de serviços e produtos de qualquer natureza, seja ela intelectual, artística, tangíveis ou 

intangíveis envolve o conceito de qualidade. Assim, para atender a necessidade frente a tantas mudanças da 

atualidade as empresas investem em seu diferencial, buscando uma melhor qualidade de seus processos e 

otimização de seus produtos para atender as necessidades do mercado competitivo e globalizado. 

Metodologia: 

Este trabalho procurou abordar o surgimento da Qualidade e ferramentas, sua crescente aceitação e 

aperfeiçoamento, bem como no atendimento da necessidade do consumidor e o papel importante dos "gurus 

da qualidade" para melhoria contínua. Destacam-se Joseph M. Juran que contribuiu com o livro Quality 

Control Handbook e classificou os custos da Não Qualidade; Walter Shewhart desenvolveu o CEP – 

Controle Estatístico de Qualidade; Armand V. Feigenbaum considerado o pai da qualidade, definiu o 

controle da Qualidade Total; W. Edwards Deming criou o ciclo PDCA; Philip B. Crosby contribuiu com o 

conceito de Zero Defeito; Kaoru Ishikawa contribuiu com o CCQ – Círculos de Controle de Qualidade e 

com o Diagrama de Causa Efeito, baseado em 6 M’s; dentre outros como Genichi Taguchi, Tom Peters, 

Shigeo Shingo, David A. Garvin que contribuíram para melhoria da qualidade. Buscou-se relatar a origem e 

os conceitos da qualidade, seu surgimento e evolução, focando uma melhor qualidade de bens e serviços por 

parte do mercado. Foi analisada uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto através de consulta a 

documentos eletrônicos e homepages especializados no setor e livros especializados. 

Resultado: 

Desde o século passado o mundo vem passando por crescentes transformações, sendo culturais, políticas, 

econômicas e sociais. Com a evolução das eras da qualidade, o mercado vem atuando em uma 

competitividade acirrada. A participação dos gurus da qualidade foram fundamentais, pois suas técnicas 

aplicadas fizeram com que o mercado se tornasse mais flexível, inovador e empreendedor, resultando 

benefício em ambas as partes. As organizações sabem que para sua sobrevivência, precisam garantir aos 

seus clientes total satisfação com seus bens e serviços, principalmente contendo características intrínsecas 

de qualidade, com preços que os mesmos possam pagar, e entregues dentro do prazo estabelecido. É 

fundamental que as organizações atendam e excedam às expectativas de seus clientes, portanto, ouvir e 

entender o que os mesmos desejam e necessitam, para que o bem ou serviço venha ser de excelência. 

Conclusão: 

Conclui-se que a palavra qualidade é conhecida por todos, mas cada indivíduo e grupos da sociedade as 

veem de forma diferente, principalmente a percepção destes em relação aos mesmos produtos ou serviços, 

em função de suas expectativas, experiências e necessidades. É preciso existir uma ligação entre as 

necessidades dos clientes com a integração e participação do trabalhador na Gestão da Qualidade Moderna 

para a sobrevivência da empresa, pois quem dita as regras da qualidade é o mercado, ou seja, os clientes e 

suas expectativas. 
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ANÁLISE DA DINÂMICA DOS HOMICÍDIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA VALE DO PARAÍBA E 

LITORAL NORTE UTILIZANDO O GEOPROCESSAMENTO  

ENIC201608467 

 

PRISCILLA FRANÇOSO 

Orientador(a): RENE ANTONIO NOVAES JUNIOR 

 

Introdução: 

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi considera segundo a Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo como uma região violenta em função de apresentar municípios com altas 

taxas de homicídios. Desta forma este trabalho teve como objetivo analisar a dinâmica dos homicídios no 

período de 2008 – 2014 utilizando o geoprocessamento e comparar os dados com dados sócio econômicos 

(PIB Per Capita, IDH e Grau de Urbanização). Obteve-se como resultado os mapas que demonstram a 

dinâmica dos homicídios no período estudado , que nos proporciona uma leitura da situação da violência na 

região estudada. 

Metodologia: 

Levantamento, Elaboração do Banco de Dados e Geração das Taxas de Homicídios de 2008 à 2014 Foi 

criado um banco de dados georelacional no Terraview, tendo como principais objetivos: Apresentar à 

comunidade um fácil visualizador de dados geográficos com recursos de consulta a análise destes dados. 

Exemplificar a utilização da biblioteca TerraLib. O TerraView manipula dados vetoriais (pontos, linhas e 

polígonos) e matriciais (grades e imagens), ambos armazenados em SGBD relacionais ou georelacionais de 

mercado, incluindo ACCESS, PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLServer e Firebird. Os dados foi retirado 

dos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que é uma organização pública 

responsável pelos dados e estatísticas brasileiras. O IBGE é o responsável principalmente por fazer o censo, 

a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), é um órgão de Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional do Governo do estado de São Paulo. Trata-se de um centro de referência 

nacional na produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas e a 

Secretária de Segurança Pública(SSP). A geração das taxas de homicídios foi realizada através da equação: 

Taxa = Número de Homicídios x 100.000 dividido pela População Total. 

Resultado: 

Analisando e comparando os dados, foi verificado que não se identificou, baseado na análise qualitativa, 

nenhum padrão que demonstrasse uma relação direta entre os dados analisados, ou seja, municípios que 

apresentaram um valor alto de IDH, Grau de Urbanização e PIB Per Capita, não apresentaram uma 

constante em relação a taxa de homicídio. 

Conclusão: 

Analisando e comparando os dados, foi verificado que não se identificou, baseado na análise qualitativa, 

nenhum padrão que demonstrasse uma relação direta entre os dados analisados, ou seja, municípios que 

apresentaram um valor alto de IDH, Grau de Urbanização e PIB Per Capita, não apresentaram uma 

constante em relação a taxa de homicídio. 
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EMPREENDEDORISMO E SUCESSÃO NAS EMPRESAS FAMILIARES  

ENIC201662430 

 

CLEUZA MOREIRA DA SILVA 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

Introdução: 

As empresas familiares constituem uma parcela significativa dos grandes grupos empresariais brasileiros, 

ocupando lugar de destaque na economia nacional. Embora se apresentem das mais variadas formas, as 

empresas familiares possuem uma característica central pelo fato de terem sua origem e história vinculadas 

a uma família, cujos membros se encontram à frente da administração dos negócios, com expectativas a 

respeito de sua continuidade na organização. A história da economia brasileira foi escrita por empresas 

familiares. Essa saga é particularmente significativa na indústria, cujo desenvolvimento partiu do talento, 

conhecimento e determinação de numerosos empreendedores. Nas empresas familiares o empreendedorismo 

emergiu como importante tópico a ser estudado e aplicado tanto na criação de novos negócios como na 

continuidade dos já existentes. Assim como empreender, outro aspecto também de crucial importância nas 

empresas familiares é encaminhamento do processo sucessório, que passa a ter relação direta com a 

sobrevivência e a expansão do próprio negócio. 

Metodologia: 

A metodologia para o estudo das empresas familiares dar-se-á através de pesquisas bibliográficas 

documentadas, livros, sites, revistas, monografias e artigos associados a uma aplicação de caso. O objeto de 

estudo é uma empresa familiar do ramo alimentício, tomando por base as pesquisas realizadas como 

elementos e mecanismos nas modificações a serem feitas para o melhor desempenho da empresa dentro do 

conceito que melhor defina o seu perfil empreendedor. 

Resultado: 

A fim de se obter resultados satisfatórios, será feito um levantamento de dados sobre os produtos e serviços 

da empresa, desde a sua fundação, para diagnosticar o desenvolvimento do negócio, o grau de 

empreendedorismo de seus proprietários, o envolvimento familiar e o processo sucessório. 

Conclusão: 

O diagnóstico apresentado através do levantamento de dados deverá ser analisado pelos proprietários, os 

quais definirão os rumos a serem tomados para que a empresa tenha claro o foco de atuação e um bom 

planejamento estratégico que a mantenha no conceito profissional, empreendedor, e preparada para o 

processo sucessório. 
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COMPOSIÇÃO MÉDIA DO REBANHO LEITEIRO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (UPA) 

DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ-SP  

ENIC201688458 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS, FLÁVIO AUGUSTO RANGEL 

ROMA CÉSAR, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades de Produção Agropecuária (UPAs) no 

município de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo 

a designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). O objetivo desse trabalho foi de avaliar a composição dos 

rebanhos leiteiros do município de Taubaté, assim como a produção leiteira. 

Metodologia: 

Para realizar a coleta de dados, o grupo de trabalho da UNITAU, responsável pela implantação do 

observatório local, elaborou um formulário de pesquisa a ser respondido pelos produtores de Taubaté 

entrevistados, totalizando 94 questionários respondidos. O formulário foi composto de questões visando 

obter informações sobre a composição de seus rebanhos e quantificar sua produção. 

Resultado: 

Os resultados encontrados até o momento quantificam 8.736 cabeças para as 94 propriedades avaliadas, 

representando um rebanho médio de 92,91 cabeças por propriedade, sendo 32,06 vacas em lactação, 15,68 

vacas secas e 45,17 animais em crescimento. Esses valores refletem um rebanho com 51,40% de animais 

adultos e 48,60% de animais jovens, sendo que, dos animais adultos, 67,17% estão em lactação e 32,83% de 

vacas secas, indicando sobre o rebanho total 34,52% de animais em produção, resultando em 3.016 vacas 

ordenhadas/dia. Com relação ao volume de leite produzido, a UPA média produz 406,63 L de leite/dia, 

sendo que deste total 87,86% é comercializado, 10,05% é utilizado para aleitamento de animais jovens e 

2,09% para consumo interno da propriedade, portanto, a produção média diária da UPA comercializada é de 

357,27 L/dia. Assim sendo, a produção média diária por vaca ordenhada/dia foi de 10,66 L enquanto a 

comercializada atingiu 9,30 L/vaca ordenhada/dia. 

Conclusão: 

A composição média dos rebanhos encontrados indica que o padrão da UPA do município de Taubaté está 

ao redor de 100 cabeças, e quase a totalidade do leite produzido é comercializada. Entretanto, a maior 

dificuldade do produtor foi em responder o volume de leite utilizado para alimentação de novilhas, sendo 

que somente 43,75% responderam corretamente. 
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BUROCRACIA, INSTRUMENTALIDADE E SERVIÇO SOCIAL  

ENIC201611112 

 

FERNANDA CRISTINA DA SILVA 

Orientador(a): LINDAMAR ALVES FAERMANN 

 

Introdução: 

O intuito deste estudo é o de investigar mais profundamente as implicações da burocracia no trabalho 

profissional do assistente social. Tal preocupação justifica-se porque grande parte dos instrumentos 

interventivos desse profissional é perpassada pela documentação, o que, por conseguinte, demanda o 

contato sistemático com o aparato burocrático e exige, muitas vezes, o cumprimento stricto senso de 

formalidades. Essa situação tem afastado os profissionais do trabalho direto com a população, impedindo o 

estabelecimento de vínculos e o desenvolvimento de ações profissionais críticas e continuadas com os 

usuários. 

Metodologia: 

Para a construção deste trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica, tendo em vista o aprofundamento da 

temática abordada. Vale frisar que essa metodologia permite que se estabeleçam critérios para a seleção das 

produções, como identificação, localização e período, e tem como objetivo oferecer insumos para a reflexão 

sobre o tema pesquisado; isso possibilita que se evidencie o que já se sabe a respeito do assunto, as 

principais lacunas e onde se encontram os entraves teóricos ou metodológicos. Para a seleção do tipo de 

produção a ser examinada, optamos por textos clássicos e aqueles que abordassem a temática na perspectiva 

crítica. 

Resultado: 

Conforme Motta (1981, p.16), “a burocracia tem sua base na razão instrumental, isto é, na capacidade de 

atingir fins propostos, de forma eficiente”. Entretanto, embora seja um sistema de controle racionalmente 

organizado, deixa margens para falhas, donde advêm problemáticas. Sua estrutura pesada dificulta o 

enfrentamento de situações imprevisíveis e novas, inibindo a criatividade dos profissionais. Na sistemática 

divisão do trabalho, o trabalhador especializado é reduzido a uma mera engrenagem que o mantém 

prisioneiro de suas funções e tolhido por um emaranhado de papéis, cumprindo determinações de forma 

pragmática e mecanizada, as quais, frequentemente, dispensam seu raciocínio crítico e inibem 

comportamentos criativos. Essa característica da burocracia revela-se necessária para maximizar a 

produtividade. Contudo, para o profissional de Serviço Social, identifica-se um risco iminente no 

cumprimento limitado de normas e protocolos. Tal lógica afeta sobremaneira sua intervenção, pois tende a 

priorizar requisições institucionais em detrimento das demandas e relações com os usuários. 

Conclusão: 

Conclui-se que a racionalidade burocrática choca-se diretamente com o projeto ético-político do Serviço 

Social, que, entre seus princípios, prevê que o assistente social se aproprie de estratégias e alternativas que 

expandam seu campo interventivo e contribuam para a ampliação dos direitos sociais dos usuários. A 

burocracia têm-se constituído, na prática, em um formato administrativo com divisões, regras, requisitos e 

procedimentos redundantes, muitas vezes desnecessários ao funcionamento institucional e prejudicial ao 

atendimento da população. Nesse contexto, espera-se que o assistente social construa mecanismos que 

venham desburocratizar sua relação com os usuários, no sentido de qualificar e agilizar os serviços 

prestados. 
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ESTUDO PARA A REQUALIFICAÇÃO DOS CAMINHOS DA IMIGRAÇÃO  

ENIC201623415 

 

THAMIRES LIANA DE OLIVEIRA BARCELOS DA SILVA, DHEIZZE CAROLINE GARCIA COSTA, RENATA 

SANTANA SANTOS, PRISCILA RODRIGUES SILVINO 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo dos caminhos da imigração, nos núcleoshistóricos 

urbanos do distrito deQuiririm, na cidade de Taubaté e no município de Tremembé/SP. Levando em conta a 

imigração que ambas as cidades descritas sofreram durante o período de 1855 até o século XX 

(ESTRANHO,2016). Tendo comomarco referencial a ser tratado o seguinte período histórico: trabalho nas 

lavouras de café na região metropolitana do vale do Paraíba. Um resgate nos dias atuais do percurso 

realizado pelos imigrantes que por aqui transitaram, e de certa forma, encontram-se esquecidos pela 

sociedade, não somente de forma imaginária, mas na sua legitimidade. 

Metodologia: 

Como parte integrante para composição da proposta, foi elaboradauma análise da área total das regiões 

estudadas, bem como a delimitação e detalhamento. O estudo abordou além da planta de implantação e 

situação, a setorizaçãopela divisão em usos do solo, fluxos e mobilidade: circulação de pedestres e veículos, 

levantamento de dados correlacionados à pesquisas históricas para entendimento melhor da área a ser 

utilizada para elaboração da respectiva proposta.A criação de mapas de cunho descritivo e temáticos, 

utilizando o Software “Qgis”. O primeiro aborda a área regional dos dois municípios; um segundo mapa a 

construção dos trajetos e rotas dos imigrantes desde o desembarque no Porto de Santos até o 

desmembramento na cidade de Taubaté, sendo na área deQuiririm e de Tremembé (CARASIN,2016). A 

técnica e métodos para leitura dos percursos foram baseadonos estudos de Kevin Lynk(1980). Para 

complementar e facilitar o entendimento da proposta inicialforam utilizadas técnicas de representação 

tridimensional que possibilitam a percepção da volumetria, espessura e profundidade, bem como o 

entendimento de como se encontra essa área dos caminhos da imigração (URUPÊS,2016). 

Resultado: 

Como principais resultados da pesquisa: identificação de cinco rotas e trajetos de diferentes povos - os 

imigrantes belgas, turcos, japoneses, austríacos, franceses, africanos, escoceses e os mais conhecidos na 

região os italianos. Como proposta para estes resultados elaborou-se: um projeto de um mercado ao ar livre 

que propiciará a integração entre as diferentes nacionalidades e a cultura de imigrantes, servindo como 

ponto de encontro social. Além de restaurantes que seguiram o partido arquitetônico dos restaurantes 

europeus, margeando ruas, com o intuito de promover o percurso gastronômico. Por fim, a criação de dois 

parques que interligam o eixo principal da intervenção, permitindo o livre deslocamento entre a parte alta e 

baixa, localizado na rua coronel José Benedito Marcondes de Mattos, compondo a ideia de uma rua 

inteiriça, delimitando a passagem de carro por uma só faixa, assim como um canteiro central possibilitando 

a captação de água da chuva. 

Conclusão: 

Foram alcançadas com as metas e estratégias propostas um resgate à memória de turistas e população 

residente, as nacionalidades Belgas, Turcos, Japoneses, Austríacos, Franceses, Africanos, Escoceses e 

Italianos, que fizeram parte de certa forma no desenvolvimento do núcleo de formação de Quiririm,porém 

seus laços foram esquecidos nos tempos atuais.Atualmente o núcleo urbano de Quiririm é apenas lembrada 

exclusivamente pela imigração italiana. Festivais de dança e cultura italianas deixaram sua marca e 

destacaram o pequeno povoado na Região do Vale do Paraíba. A proposta é resgatar e trazer à memória 

personagens tão vivos, cada qual com a sua unicidade e singularidade. 
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AVALIAÇÃO MICROBIANA SUBGENGIVAL LONGITUDINAL DE INDIVÍDUOS COM PERIODONTITE 

CRÔNICA TRATADOS PERIODONTALMENTE  

ENIC201658974 

 

TAINÁ PAOLA SPIRITO DE ANDRADE 

Orientador(a): JOSÉ ROBERTO CORTELLI 

 

Introdução: 

A doença periodontal representa uma das patologias bucais mais frequentes em toda a população, ela está 

relacionada à presença de periodontopatógenos, entre eles destaca-se a participação do complexo vermelho 

Tannerella forsythia (T.f), Porphyromonas gingivalis (P.g) e Treponema denticola (T.d)), que está 

frequentemente associado a bolsas periodontais profundas em indivíduos com periodontite crônica. Logo, 

este estudo teve por objetivo avaliar os níveis bacterianos subgengivais do complexo vermelho em uma 

população com doença periodontal crônica tratada com antibiótico sistêmico e avaliada longitudinalmente. 

Metodologia: 

Foram convidados a participar do estudo 45 indivíduos inscritos no serviço de triagem da disciplina de 

Periodontia do Departamento de Odontologia da Universidade de Taubaté-SP. Foram constituídos três 

grupos a saber: Grupo Antibiotico (15 indivíduos) Grupo Placebo (15 indivíduos) e Grupo Terapia Mecânica 

(15 indivíduos). Para fazer parte do estudo os indivíduos receberam o diagnostico com periodontite crônica, 

tinham no mínimo 18 anos de idade, de ambos os gêneros. Foi realizado exame clinico periodontal para 

profundidade de sondagem, nível de inserção clínica e os índices de placa (Silness & Löe,1964) e gengival 

(Löe & Silness, 1963). Em adição foram realizadas coletas microbiológica subgengival para investigar a 

presença de T.f, P,g, T.d e quantificar a Carga Total bacteriana. Adicionalmente a extração do DNA 

genômico foi realizada com auxílio do kit PureLink™ Genomic DNA Purification Kit (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA) seguindo as instruções do fabricante. Após a extração, a identificação das bactérias foi 

feita através da qPCR no aparelho 7500 Fast Real-Time PCR System da Applied Biosystems. Os indivíduos 

foram submetidos ao tratamento periodontal completo e em 90 e 180 dias após novos dados clínicos e 

microbianos foram coletados. 

Resultado: 

No grupo controle, observamos diminuição significativa da carga total bacteriana (CTB), do tempo inicial 

para 90 dias, e aumento em 180 dias.Os níveis de P.g foram mantidos ao longo do tempo e diminuição aos 

180 dias.T.f se manteve em 0 e 90 dias porém,com aumento em 180 dias,T.d houve uma diminuição de 0 

para 90 dias e posterior aumento significativo.O grupo antibiótico, observou-se aumento significativo da 

CTB ao longo da avaliação. As bactérias P.g, T.f e T.d diminuíram entre 0 e 90 dias com aumento no tempo 

final (180 dias).O grupo placebo, para a CTB houve aumento de 0 para 90 dias e diminuição em 180 dias. 

P.g e T.f mantiveram com a quantidade de bactérias reduzidas e estatisticamente iguais nos três tempos,e 

para T.d foi verificado crescimento significativo de 0 para 90 dias e uma diminuição de 90 para 180 dias. 

Conclusão: 

Podemos concluir que a frequência bacteriana foi reduzida a curto prazo em todos os modelos terapêuticos 

testados, porém ao longo do tempo, houve um processo de recolonização independentemente da modalidade 

terapêutica proposta. 
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SELEÇAO DE MICROHABITATS EM HYLODES SP. (ANURA, HYLODIDAE) NO PARQUE NATURAL 

MUNICIPAL AUGUSTO RUSCHI, SAO JOSÉ DOS CAMPOS, SP.  

ENIC201607867 

 

LETÍCIA RIBEIRO LEMES 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

O microhabitat é caracterizado por vários parâmetros abióticos e varia por espécie sendo fundamental para 

compreender o comportamento dos animais. O gênero Hylodes é praticamente restrito ao bioma da Mata 

Atlântica e algumas áreas de Cerrado, de porte pequeno possui hábito diurno, habitam córregos da 

montanha com baixo volume de água, em terrenos que geralmente formam corredeiras e cachoeiras. 

Possuem uma associação estrita com fluxos intensos de água, chamados de troncos de queda. O objetivo do 

presente trabalho foi descrever algumas características dos microhabitats de Hylodes sp. 

Metodologia: 

O estudo foi realizado no Parque Natural Municipal Augusto Ruschi (PNMAR) em São José dos Campos, 

SP. Realizamos busca ativa ao longo de um riacho na trilha da caixa da água e em cada ponto de registro de 

cada indivíduo foram estimados a largura e profundidade do riacho, umidade e temperatura, tipo de 

substrato e por meio de uma parcela de 1m2 foram contabilizadas o número de rochas parcialmente e 

totalmente expostas e seu comprimento. O estudo ocorreu de maio a julho de 2016, quinzenalmente, nos 

períodos matutino e vespertino, totalizando aproximadamente 60 horas em campo. O projeto continuará 

para a obtenção de dados na estação chuvosa no verão. 

Resultado: 

Registramos 17 pontos do riacho com Hylodes sp. e as seguintes medidas de microhabitat: Largura do 

riacho de 1,32±0,18m, profundidade de 0,18±0,03m, número de rochas expostas de 5,35±1,1, comprimento 

das rochas de 1,42±0,4m, umidade relativa de 72,35±6,98% e temperatura de 18,06±0,49 graus Celsius. 

Conclusão: 

Assim, o microhabitat durante o inverno é caracterizado por substrato rochoso, baixo nível de água ao redor 

do indivíduo, umidade alta e temperatura amena. 
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PROJETO PARA A CRIAÇÃO DE UM HOTEL EXECUTIVO NO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA  

ENIC201650350 

 

Orientador(a): FLAVIO BRANT MOURÃO 

 

Introdução: 

Apontar a relevância do tema arquitetura hoteleira. Expondo de maneira descritiva, representativa e gráfica, 

os objetivos e a finalidade deste trabalho, evidenciando a metodologia de desenvolvimento realizado, bem 

como a especificação de todo o processo. Finalizando, com a revisão bibliográfica. 

Metodologia: 

Tratando-se do Trabalho de Graduação – TG, para o curso de Arquitetura e Urbanismo, a pesquisa é 

classificada como mista. Além da análise dos Estudos de Caso e Estudos Bibliográficos; uma Pesquisa 

Descritiva, pois visa descrever as características de determinada solução ou proposta, arquitetônica ou 

urbana, estabelecendo as relações entre as variáveis decorrentes dos Levantamentos e Visitas Técnicas 

executados; também uma Pesquisa Explicativa, buscando identificar os fatores que determinam ou 

contribuem construção das necessidades dos usuários no ambiente a ser proposto, aprofundando o 

conhecimento da realidade revelando a razão, o “porquê” das coisas; do ponto de vista dos procedimentos 

técnicos será uma Pesquisa Bibliográfica por ser elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet, que 

construirá o embasamento teórico conceitual do tema a ser tratado; uma Pesquisa Documental, pois há a 

necessidade da orientação dos documentos e normas para a organização do espaço estudado; contará com 

Levantamentos e Visitas Técnicas, pois será necessária a interrogação direta das pessoas usuárias do espaço 

cujo comportamento se deseja conhecer para a aplicação das soluções no projeto, assim como, a vivência do 

espaço por meio de visitas que permitam que o pesquisador observe o uso e as soluções aplicadas e também 

Estudos de casos envolvendo o estudo e a análise de soluções urbanas e/ou arquitetônicas aplicadas. 

Resultado: 

Como objeto resultante deste estágio do processo construtivo, foi desenvolvido um banner que contribui no 

aspecto ilustrativo do projeto, contendo as informações apresentadas como estudo de caso. Foram 

pesquisados três hotéis como base para o estudo. Sendo cada projeto de um autor. Todos os estudos 

localizam-se no Brasil. 

Conclusão: 

A conclusão do trabalho apresentado se dará com a proposta de um projeto arquitetônico no seguimento 

hoteleiro, localizado no município de Pindamonhangaba, SP. O projeto apresentará uma proposta 

contemporânea. 
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FATORES QUE CONTRIBUEM NA MELHOR QUALIDADE DE PRODUÇÃO COM UMA MANUTENÇÃO 

ESPECIALIZADA NA INDUSTRIA AUTOMOBILÍSTA  

ENIC201642181 

 

ALFREDO CAVALHEIRO JUNIOR 

Orientador(a): PATRÍCIA CERÁVOLO R P NUNES OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A indústria automobilística demanda por manutenção rotineira durante todos os dias, permitindo o contínuo 

funcionamento do maquinário empregado no processo produtivo. Assim, o presente estudo discutiu os 

fatores que contribuem para a melhor qualidade de produção, dando-se ênfase à manutenção especializada 

na indústria automobilística. Pretende-se demonstrar que uma empresa de manutenção pode oferecer 

diversos tipos de serviços, como manutenção preventiva, corretiva, emergencial, manutenções preditivas de 

vibração, de termografia, de ultrassom; e também serviços extras como predial (com pedreiros, carpintaria, 

marcenaria), serviços de áreas verdes (podas de arvores, corte de grama), caldeiraria, entre outros. A fábrica 

automobilística contratando essas empresas terceirizadas deixa de se preocupar com esses serviços e com as 

manutenções das máquinas. Também poupa a indústria de ter que contratar outros funcionários e treiná-los, 

já que a terceirizada possui funcionários já preparados para cada tipo de função dentro da manutenção e os 

outros serviços. 

Metodologia: 

Para a realização desta pesquisa, optou-se pela pesquisa bibliográfica em obras pertinentes à temática ora 

abordada. A pesquisa bibliográfica é realizada a partir de materiais já publicados em livros, artigos 

científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado. De acordo com Cervo, Bervian e da Silva (2007, 

p.61), a pesquisa bibliográfica “constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais 

se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”. Para que seja possível avançar em um 

determinado campo do conhecimento é necessário primeiro conhecer aquilo que já foi investigado por 

outros pesquisadores e quais são as carências do conhecimento acerca daquele assunto. Assim, a revisão 

bibliográfica é indispensável para que seja delimitado um problema de pesquisa e para que o pesquisador 

forme uma ideia mais precisa a respeito do estado atual acerca dos conhecimentos de um determinado tema 

e suas lacunas. Segundo Medeiros e Tomasi (2008, p.46), “além de auxiliar na definição dos objetivos da 

pesquisa científica, a revisão bibliográfica também contribui nas construções teóricas, nas comparações e na 

validação de resultados de trabalhos de conclusão de curso e de artigos científicos”. Nesse sentido, após 

serem eleitas as obras que foram utilizadas para o desenvolvimento do estudo, buscou-se localizar nestas as 

informações úteis por meio de leitura crítica/analítica levando em conta a intelecção do texto e a apreensão 

de seu teor que será, posteriormente, submetida à interpretação. 

Resultado: 

A fabricação de automóveis engloba cinco segmentos de manufatura: estamparia, pintura e montagem bruta, 

de motores e final. Cada processo possui características singulares e faz uso de equipamentos distintos. 

Assim, para garantir a manutenção desses equipamentos, é necessária uma equipe com conhecimentos 

específicos sobre cada um desses equipamentos. Manter uma equipe com essas características implica em 

custos elevados para a Empresa. Assim, a indústria automobilística tem investido na terceirização da 

manutenção, delegando serviços da atividade-fim, decorrente, em determinados casos, das novas técnicas 

produtivas e da evolução tecnológica (SIQUEIRA, 2005). Terceirizando os serviços de manutenção, a 

Empresa consegue evitar que um número elevado de manutenção corretiva seja realizado, tendo assegurada 

a manutenção preventiva de seus equipamentos, evitando perdas e falhas no processo produtivo (PINTO; 

XAVIER, 2001). 
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Conclusão: 

O incremento de eficiência trazido pelo setor de manutenção possui o potencial de reduzir custos, se 

transformando desta forma em importante instrumento para obter vantagem competitiva, considerando o 

elevado impacto orçamentário do setor na indústria. Face ao exposto conclui-se que a terceirização da 

manutenção na indústria automobilística apresenta as seguintes vantagens: assegura uma melhor 

administração do tempo para gestão do negócio; reduz a necessidade de serviços especializados; viabiliza a 

flexibilidade organizacional; e reduz custos. No entanto, é preciso garantir que a empresa terceirizada 

alinhará seus objetivos aos objetivos das empresas contratantes a fim de que os objetivos almejados sejam 

atingidos 
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DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA DE AUSTENITIZAÇÃO PARA TEMPERAR OS AÇOS 43XX  

ENIC201610349 

 

EDUARDA SANTOS LIMA, ANTONIO JORGE ABDALLA, GISELIA ALVES DE SOUZA 

Orientador(a): HUMBERTO LOPES RODRIGUES 

 

Introdução: 

O processo térmico de têmpera consiste no aquecimento de um aço até sua temperatura de austenitização, 

seguido de um resfriamento rápido, o qual gera mudança de fase do material, pois o material ao se 

transformar todo na fase austenita que é instável em temperatura ambiente, sofre difusão mudando de fase. 

Segundo Callister (2006), a influência da composição da liga na capacidade de um aço para transformar a 

martensita, através de um particular tratamento de têmpera, está relacionada a um parâmetro denominado 

temperabilidade. Para realização do tratamento de têmpera é necessário que a estrutura do material se 

transforme totalmente em austenita pelo aquecimento, como elementos de liga interferem na temperatura de 

austenitização é necessário garantir a transformação total da fase, tendo a temperatura calculada pela 

formula de Andrews e o tempo de tratamento determinado por Chiaverini, sendo 1 minuto por milímetro de 

espessura. 

Metodologia: 

As amostras usadas foram do aço 4320, 4330, 4340, 4350 e 4370, fornecidas em forma de pastilhas, com 

espessura de 4 mm, , com composição apresentada na tabela 1, variando apenas a porcentagem de carbono 

entre as amostras, as quais foram cortadas pela cut off da marca AROTEC e temperadas em um forno mufla 

da marca Grio com temperatura de 850º C, determinada pela formula de Andrews apresentado na equação 1, 

por 20 minutos para garantir austenitização completa do material, sem atingir a esferoidização do material, 

com resfriamento em óleo.Ae3= 910 - 203?C + 44,7Si – 15,2Ni + 31,5Mo + 104V + 13,1W – 30Mn + 11Cr 

+ + 20Cu – 700P – 400Al – 120As – 400Ti Eq. 1 As medidas de dureza obtidas nas amostras como 

recebidas utilizou-se a escala de dureza HRA, com valores convertidos para HRC, e nas amostras 

temperadas a escala HRC, para comprovar a influencia do processo térmico de têmpera nas propriedades 

mecânicas do material. Os equipamentos utilizados são pertencentes ao laboratório de fundição e o 

laboratório de ensaios mecânicos da FATEC de Pindamonhangaba. 

Resultado: 

O cálculo para determinar a temperatura foi realizado através da fórmula de Andrews em função da 

composição química do material, cujos resultados são apresentados na tabela 2. Adotou-se então, uma 

temperatura de 850º C, cerca de 60º C acima da temperatura mais alta para garantir austenitização total de 

todas as amostras. A análise de dureza nas amostras indicam claramente um aumento significativo da dureza 

no material temperado, mostrando um crescimento da dureza conforme o aumento do teor de carbono da 

amostra, como apresentado no gráfico 1. Portanto, verifica-se a efetividade da aplicação da fórmula de 

Andrews e o tempo determinado pelo Chiaverini. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que: o processamento por têmpera produz um aumento significativo da dureza na família 

deste material; o aumento da dureza destes materiais crescem o seu teor de carbono; a determinação da 

temperatura adequada e o tempo de exposição para a transformação austenítica é fundamental. 
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AS DIFERENTES LINGUAGENS NO ENSINO DE GEOGRAFIA NA ESCOLA PÚBLICA DA BAIXADA 

FLUMINENSE  

ENIC201610304 

 

DOUGLAS ALVES COELHO 

Orientador(a): CLÉZIO DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A pesquisa integra o projeto A produção de Recursos Didáticos no Ensino de Geografia do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no período de 2015/2016 e foi 

desenvolvido dentro do Programa de Iniciação Científica Voluntária (PICV) da UFRRJ. A importância do 

uso de diferentes linguagens no ensino de geografia, parte do princípio que, os jovens de hoje, vivem em um 

mundo bem diferente e marcadamente preso ao uso de diferentes linguagens no cotidiano. O objetivo 

principal da pesquisa foi analisar quais as linguagens que os professores de geografia utilizam no seu 

cotidiano escolar. Já os específicos foram: Incentivar os professores de geografia a utilizar as novas 

linguagens no ensino de geografia e refletir sobre a necessidade dos alunos entenderem o mudo em que 

vivem a partir de sua realidade vivenciada no CIEP Nelson Rodrigues 172, localizado no bairro de 

Comendador Soares em Nova Iguaçu (RJ). 

Metodologia: 

A pesquisa tem o cunho qualitativo que se apoiará na leitura das obras na área de educação e ensino de 

geografia destacando os seguintes autores: Pontuschka; Paganelli e Cacete (2009), Cardoso e Oliveira 

(2012), Cardoso e Queiroz (2016), Castelar e Vilhena (2012), e Santos (2014, 2015). Utilizaremos também a 

aplicação de questionários com professores de Geografia no CIEP Nelson Rodrigues 172. Destacamos a 

importância da direção da escola que esteve ao longo da pesquisa de portas abertas, facilitando nosso 

trabalho junto aos professores e alunos, bem como o Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Geografia 

da UFRRJ que possibilitou o aprofundamento das referências e trocas de experiências. Os profissionais da 

educação necessitam utilizar linguagens que se aproximam dos alunos para ampliar o diálogo, sendo uma 

das características relevantes é a flexibilidade para os novos desafios como: utilizar novas linguagens com 

as novas tecnologias a seu favor voltadas a promoção de aulas atrativas e dinâmicas. 

Resultado: 

O resultado da pesquisa reforça o desafio ainda muito presente nas escolas e em especial as públicas onde os 

professores em sua maioria reproduzem o uso de linguagens tradicionais, alterando pouco os tipos de 

linguagens. Reforçando o uso do quadro negro, dos livros didáticos e das aulas expositivas, como as grandes 

linguagens utilizadas. Porém novas possibilidades tem uso de linguagens diferentes passam a ser cada vez 

mais comum destacando a incorporação de novas linguagens tecnológicas na sala de aula. De acordo com os 

questionários respondidos por 5 professores de Geografia, analisamos que ainda 70% desenvolvem seu 

trabalho centrado nas linguagens tradicionais e outros 30% tem desenvolvido um trabalho diferenciado onde 

novas linguagens aparecem em destaque. A dificuldade de inovar em termos de uso de novas no ensino de 

geografia prende-se ao baixo investimento na Educação e o pouco recurso, exigindo dos professores um 

esforço redobrado em incorporar diferentes linguagens. 

Conclusão: 

Acreditamos nas inovações e devemos tratar a educação geográfica, de forma que os alunos saibam articular 

a informação, analisá-la, relacioná-la para que, de fato, possa entender melhor o que acontece no mundo. As 

diferentes linguagens no ensino de geografia podem variar com o uso das HQs, músicas, vídeos, filmes, 

imagens, fotografias, teatro, jornais e revistas, e com a utilização de internet, redes sociais, data show, todo 

tipo de tecnologia que articulem a dinâmica em aula e proporcione o interesse e a atenção do aluno não 

apenas no ensino de geografia mais em todo o conhecimento construído na escola. 
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A INFLUÊNCIA DA LAMINAÇÃO A FRIO NA CONFORMAÇÃO MECÂNICA DOS AÇOS  

ENIC201643645 
 

TAÍS APARECIDA RUFINO DA ROCHA, TATIANA DE PAULA SOUZA, ROSIANE CRISTINA DA SILVA 

Orientador(a): FÁBIO HENRIQUE FONSECA SANTEJANI 
 

Introdução: 

Na indústria de produção do aço, muitos processos são realizados desde a obtenção do minério de ferro, do 

seu processamento até o produto final. A laminação é um dos processos de conformação mais importantes 

por produzirem uma grande gama de produtos para o mercado, mesmo tendo um custo superior quando 

comparado a outros processos. Nesta comparação, eles podem ser recompensados por sua versatilidade, 

resultando os mais variados tipos de produtos que posteriormente são processados para atender a indústria 

de um modo geral. O maior diferencial desse processo é o acabamento superficial dos produtos obtidos 

através da laminação a frio. Segundo Araújo (2005), os primórdios da laminação são bastante antigos: a 

mais antiga ilustração de um laminador é de Leonardo da Vinci que projetou um dos primeiros laminadores 

em 1486, que provavelmente se destinava à laminação a frio de barras chatas de ouro e prata para cunhagem 

de moedas. 

Metodologia: 

O método utilizado no desenvolvimento desse trabalho foi uma pesquisa bibliográfica realizada por meio de 

livros consultados na biblioteca da UNITAU, artigos técnicos e materiais disponíveis na internet utilizando 

o site de buscas GOOGLE, pesquisando palavras chaves como laminação a frio, laminadores, cilindros, 

conformação, aço entre outros, apresentados na Referência Bibliográfica deste trabalho. Pesquisadores 

como Bresciani (2011), Cetlin (2010) e Dieter (1981) têm contribuído se forma significativa nas áreas de 

Conformação Mecânica dos Materiais e Metalurgia. Após a pesquisa, pode-se definir conformação 

mecânica como uma operação onde se aplicam solicitações mecânicas que alteram permanentemente a 

dimensão e as propriedades do metal em relação àquelas anteriores ao processo. Tem como objetivos a 

obtenção de produtos finais com especificações de: dimensão e forma, propriedades mecânicas e condições 

superficiais. O processo de laminação consiste na modificação transversal de um material metálico na forma 

de barra, lingote, chapa, etc., submetendo-o a passar por entre dois ou mais cilindros que giram em sentidos 

contrários em uma mesma velocidade. Como inicialmente o corpo da peça tem dimensão maior do que o 

vão entre os dois cilindros, o corpo sofre redução de sua seção transversal e consequentemente aumento no 

comprimento e largura. É necessário que o material seja submetido a vários passes através dos cilindros, que 

são dispostos de maneira que as distancias entre si sejam decrescentes. 

Resultado: 

O processo a frio requer materiais com boa plasticidade a frio, as forças aplicadas são maiores comparadas 

com a laminação a quente. A peça inicial é um produto semi-acabado proveniente da laminação a quente, 

que serve como etapa de preparação para a laminação final permitindo grandes reduções de espessuras 

(desbaste). Entre as principais vantagens da laminação a frio pode-se citar o fato do trabalho ser executado 

abertamente, a possibilidade da deformação no material ser de maior ou menor profundidade em função da 

extensão do trabalho, ter menor custo comparado com a laminação a quente e a redução na oxidação, além 

disso o processo a frio pode alterar algumas propriedades mecânicas, que, dependendo da aplicação podem 

ser viáveis ou não (pode ser considerado uma desvantagem), exemplo dessa alteração é quando a resistência 

e a dureza aumentam e a ductilidade diminui, caso seja indesejável essa propriedade mecânica, pode-se 

eliminá-la por recozimento. 

Conclusão: 

O processo de se laminar a quente ou a frio depende da classificação do produto que se deseja e conforme a 

necessidade do cliente. Conclui-se que após a laminação a quente obtemos produtos com tolerâncias 

dimensionais maiores e acabamento superficial de menor qualidade, ao contrário do processo a frio onde 

obtemos produtos com tolerâncias mais exigentes e um melhor acabamento superficial, além disso a 

laminação a frio tem um custo menor se comparado com a laminação a quente, que exige equipamentos 

com alta resistência ao calor. 
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EMPREGADO DOMÉSTICO: DIREITOS INSERIDOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 72/2013 E LEI 

COMPLEMENTAR 150/2015  

ENIC201620951 

 

SARAH DE ARAÚJO GREGÓRIO, LARISSA MOUTINHO JAÇÃO 

Orientador(a): LÚCIA HELENA CÉSAR 

 

Introdução: 

É fato que o empregado doméstico foi e ainda é discriminado por questões históricas, envolvendo o fim da 

escravidão e o surgimento dessa nova relação de trabalho. Essa categoria passou muitos anos sem nenhuma 

legislação que a protegesse e regulamentasse, passando por dificuldades e preconceito. Essa desigualdade 

perdurou por muito tempo, pois, desde que a escravidão foi abolida com a Lei Áurea, em 1888, os 

empregados domésticos lutaram por igualdade nas relações trabalhistas. Hoje, o empregado doméstico é 

amparado por leis e convenções, sendo que a Lei Complementar nº 150 de 2015 foi um marco, a partir dela 

os empregados domésticos passaram ter os mesmos direitos que qualquer trabalhador comum. 

Metodologia: 

Esta pesquisa se propõe a analisar o desenvolvimento e evolução das leis trabalhistas concernentes ao 

trabalhador doméstico, tomando como base a Constituição Federal de 1988 e traçando uma análise 

comparativa com os direitos adquiridos por essa classe de trabalhadores com o advento da Emenda 

Constitucional nº 72 de 2013 e a Lei Complementar nº 150 de 2015. O estudo enfoca os direitos adquiridos 

pelos trabalhadores domésticos com a nova Lei, em contraposição aos anteriormente previstos na 

Constituição. Realizada pesquisa bibliográfica com análise comparativa das referidas emenda e lei com a 

Magna Carta brasileira. A análise do material se baseará nos direitos previstos em cada um destes 

ordenamentos. O objetivo desta pesquisa é analisar a evolução dos direitos do trabalhador doméstico na 

legislação brasileira. Necessário, primeiro, fazer um breve relato das condições do trabalhador doméstico no 

Brasil a partir da abolição da escravidão. O Código Civil de 1916 não conceituava o trabalho do doméstico, 

mas estabelecia que ele tivesse direito ao salário. Em 1943 foi promulgada a Consolidação das Leis do 

Trabalho, porém em seu art. 7º, alínea "a", exclui-se o trabalhador doméstico dos trabalhadores amparados 

por essa lei. Somente em 1972 foi publicada uma lei que tratava somente dos Trabalhadores Domésticos, 

garantindo à categoria doméstica direitos como a anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

férias anuais remuneradas e previdência social. Aos poucos, outros direitos foram sendo garantidos aos 

domésticos, como o vale-transporte, previsto pela Lei 7418/85 como direito dos empregados comuns e dos 

domésticos. Ao longo do tempo, com a participação do Brasil em convenções internacionais e a necessidade 

de se fazer uma legislação mais específica e abrangente à esses trabalhadores, foram promulgadas a Emenda 

Constitucional 72 de 2013 e a Lei Complementar 150 de 2015, trazendo a nova regulamentação dos direitos 

dos empregados domésticos. 

Resultado: 

A Lei Complementar nº 150 de 2015, criada para regulamentar a Emenda Constitucional nº 72 de 2013, 

introduziu alguns direitos ao trabalhador doméstico. Antes dessa Emenda Constitucional eram direitos 

previstos ao trabalhador doméstico: salário-mínimo, irredutibilidade salarial e isonomia; 13º salário; repouso 

semanal remunerado; férias; aviso-prévio; licença-maternidade; licença-paternidade e aposentadoria. A 

partir da Emenda, foram acrescentados: remuneração do trabalho noturno; limitação da jornada; 

remuneração do serviço extraordinário; proteção contra despedida arbitrária; FGTS; seguro-desemprego; 

reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; assistência gratuita aos filhos e 

dependentes; redução dos riscos inerentes ao trabalho; previdência social; salário-família; seguro contra 

acidente de trabalho. Não são previstos na Constituição, porém elencados na Lei Complementar nº 

150/2015: carteira de trabalho; controle de jornada; intervalo intrajornada; jornada 12x36; remuneração em 

viagem a serviço; feriados civis e religiosos; vale-transporte; proibição da admissão de menores de 18 anos; 

estabilidade no emprego em razão da gravidez e auxílio-doença. 
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Conclusão: 

Conclui-se que os direitos adquiridos pelos empregados domésticos foi uma conquista tardia, pois estes 

passaram muito tempo sem amparo no ordenamento jurídico. Importante ressaltar que mesmo com a 

Constituição Federal de 1988 vigendo no país, tendo como basilar o Princípio da Igualdade, os empregados 

domésticos trabalharam muitos anos sem os direitos que os demais trabalhadores possuíam. Porém, mesmo 

sendo uma conquista, há a discussão se tais regulamentações não prejudicarão esses trabalhadores, pois 

deixou a contratação muito mais onerosa ao empregador, razão que pode aumentar ainda mais o desemprego 

considerando que o país se encontra em momento de crise econômica. 
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ESTUDO SOBRE LÂMPADA DE INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA  

ENIC201685086 

 

JAILEM ERIVELTON APARECIDO MONTEIRO DE CAMPOS, RAFAEL DE ALVARENGA SARTORI 

Orientador(a): RUBENS CASTILHO JUNIOR 

 

Introdução: 

A tecnologia das lâmpadas de indução utilizam os princípios fundamentais da indução eletromagnética e de 

descarga em gás para criar luz. Seja qual for o aspecto de iluminação, as lâmpadas de indução LVD são 

superiores em diversas categorias como na eficiência luminosa, reprodução de cor, depreciação luminosa, 

possuem duração de 100.000 horas ou 25 anos, durando 100 vezes mais que lâmpadas incandescentes, no 

desgaste do material, ampla faixa de voltagem, além de não possuírem eletrodos e filamentos. Este processo 

de geração de luz não era comercialmente viável, porém, as novas tecnologias quebraram as barreiras dos 

custos e impedimentos tecnológicos como as interferências eletromagnéticas. Por todos os benefícios 

trazidos pelas lâmpadas de indução, algumas cidades da Europa e da América do Sul, já fizeram a 

substituição das lâmpadas menos econômicas por essa tecnologia. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada consistiu primeiramente em pesquisas sobre o funcionamento, características 

construtivas, tipos e modelos de lâmpadas existentes atualmente. A dificuldade em se encontrar material 

disponível é grande devido a ser uma tecnologia muito nova e pouco difundida no Brasil, mas aos poucos 

essa tecnologia esta sendo vista pelo mercado como uma fonte de economia e eficiência em geração de luz, 

tendendo a substituir as atuais lâmpadas de LED e incandescentes compactas. 

Resultado: 

Com os resultados obtidos neste trabalho de graduação, podemos observar que, no momento ainda não é 

muito certa a eficiência das Lâmpadas de Indução, devido às dificuldades encontradas nos processos de 

fabricação e custos de material. Com a tecnologia utilizada no momento e com tão poucos estudos sobre o 

caso, o custo de implementação acaba não sendo tão viável para aplicações residenciais em relação a 

economia de energia elétrica que possa ocorrer. Na medida em que novas pesquisas e novos métodos de 

montagem com materiais mais acessíveis em custo beneficio, e com mais estudos sobre a agressão causada 

ao meio ambiente pela luminosidade a utilização das Lâmpadas de Indução poderá ser uma revolução na 

geração de luz. 

Conclusão: 

Até a presente data não é possível concluir a eficiência ou ineficiência do produto em questão, com o 

avançar dos estudos e experimentos teremos mais informação para uma conclusão definitiva. 
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A COMUNICAÇÃO INTEGRADA NA PROMOÇÃO DE EVENTOS NA UNITAU - RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO NO MEETING  

ENIC201636808 

 

JADE ABUD DO COUTO SILVA, RENAN CESAR PINHEIRO TOMY, JÚLIA NUNES SCHMIDT, LETÍCIA SANTOS 

ALVES 

Orientador(a): EDILENE MAIA ALMEIDA MACEDO 

 

Introdução: 

As palavras “comunicação integrada” consistem no conjunto articulado de esforços, ações, estratégias e 

produtos de comunicação, desenvolvidos por uma empresa ou entidade, com o objetivo de agregar valor à 

sua marca ou de consolidar a sua imagem junto a públicos específicos ou à sociedade como um todo. Para 

analisar e mostrar essa integração, usamos o evento “Meeting” para demonstrar o desempenho na prática. 

Para entender o desempenho, é necessário, antes de tudo, entender o que é o meeting e de que maneira ele 

foi desenvolvido dentro da Universidade de Taubaté (UNITAU). Meeting é uma reunião importante que 

reúne um número de pessoas para discutir questões econômicas, políticas e/ou sociais. Dessa forma, o 

meeting realizado na UNITAU teve o propósito de estudar as necessidades do mercado atual e discutir junto 

com diversas empresas a implantação de novos cursos e projetos que ajudassem os recém-formados a 

ingressar no mercado de trabalho. 

Metodologia: 

A metodologia do projeto foi feita por meio dos dados arrecadados na ACOM (Central de Comunicação da 

Universidade de Taubaté). Esses dados foram materiais retirados sobre o meeting. Analisamos quais foram 

os temas abordados durante o meeting: comunicação; gestão e negócios; ciências jurídicas; meio ambiente; 

sustentabilidade; saúde e vida; engenharias e tecnologias; educação; Pesquisamos quais foram as empresas 

participantes do meeting: Coreme, Secretaria de Saúde de Taubaté, Programa de Saúde Bucal de Taubaté, 

Hospital Regional, SESC, Secretaria de Educação de Taubaté, Colégio Progressão, Escola Jardim das 

Nações, Diretoria de Ensino do Estado, Gerdau, Hydrostec, Emproa, Confab, GM, Pinese Vieira, 

TitaniumFix, Matéria Consultoria &amp; Mídia, Regional Propaganda, GPM Vídeo, Fibria, Marcondes 

Cesar, Secretaria de Meio Ambiente de Taubaté, Sebrae, Secretaria de Obras de Taubaté, Damásio 

Educacional, Secretaria de Assuntos Jurídicos de Taubaté, Poder Judiciário, Advocacia Esteves e OAB. 

Pesquisamos o planejamento e relatório do convite das empresas que compareceram ao evento; a 

organização feita pelos relações públicas; coletamos banners, fullbanners, programações e vídeos 

produzidos pelos publicitários e releases feitos pelos jornalistas. Além desta coleta, usamos livros que 

relatam a comunicação integrada dentro de empresas e centrais de comunicação. 

Resultado: 

Para mostrar os resultados efetivos, mostraremos o retorno das empresas sobre o meeting: “É um debate 

bastante oportuno na condição de mercado em que vivenciamos hoje, diante da evolução tecnológica, isso 

traz velocidade e todos ganham, o fórum foi muito bom para ajustar esse cenário”, afirmou John Berner, 

representante da General Motors do Brasil. “A oportunidade que a UNITAU proporcionou de aproximação 

com as empresas é fundamental e acredito muito que isso pode trazer todos os frutos que a gente busca na 

melhoria da formação do profissional”, relatou Claudia Regina Serantoni, gerente de Inovação e Aplicação 

da Gerdau. “Não ajudar apenas a GM, que é a minha empregadora, mas sim a sociedade. Quero parabenizar 

a UNITAU pela iniciativa de promover discussões como essa”, disse Paulo Mendes, responsável pelo 

Departamento de Meio Ambiente da GM de São José dos Campos. 

Conclusão: 

A conclusão foi a notoriedade de que os três núcleos de comunicação social (publicidade e propaganda, 

jornalismo e relações públicas) podem e trabalham melhor quando agem de maneira estratégica. O evento 

meeting mostrou a capacidade dos três núcleos realizarem as diversas funções respeitando as fronteiras de 

cada um e mesmo assim realizando as funções com assertividade e desempenho . 
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ECOS NO BRASIL DA CRISE INTERNA DA IGREJA ANGLICANA E AS PERCEPÇÕES DOS FIÉIS 

BRASILEIROS.  

ENIC201621395 

 

PAULO ROBERTO FERNANDES JUNIOR 

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

O anglicanismo desde sua criação no século XVI, com o rei inglês Henrique VIII, tem como base ideológica 

a aceitação. No presente isso tem causado polêmicas, principalmente frente aos preceitos da igreja católica. 

Com o crescimento econômico e político da Inglaterra e com a colonização das américas, o anglicanismo se 

espalhou pelo mundo e consequentemente sofreu influências de outros povos o que ajudou ainda mais no 

crescimento da religião. Atualmente, se apresenta como a terceira maior comunidade cristã do mundo. Nas 

últimas oito décadas aconteceu a inclusão nos quadros eclesiásticos de diferentes sujeitos históricos. Estes 

novos atores – mulheres e homossexuais – passam a ocupar a cena religiosa e isso geram conflitos entre 

conservadores e liberais dentro da Igreja Anglicana. Por meio, deste trabalho objetivou-se analisar os ecos 

no Brasil da crise ideológica dentro da igreja anglicana e como os fiéis anglicanos brasileiros percebem essa 

situação. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada neste trabalho são analise documentais de duas igrejas anglicana brasileira, 

Catedral Anglicana de São Paulo e Igreja Anglicana Reformada do Brasil, de Pindamonhangaba-SP, além de 

uma análise bibliográfica. O documento utilizado para interpretações sobre o entendimento da questão por 

parte da primeira igreja é uma entrevista de 10 de junho de 2009 dada pelo reverendo Aldo Quintão, 

responsável pela Catedral Anglicana de São Paulo, ao jornalista Jô Soares e para a segunda igreja utilizamos 

dois documentos oficiais sobre a posição da igreja com relação a sexualidade e a ordenação feminina, 

disponíveis no site da Igreja Anglicana Reformada do Brasil. A esses documentos, somam-se a análise de 

postagens feitas por ambas as igrejas em suas páginas oficiais no Facebook. 

Resultado: 

Os resultados da pesquisa são parciais, mas compreendemos por meio da leitura da documentação uma 

cisão ideológica dentro da comunidade Anglicana brasileira. Percebemos que a Catedral anglicana de São 

Paulo assume uma postura aberta e a Igreja Anglicana Reformada do Brasil assume a postura conservadora 

com relação ás questões abordadas pela pesquisa. Na referida entrevista o reverendo Aldo Quintão – 

liderança religiosa na igreja paulistana – fez afirmações como: "Nós somos seres humanos heterossexuais, 

gays, homens ou mulheres, nós fomos chamados e enviados por Jesus Cristo para amar as pessoas"; "Nós 

amamos e queremos as pessoas em nossa igreja". Em postagem no facebook oficial da Igreja Anglicana 

Reformada do Brasil, no dia 12 de julho de 2016, a igreja lamenta a aprovação do casamento homossexual 

na comunidade anglicana inglesa. Destacando estes dois excertos dos documentos percebemos a diferença 

de posicionamento. Anglicana Brasileira, há posicionamentos distintos entre as comunidades estudadas. 

Conclusão: 

Portanto, concluímos que os ecos da igreja anglicana no Brasil sofrem com a mesma problemática global da 

igreja anglicana. A presença de duas interpretações, estão baseadas em ideologias que diferem a aceitação 

ou não do gênero dentro das comunidades anglicanas. Existem comunidades anglicanas liberais e 

conservadoras no Brasil e ambas são apoiadas por bases teológicas dentro e fora do país. Ainda sobre os 

diferentes posicionamentos dessas instituições, nossa pesquisa aponta que a igreja anglicana liberal 

possibilita diálogo maior a respeito do tema, ao cabo que tentamos contato com ambas e apenas recebemos 

respostas da Catedral Anglicana de São Paulo 
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UMA PERCEPÇÃO GEOGRÁFICA DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO EM OURO PRETO, MG.  

ENIC201618212 

 

EDNEIA DOS SANTOS FERNANDES, FLÁVIA DA SILVA BORGES 

Orientador(a): FLAVIO JOSE NERY CONDE MALTA 

 

Introdução: 

A cidade de Ouro Preto, MG, localizada no Quadrilátero Ferrífero foi à principal área de extração de ouro 

nos séculos XVIII e XIX e destaca-se no cenário brasileiro pela grande riqueza mineral. Essa cidade 

começou a ser povoada no século XVI, passando por um rápido processo de urbanização desordenado e 

degradação devido aos grandes fluxos migratórios de mineradores que povoaram essa área para exploração 

de ouro, manganês e ferro. O interesse em aprofundar o estudo deste processo desordenado, se deu com a 

oportunidade de participar do Trabalho de Campo do Departamento de Ciências Sociais e Letras da 

Universidade de Taubaté para cidades históricas de Minas Gerais – Congonhas, Ouro Preto e Mariana, 

realizado em maio de 2016. A partir dessa experiência em campo onde aplicamos o método de percepção 

ambiental, pode-se ter uma compreensão mais científica da geografia da cidade, o objeto da pesquisa 

presente nesse trabalho. 

Metodologia: 

Inicialmente foi necessária uma pesquisa preparatória, em que pudéssemos apurar o olhar geográfico ao 

chegar a Ouro Preto, obtendo o conhecimento do processo histórico de urbanização da cidade. Já em campo, 

paralelo ao roteiro que seguíamos, forma observadas as formas de morros e ladeiras onde as casas foram se 

instalando ao longo do tempo, e que hoje fazem parte essencial da paisagem. Em último momento para o 

fechamento da pesquisa, foram realizadas consultas a obras e artigos, por exemplo: “Ação Antrópica e 

Processos em Encostas em Ouro Preto, Brasil”, SOBREIRA, F.G, que permitiram relatar o que captamos 

com a percepção em campo. 

Resultado: 

A cidade Ouro Preto está localizada no Estado de Minas Gerais, apresenta relevo irregular com vertentes 

íngremes e vales profundos e encaixados. Devido a sua ocupação ser resultante das primeiras extrações de 

ouro na cidade, as moradias foram surgindo e agravando ainda mais o processo erosivo. “Isto ocorre devido 

à intensa atividade de mineração ocorrida a partir do século XVI, que modificou toda a estabilidade natural 

da encosta” (CASTRO, 2006, p. 76). A partir dos anos 60 a cidade passou por um novo crescimento 

populacional, criando novas áreas urbanas, sem nenhum tipo de planejamento urbano, ocasionando riscos 

devido à ocupação desordenada, como: a poluição do freático e solo, perda de biodiversidade, descarte 

inadequado de resíduos poluentes, erosão e acidentes catastróficos que atingem a cidade. 

Conclusão: 

A conclusão desse trabalho de campo indica que a cidade de Ouro Preto, MG, se estabelece em áreas de 

risco, com um processo de urbanização precária articulada ao sistema político local. A urbanização 

desordenada foi um elemento desencadeador de processos erosivos e de movimentos gravitacionais de 

massa, principalmente escorregamentos e erosões. A aplicação sistemática do método de Percepção 

Ambiental pode auxiliar a comunidade e autoridades públicas na análise prévia dos locais onde se pretende 

fazer alguma intervenção urbana para que não comprometa a paisagem histórica e geográfica e aumente os 

riscos geológicos, tão presentes na cidade de Ouro Preto. 
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE DOIS SUBSTRATOS ORGÂNICOS PARA A ATRAÇÃO DE FÊMEAS DE 

CULICÍDEOS NO CAMPUS DO BOM CONSELHO, UNITAU  

ENIC201610826 

 

MARIANA GOMES DE ASSIS 

Orientador(a): FRANCINE ALVES DA SILVA COELHO 

 

Introdução: 

O incômodo gerado pela presença de culicídeos hematófagos em áreas urbanas tem como principais fatores 

o desconforto de sua picada e a capacidade de algumas espécies transmitirem doenças aos seres humanos. 

No Brasil, bem como em outros países tropicais, espécies dos gêneros Anopheles, Aedes e Culex são 

considerados importantes vetores de arboviroses, causando epidemias de grande impacto para a saúde 

pública. Sabe-se que a melhor estratégia para impedir a transmissão dessa arboviroses é o controle da 

população de mosquitos vetores, sendo assim o objetivo do presente estudo foi avaliar a capacidade atrativa 

de dois produtos orgânicos, em armadilha tipo larvitrampa, afim de se reduzir a população de fêmeas de 

culicídeos no Campus do Bom Conselho, Universidade de Taubaté. 

Metodologia: 

As coletas foram realizadas semanalmente entre os meses de setembro à novembro de 2015 e de março à 

junho de 2016. Para desenvolvimento do estudo foram instaladas três armadilhas em cada um dos seis 

pontos estratégicos previamente selecionados, de modo que, em cada ponto havia duas larvitrampas com 

atrativos (feno e alpiste) e uma armadilha controle (água). Para a confecção das armadilhas foram utilizadas 

garrafas pet com capacidade para 2lts de acordo com as instruções de montagem de armadilhas do tipo 

mosquitérica. Para produção do substrato orgânico a base de feno, 25g desse produto foi misturado em 3 

litros de água (Atrativo A). Para o Atrativo B foram acrescentados 05 grãos de alpiste para cada 550ml de 

água direto nas armadilhas. Após preparo do Atrativo A, o mesmo permaneceu em repouso por 07 dias e 

para cada armadilha contendo 550ml de água foram acrescentados 55 ml de solução de feno. As armadilhas 

foram instaladas principalmente em troncos de árvores a 1,30m de altura. Semanalmente as armadilhas 

foram vistoriadas para a coleta dos imaturos e substituição da solução atrativa. As larvas coletadas foram 

levadas até ao Laboratório de Parasitologia da Universidade de Taubaté para identificação com o auxilio de 

microscópio óptico. 

Resultado: 

Ao todo foram coletados 1.696 imaturos, distribuídos da seguinte maneira: 860 (50,7%) no Atrativo A, 

329(19,4%) no Atrativo B e 507 (29,9%) imaturos na solução controle. As espécies detectadas na área de 

estudo, independentemente do tipo de atrativo foram: Aedes aegypti, A. albupictus e Culex spp. De acordo 

com a preferência dos alados pelo subtrato orgânico disponível nas armadilhas, verificou-se que A. aegypti 

realizou mais posturas nas armadilhas com o Atrativo A (51%), seguido pela solução controle (30%) e por 

último pelo Atrativo B (19%). As fêmeas de A. albupictus realizaram mais posturas no Atrativo B (55,55%), 

seguido pelo Atrativo A (38,9%) e Controle (5,55%). Já para Culex spp somente o Atrativo A continha 

imaturos. 

Conclusão: 

De acordo com os resultados obtidos pode-se verificar, que a solução de feno exerceu atratividade para as 

três espécies de culicídeos detectadas no Campus do Bom Conselho, UNITAU. Entretanto é clara a 

preferência de espécies do gênero Culex para esse atrativo, visto que as fêmeas desse mosquito procuram 

água com grande concentração de matéria orgânica. Como já observado por outros autores a preferência por 

água limpa e parada não é critério de escolha para a oviposição de fêmeas de A. aegypti, visto que nos 

experimentos a postura foi realizada tanto em solução de feno quanto em solução controle. 
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ESTUDO DOS ABALOS SÍSMICOS DE PARAIBUNA - SP  

ENIC201634499 

 

BRUNA FRANCO RUFINO 

Orientador(a): JEFERSON DE MORAES ROCHA MEDEIROS FREITAS LOURENÇO 

 

Introdução: 

Os abalos sísmicos são tremores causados por uma falha geológica em camadas no interior da Terra, 

liberando energia. De acordo com Molina (2002), quando a quantidade de energia envolvida no processo é 

muito grande, o abalo sísmico é chamado de terremoto. Segundo Assumpção e Neto (2000), a atividade 

sísmica no Brasil é resultado de forças geológicas que atuam em toda a Placa Sul-Americana, mas essa 

atividade sísmica também pode ser causada pela implantação de reservatórios hidroelétricos. Na presente 

pesquisa está sendo estudado os abalos sísmicos no município de Paraibuna SP com o objetivo de avaliar 

sua frequência e intensidade no período anterior e posterior a construção do reservatório da usina 

hidrelétrica localizada no município. Também é discutido os possíveis danos sociais e econômicos causados 

por estes abalos, assim como, os potenciais riscos a população. 

Metodologia: 

A metodologia deste trabalho utilizará o software QGIS para o mapeamento e quantificação da área do 

reservatório da hidrelétrica. A frequência e intensidade dos abalos sísmicos foi verificada a partir de dados 

do Observatório Sismologico da UNB, no entanto, estes dados estavam em diferentes escalas de medição. 

Para uma padronização destes dados que permitisse análise e interpretação dos mesmos, todos foram 

convertidos para a escala Richter. Foi calculado a média de intensidade e frequência destes abalos no 

período anterior e posterior a construção do reservatório da hidrelétrica. Está sendo levantado informações a 

respeito dos danos causados pelos abalos para que seja possível uma avaliação conclusiva a respeito dos 

potenciais danos econômicos e sociais. 

Resultado: 

De acordo com Ribeiro (2006), os sismos ocorridos no Brasil podem ser de intensidade moderada, sendo 

causados de "forma natural", e também podem ser causadas pelo enchimento dos reservatórios de 

hidrelétricas que reativam falhas geológicas que estavam inativas. A utilização da Escala de Richter está 

sendo fundamental para a análise e interpretação destes abalos sísmicos, assim como, avaliação de seus 

potenciais riscos econômicos e sociais. A Escala de Richter, atualmente a mais usada no mundo para a 

medição de atividades sísmicas, também permite que os abalos sísmicos registrados no município de 

Paraibuna possam ser comparados com outros tremores ocorridos no mundo localizados em áreas 

intraplacas e/ou em áreas localizadas próximas de grandes reservatórios construídos pelo homem. 

Conclusão: 

Espera-se que a presente pesquisa contribua para a divulgação deste tema ainda pouco estudado no Brasil e 

uma maior compreensão do mesmo. Também é esperado uma avaliação mais precisa a respeito dos danos já 

causados por estes abalos, assim como, potenciais danos futuros. 
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EUTANÁSIA: " UMA MORTE SEM DOR E SEM SOFRIMENTO"  

ENIC201603699 

 

SUELEN APARECIDA DA SILVA, PETHERSON ALVES DOS SANTOS RAMOS, MAURO CESAR SILVA DE 

OLIVEIRA, FABIANA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS, LAUANA BARQUETE TEIXEIRA, PRISCILA PAMELA 

DE PAULA 

Orientador(a): LUCIANA MARIA DA COSTA E SILVA 

 

Introdução: 

O referente tema, vem abordar o valor moral a que se refere o dispositivo que diz respeito ao interesse 

particular do jeito, compaixão e piedade. a eutanásia não é um dilema recente, trata-se de uma discussão que 

permeia a história humana por tratar de um tema tão complexo e sensível, a escolha individual da vida pela 

vida, ou o direito a escolher quando o sofrimento ou a dor pode se tornar uma justificativa tangível para que 

se busque à morte como meio de alívio. 

Metodologia: 

O presente trabalho visa analisar os aspectos concernentes à Eutanásia e o Direito à vida, as questões legais 

e sociais avaliando a adequação constitucional. Para a realização deste trabalho e atingir os objetivos, serão 

utilizados recursos metodológicos, ressaltando pesquisas bibliográficas, mencionando posicionamentos 

doutrinários e jurisprudências a respeito do tema e pesquisas na internet. Assim pretendemos abordar o 

tema, mediante conteúdo exposto com banner. 

Resultado: 

Diante do exposto, propor meios alternativos para amenizar, sofrimentos dos envolvidos, que são cometidos 

por tais sofrimentos. Pode ser um paciente em estado terminal ou portador de enfermidade incurável. 

Conclusão: 

Em conformidade com os avanços da medicina, surge como meio alternativo, para amenizar a dor e o 

sofrimento daqueles que passam por tal situação. Por isso o direito de morrer indica a mais recente 

reivindicação do ser humano em dispor plenamente de si próprio, com relação à sua vida e à sua morte. 
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PERFIL DO PRODUTOR DA UNIDADE DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (UPA) DO MUNICÍPIO DE 

TAUBATÉ-SP  

ENIC201665358 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS, FLÁVIO AUGUSTO RANGEL 

ROMA CÉSAR, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades Produtivas Agropecuárias (UPAs) no município 

de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo a 

designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). O objetivo desse trabalho foi de avaliar o perfil socioeconômico 

do produtor da UPA do município de Taubaté-SP. 

Metodologia: 

Para realizar a coleta de dados, o grupo de trabalho da UNITAU, responsável pela implantação do 

observatório local, elaborou um formulário de pesquisa, no qual o produtor respondia um questionário com 

relação à faixa etária do produtor, o grau de escolaridade tanto do produtor como de seus familiares, a 

atividade responsável pela geração de renda da família e a remuneração recebida por atividades fora da 

propriedade por todos os familiares. 

Resultado: 

Considerando a faixa etária observou-se que 60,31% possuíam idade superior a 50 anos, 30,77% na faixa de 

30 a 50 anos, e 1,92% com idade igual ou inferior a 30 anos. Com relação à escolaridade do produtor, 

55,10% possuem até o ensino fundamental, 20,40% cursaram o ensino médio e 24,50% concluíram o ensino 

superior. Com relação aos seus familiares, 40,5% das esposas possuem curso superior, 21,4% cursaram até o 

ensino médio e 38,1% até o fundamental. Quanto aos filhos, 26,9% deles cursaram até o ensino 

fundamental, 43,0% possuem ensino médio completo e 30,1% possuem curso superior. Dos produtores que 

geravam renda a partir de atividades diferentes da pecuária, 10,81% também praticam atividades agrícolas, 

enquanto 41,89% obtêm sua renda em atividades fora da propriedade, 36,47% recebem aposentadoria ou 

pensão e 10,81% declararam outras atividades. Os familiares que recebem remuneração fora da propriedade 

representaram 59,26%, enquanto 40,74% recebem na propriedade. 

Conclusão: 

Os resultados indicaram que a maioria dos produtores das UPAs de Taubaté são pessoas acima de 50 anos, 

com um pequeno número de jovens produtores, indicando uma não sucessão na atividade leiteira. Além 

disso, grande parte se dedicou quase que exclusivamente ao trabalho na propriedade, não concluindo seus 

estudos ou buscando uma formação profissional. Entretanto, o inverso se aplica a seus familiares. No 

aspecto econômico, apesar de a propriedade possuir a atividade pecuária leiteira, uma grande parcela dos 

produtores busca renda em outras atividades, tendência também observada em seus familiares, cuja maioria 

recebe remuneração em trabalhos fora da propriedade. 
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ESTUDOS SOBRE A URBANIZAÇÃO E OS RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TAUBATÉ: 

CÓRREGO MONÇÃO  

ENIC201669406 

 

MELISSA PRADO DE MELO, ANGÉLICA KAORY YAMAMOTO, JÚLIA MARI NASCIMENTO DE LIMA, 

DANIELE ROMEU FERNANDES DA SILVA, FABIANA APARECIDA DA SILVA 

Orientador(a): VINICIUS BARROS BARBOSA 

 

Introdução: 

Este trabalho apresenta a pesquisa desenvolvida junto á disciplina Arquitetura e Meio Ambiente, que visa o 

estudo do impacto da urbanização em torno do córrego Monção, localizado no município de Taubaté-SP, 

tendo como referências teóricas a obra de HOGAN e MASCARÓ, GUEDES e estudos realizados na região 

citada. O objetivo principal deste trabalho é procurar entender a relação entre as implantações existentes na 

área estudada com o córrego e os impactos que as mesmas causam, analisando desde sua nascente até sua 

foz. 

Metodologia: 

Para desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas distintas etapas / atividades, sendo elas: 1. visita técnica 

ao local, onde foi produzido um vídeo e apresentado em sala de aula, para posteriormente se fazer um 

estudo mais profundo do local e compreender a real situação da área estudada. 2. delimitação de uma área 

de abrangência em relação ao córrego estudado (raio de aproximadamente 500 m), onde foi analisado 

aspectos, como: uso do solo, a tipologia de quadras e lotes, a topografia e a canalização do Rio, próximo a 

um grande bairro residencial. 3. delimitação do raio de abrangência maior, de forma a observar a relação do 

córrego ao longo desde sua nascente até a sua foz. 4. construção de cartografias técnicas. 

Resultado: 

Foram desenvolvidos os estudos e análises sobre o córrego: 1) Descuido com o entorno em relação ao lixo, 

descarte de materiais que demoram a se decompor e há saída de esgoto direto; 2) As construções existentes 

não obedecem aos recuos exigidos pela lei nº 4.771/65 Áreas de Preservação Permanente que decreta que 

deve haver no mínimo um recuo de 30 metros do córrego até as construções; 3) Na análise de perfis do 

córrego e seu entorno pode-se perceber que o escoamento de água de forma adequada, segundo Mascaró 

(entre 2 e 7% ); 4) Possui asfalto, coleta de lixo e ponto de ônibus; 5) O córrego é canalizado na maioria do 

trecho estudado; 6) A topografia do local é perpendicular às curvas de nível, fazendo com que a água corra 

em maior velocidade e poderá haver erosão mais facilmente do que se a mesma fosse de acordo com a 

topografia. 

Conclusão: 

O desenho urbano se constitui a partir das características do córrego analisado, tais como topografia, 

dimensão do leito, e os elementos construídos que interferem nessa malha urbana. Contudo, a análise prévia 

de todos os aspectos aqui apresentados foram imprescindíveis para a compreensão do desenho urbano a 

partir dos aspectos do córrego. 
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SOLDA POR RESISTÊNCIA EM MATÉRIAS COM REVESTIMENTO DE ALUMINO E SILÍCIO.  

ENIC201644980 

 

RAFAEL SANTOS CAPPELLETI, JEAN LUCAS REIS DA SILVA 

Orientador(a): ALUISIO PINTO DA SILVA 

 

Introdução: 

Este trabalho de graduação tem como objetivo a aplicação de solda por resistência (solda ponto) sobre o 

material USIBOR1500P (alumínio-silício). Iremos comentar a importância dos controles do processo de 

estampagem e realizaremos assim um estudo detalhado dos problemas encontrados no decorrer do processo 

de soldagem e o mais importante como a solda por resistência (solda ponto) se comporta ao soldar esse tipo 

de material e assim desenvolver uma sistemática de controle do processo de soldagem para garantir a 

qualidade de fusão do material no momento da solda, pelo fato do material USIBOR1500P sofrer elevada 

instabilidade térmica. 

Metodologia: 

A metodologia do trabalho tem como a aplicação de solda por resistência (solda ponto) sobre duas chapas 

sobrepostas de 1,5 mm de espessura compostas pelo material USIBOR1500P (alumínio-silício). Iniciamos o 

trabalho analisando o forma de processamento do material e suas variáveis de controle de processo, 

mantendo a constante temperatura do forno em 950°C e variando apenas o tempo de permanência da peça 

sobre o forno até a sua moldagem em três estágios; 8 min, 18 min e 28 min. Em seguida, realizamos testes 

de microestruturas sobre os materiais analisando seu revestimento e interface, feito isso, deslocamos esses 

materiais para serem soldados e analisados como a solda por resistência (solda ponto) ira se comportar sobre 

esses materiais variando os parâmetros de solda; força, corrente, tempo e vida útil dos eletrodos buscando 

como resultado qual a melhor condição para garantir e controlar a qualidade de fusão do ponto de solda. 

Resultado: 

Resultados esperados; uma analise das variáveis do processo de hotstamping e como resultado quais serão 

as variações no revestimento do material Usibor1500P. E como a solda por resistência (solda ponto) se 

comporta com essa variações, e ter como experiência adquirida na prática qual os melhores parâmetros de 

solda e vida útil dos eletrodos a serem utilizados para soldar esse tipo de material, assim criando uma 

sistemática de controle da qualidade de solda. 

Conclusão: 

Quando há tratamentos longos ou muito quentes o forno irá induzir defeitos no revestimento, esses defeitos 

têm uma influência sobre material gerando instabilidade no processo de soldagem e podem prejudicar a 

fusão do material no momento da solda. O revestimento não irá degradar os eléctrodos, mas ira formar uma 

camada dura na parte superior da ponta do eletrodo, com isso ele pode ter vida útil baixa, para controlar 

essas instabilidades realizamos um estudo para analisar a vida útil total dos eletrodos e os parâmetros de 

solda eficientes para obter uma soldagem com produtividade e qualidade. 
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IMPACTOS DA QUESTÃO SOCIAL NA VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS  

ENIC201667339 

 

GIULIANA BASTOS FALCONELE DOS SANTOS 

Orientador(a): LINDAMAR ALVES FAERMANN 

 

Introdução: 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada junto aos professores da rede pública de ensino da 

cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Buscou com o estudo, analisar como as expressões da questão 

social incidem na vida escolar dos alunos e são atendidas pela escola. São inúmeras as demandas que se 

manifestam na escola resultantes das desigualdades sociais, como violência, tráfico de drogas, gravidez 

precoce, doenças sexualmente transmissíveis, comportamentos agressivos e de riscos, dificuldades de 

aprendizagem, evasão e repetência escolar, entre outras. Para enfrentá-las são necessárias políticas públicas 

eficazes, rede de serviços funcionais, formação/capacitação profissional, ações interdisciplinares e projetos 

comunitários envolvendo escola-família-comunidade. Nesse sentido, é fundamental tratar tais demandas 

como transversal à escola e constituinte da prática pedagógica, sobretudo pela necessidade de considerar o 

contexto econômico, social e cultural dos estudantes na totalidade de sua vida social, dado que essas 

dimensões interferem no seu processo de aprendizagem. 

Metodologia: 

A pesquisa realizada para fins deste Projeto é de caráter social. As informações foram coletadas por meio da 

abordagem qualitativa. Sua construção articula estudos teóricos e empíricos e ocorreu em duas etapas 

articuladas e complementares. Em um primeiro momento foi realizada uma pesquisa bibliográfica, tendo em 

vista adquirir familiaridade com o assunto e identificar a produção existente. Posteriormente, realizou-se a 

pesquisa de campo. O universo e os sujeitos dessa pesquisa foram constituídos por professores da rede 

pública municipal de ensino da cidade de Taubaté. Para a coleta de dados empregamos a técnica da 

entrevista semi-estruturada. Essa modalidade de entrevista permite que o sujeito sinta-se livre para expor 

suas ideias. Segundo Boni (2005, p. 75), a entrevista semi-estruturada é aquela que articula perguntas 

abertas e fechadas e o informante tem a “possibilidade de discorrer sobre o tema proposto”. A forma de 

seleção dos professores seguiu critérios de disponibilidade e aceitação em participarem da pesquisa e 

experiência de no mínimo um ano na área. Do grupo levantado, escolhemos intencionalmente seis 

professores da rede pública de ensino do município de Taubaté. Há que se destacar, segundo Martinelli 

(1999, p. 24), que em abordagens qualitativas temos a possibilidade de compor intencionalmente o grupo de 

sujeitos com os quais vamos realizar nossa pesquisa. Ressalta-se que a análise do material coletado foi 

subsidiada por fontes bibliográficas e por um exame criterioso da realidade, em seu movimento e em suas 

contradições. Para tanto, a perspectiva dialética foi assumida como método para análise concreta dos fatos 

reais. Essa perspectiva nos ajudou a construir não apenas o processo investigativo, mas também analisar os 

resultados, apontando elementos que nos permitiram desvelar a realidade social e avançar em suas 

interpretações. 

Resultado: 

Para os professores entrevistados os problemas sociais que incidem na vida escolar dos alunos, são: 

violência doméstica, envolvimento dos alunos com a criminalidade, drogas e álcool, erotização precoce por 

parte das meninas e pobreza. Segundo eles, a forma de atendimento dessas demandas por parte da escola é 

insuficiente. Explicitaram que muitas vezes acabam se adaptando as condições oferecidas pela Instituição, 

restringindo-se a conversa com os pais e familiares. Autores como Martins (2007) e Faermann (2007), 

demonstram em seus estudos a importância do assistente social nesse espaço sócio-ocupacional, seja na 

intervenção direta ou através de assessorias e de consultorias. Na ausência desses profissionais, muitas 

demandas são avaliadas e direcionadas sob uma perspectiva particularizada e fragmentada. Embora a 

política educacional indique ações e projetos voltados ao enfrentamento das expressões da questão social, 

constata-se lacuna entre os pressupostos jurídicos, políticos e a realidade concreta. 
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Conclusão: 

Diante do exposto fica claro que os professores entrevistados reconhecem que os problemas sociais 

influenciam na vida escolar dos alunos, no entanto, há uma tendência de responsabilização das famílias e 

dos próprios alunos pelo sucesso ou insucesso escolar. Também percebeu-se que a escola, muitas vezes 

encontra dificuldades para intervir por falta de preparo técnico-profissional, informação e apoio estrutural. 

Os apontamentos em relação à burocratização e o despreparo dos profissionais da educação para lidarem 

com as situações sociais que emergem no cotidiano escolar mostram as dificuldades enfrentadas 

cotidianamente, refletindo assim, no agravamento dessas situações. 
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CARACTERIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO MP, NOX E SO2: UM ESTUDO QUANTITATIVO NOS SITIOS 

DE AMOSTRAGEM SJC, CP E SP (SP)  

ENIC201616372 
 

CAROLINE KAKO OSTERMANN, MARIA CRISTINA FORTI, WELISON MICHAEL GUIMARÃES ANDRADE, 

CARLOS DANIEL MENEGHETTI 

Orientador(a): GILBERTO FISCH 
 

Introdução: 

A caracterização e quantificação do Material Particulado e de espécies químicas que se encontram na 

atmosfera são de suma importância para o monitoramento e compreensão sobre os processos de emissão, 

transformação e contaminação por poluentes, principalmente em locais condicionados por atividades 

antropogênicas (industrial, veicular, etc.), e para este estudo é necessário amostrar ao longo do tempo e em 

diferentes situações climáticas e locais. O material particulado inalável (MPI) em suspensão tem grande 

importância devido aos impactos nocivos na saúde humana, a vegetação, à sua composição química 

complexa e suas propriedades físicas. Por essa razão, estudou-se o MPI, que se encontra em suspensão na 

atmosfera em seu modo fino (MP? 2,5) e grosso (MP2,5-10), dosando-se os ânions (cloreto, nitrato e 

sulfato) e os cátions (sódio, amônio, potássio, cálcio e magnésio) maiores no extrato aquoso. 

Metodologia: 

O MPI foi coletado diariamente em períodos de 24 horas, abrangendo os períodos seco e chuvoso da região 

entre janeiro de 2014 a janeiro de 2016, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), localizado no 

Vale do Paraíba e na região metropolitana de São Paulo, nas cidades de São José dos Campos/SP, no INPE 

de Cachoeira Paulista/SP e no Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo 

em São Paulo/SP. Dispondo de um coletor para pequeno volume do tipo dicotômico (AMDic – Amostrador 

Dicotômico), através de um substrato de coleta de filtros de policarbonato montados em um porta filtro e 

instalado na mesma plataforma encontra-se o amostrador por denuder – DELTA (Denuder for Long-Term 

Atmospheric sampling), os denuderes (captam o gás: NOx e SO2), revestido de uma solução básica (NaOH) 

e uma ácida (ácido cítrico), em cada sitio. Ambos os aparelhos coletam o ar atmosférico por meio de um 

ciclone controlado. A massa das frações do MPI foi determinada por intermédio de análise gravimétrica. e 

aAs espécies químicas de interesse, tanto no AMDic quanto no DELTA, foram caracterizadas por extrato 

aquoso através de cromatografia líquida de íons pelo equipamento 850 Professional IC Metrhom. A análise 

estatística foi efetuada no programa Statgraphics, para a determinação da concentração das espécies 

químicas encontradas na interpolação entre os sítios estudados foi determinada com através da modelagem, 

calculada no software Hysplit. 

Resultado: 

Os resultados obtidos, em µmol.m-3, apontam que a maior concentração de NOx e SO2, em ambas as fases, 

de São Paulo nos anos de 2014 e 2015, respectivamente, foram: NOx – 1,4273 e 0,0433; SO2 – 7,5819 e 

0,0386 comparado aqueles encontrados tanto em São José dos Campos: NOx – 0,01381 e 0,0229; SO2 – 

0,0298 e 0,0271 como em Cachoeira Paulista: NOx – 0,0039 e 0,0098; SO2 – 0,0019 e 0,0094, evidenciam 

uma atmosfera de caráter urbana. O MPI tanto na moda grossa quanto na fina, organizam-se num gradiente 

de concentração, em µg.m-3, descrente entre a metrópole (São Paulo) região com intensa urbanização, 

passando pela semi-metrópole (São José dos Campos) até a zona rural (Cachoeira Paulista), no ano de 2014 

para a moda fina: 48,134>15,900>15,563 e na moda grossa: 47,864>19,962>12,921; em 2015 na moda fina: 

26,028>18,348>16,120 e na grossa: 20,248>18,948>11,481. 

Conclusão: 

Segundo os resultados encontrados pode-se concluir que o material particulado, o NOx e o SO2, no extrato 

aquoso são predominantemente de origem antrópica, devido a sua maior concentração nas regiões 

urbanizadas. Porém, os resultados devem ser considerados com cuidado uma vez que o nitrato, no material 

particulado inalável, em geral é formado secundariamente a partir das emissões de NOx. Considerando, 

também a presença do amônio no extrato aquoso. Além de verificar a redução de emissões de fontes 

antropogênicas na atmosfera da região estuda entre os anos de 2014 e 2015, melhorando a qualidade do ar. 
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ANÁLISE PARA IDENTIFICAR DETRITOS PROVENIENTES DE LIXO ESPACIAL  

ENIC201657177 

 

ANDRE MARTINS DA SILVA, PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Segundo a Agência Espacial Europeia, mais de 170 milhões de escombros de lixo espacial giram em torno 

da Terra, uma quantidade que ameaça as comunicações e sistemas de navegação por satélite e torna 

inevitáveis missões futuras para remove-los. O lixo espacial tende a voltar para a Terra, pela ação da 

gravidade, e ser destruído no atrito com a atmosfera. Alguns especialistas estimam que vários objetos 

poderão passar milhares de anos em órbita. Por enquanto, a destruição de lixo pela atmosfera contrabalança 

a geração de novos escombros. O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos nos exames e 

análises realizadas em fragmentos de uma peça denominada lixo espacial que caiu em território nacional. 

Foram realizados exames metalográficos, ensaios de dureza e difração de Raios X. 

Metodologia: 

O material recebido foi fotografado e submetido a exame visual com a utilização de uma lente de aumento, 

em seguida cinco partes foram seccionadas sendo três direcionadas para exames de DRX (Difração de 

Raios-X) e de dureza e outras duas foram embutidas a quente para dar inicio à preparação metalográfica. 

Após o embutimento as mesmas foram submetidas ao processo de lixamento, para este processo foram 

utilizadas lixas de granulometrias 180, 240, 400 e 600 mesh respectivamente, terminado o lixamento as 

amostras passaram pelo processo de polimento para remover possíveis riscos deixados pelo lixamento, para 

este processo utilizou-se os abrasivos, pasta de diamante de 1µ e sílica coloidal de 0,03µ. Dando sequencia a 

preparação, as amostras foram submetidas a ataque químico a fim de revelar sua microestrutura, para este 

processo utilizou-se a solução Keller constituída de 10 ml de ácido fluorídrico, 15 ml de ácido clorídrico, 25 

ml de ácido nítico e 50 ml de água destilada, após o ataque as amostras foram encaminhadas para exames 

microscópicos. 

Resultado: 

No exame visual observamos duas peças parciais curvas fixadas por parafusos Figura 1(AeB). As peças 

foram identificadas com os números 1e2. Apresentaram desgastes por erosão e metal fundido em suas 

superfícies. Os parafusos não sofreram danos aparentes. Nas análises de Raios-X das peças 1 e 2 foram 

detectados: Al, Mg, Zn, indicativos de liga de alumínio, gráficos na Figura 2(AeB). No parafuso detectou-se 

os elementos Fe, Cr e Ni, indicativo de aço inoxidável, gráfico na Figura 2(C). Nos ensaios de dureza 

Brinell, a amostra 1 apresentou 113±3HB, a amostra 2 apresentou 128±2 HB. Na amostra 3 foi utilizada a 

escala Rockwell-C e apresentou 48HRc. Na microscopia óptica na peça 1, observou-se microestrutura com 

grãos equiaxiais, característico de material fundido, provavelmente devido a alta temperatura na qual o 

mesmo foi submetido. Na 2, observou-se microestrutura com grãos alongados característico de material 

obtido pelo processo de laminação. 

Conclusão: 

Nos exames visuais detectou-se sinais de erosão e gotas de material fundido aderidas à superfície, devido 

submissão à alta velocidade e temperatura. Nos DRX determinou-se os principais elementos que compõem 

as peças, possibilitando enquadrar as ligas de acordo com normas estabelecidas. Na microscopia possibilitou 

determinar o processo de fabricação, o tratamento térmico não foi definido. No ensaio de dureza do material 

não podemos afirmar se os valores são reais devido ao calor submetido pela peça. De acordo com as 

análises, se trata de um material aeroespacial que cumpriu sua missão no espaço e ao retornar a terra foi 

denominado lixo espacial. 
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RABINDRANATH TAGORE: UMA POÉTICA DA VIDA  

ENIC201660981 

 

MARA MELLO DE JESUS 

Orientador(a): LUZIMAR GOULART GOUVÊA 

 

Introdução: 

A presente pesquisa tem por tema a poética de Rabindranath Tagore, um dos poetas indianos que tiveram 

maior visibilidade no Ocidente. No Brasil, a obra de Rabindranath Tagore teve circulação nos meios 

intelectuais e artísticos, que fizeram estender essa circulação aos meios escolares. Cecília Meireles é uma 

dessas intelectuais e artistas a quem devemos a presença da obra de Tagore no Brasil, tendo sido, inclusive 

responsável por parte da tradução do poeta para a língua portuguesa. 

Metodologia: 

A metodologia empregada foi a da pesquisa bibliográfica. A escolha da obra deve-se a um interesse pessoal 

despertado a partir da leitura da poética de Cecília Meireles, pela proximidade dos dois autores. A seleção 

do livro Gitanjali deu-se pelo fato de este livro enfeixar diversos textos de diversas obras do autor. 

Resultado: 

Como resultado, identificamos uma aproximação da obra de Cecília Meireles à de Tagore, o que produz 

como efeito uma espécie de estilização na obra de Cecília. 

Conclusão: 

Conclui-se que, a aproximação da obra de Cecília à poética de Tagore, neste trabalho, mostra as 

possibilidades de diálogo e de aproximações entre autores de universos diferentes, mas irmanados pela 

criação literária. 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE MULHERES DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ SOBRE COLETORES 

MENSTRUAIS  

ENIC201676022 
 

MICHELLE MIKA KONISHI, STEPHANIE TEODORO DOS SANTOS 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA BARBOSA DE TOLEDO 
 

Introdução: 

Os produtos higiênicos descartáveis são impactantes ao longo do seu ciclo de vida, na fase de extração de 

matérias primas até a fase do descarte, sendo considerado como uma das grandes fontes individuais de 

resíduos que são acumulados em lixões e aterros (SANCHES, 2004). Os absorventes descartáveis foram 

introduzidos no mercado nos anos 70 e ao longo dos anos sofreram melhorias para gerar um conforto para a 

mulher (PIGOZZO, 2014). Nos dias atuais, surgem no mercado novos produtos ecológicos que não 

apresentam química nociva em sua composição ou polímeros em sua matéria prima. Estão entre esses 

produtos, os coletores menstruais de silicone, o absorvente descartável biodegradável, a calcinha com 

camada absorvente e as esponjas biodegradáveis (ENCYCLE, 2016). Este estudo teve como objetivo um 

levantamento quantitativo sobre o uso de absorventes descartáveis e outros métodos de coleta do fluxo 

menstrual, e o conhecimento sobre coletores menstruais ecologicamente melhores. 

Metodologia: 

Para a realização do presente trabalho foram formulados dois questionários, sendo o primeiro sobre o 

período menstrual e quantidade e quais absorventes as mulheres utilizam, e o segundo questionário sobre o 

conhecimento sobre os coletores menstruais. Entrevistou-se pessoalmente e com o auxílio de aplicativos de 

comunicação 53 mulheres entre as idades de 17 a 35 anos, dentro do município de Taubaté através dos 

questionários. QUESTIONÁRIO - FLUXO MENSTRUAL Entrevistada nº ____ Idade:___ 1. Com quantos 

anos foi a sua primeira menstruação? _______ 2. Quantos dias duram o seu período menstrual? ______ Se 

você utiliza de absorventes descartáveis, responda as questões 3, 4 e 5: 3. Quantos absorventes descartáveis 

você usa por dia no seu período menstrual? _____ 4. Você utiliza absorventes internos? Se sim, quantos por 

dia? _____ 5. Você utiliza protetores diários? _____ 6. Se você utiliza outros coletores menstruais, assinale 

um ou mais: Copo coletor menstrual Absorventes biodegradáveis Esponjas biodegradáveis Calcinhas 

absorventes Panos absorventes 

_____________________________________________________________________________ TESTE DE 

COLETORES MENTRUAIS Entrevistada nº ____ Você já ouviu falar no coletor menstrual? Você já ouviu 

falar do pano absorvente? Você já ouviu falar de esponja biodegradável? Você já ouviu falar de calcinha 

absorvente? Você já ouviu falar de absorvente descartável biodegradável? 

Resultado: 

Ao final da análise das 53 entrevistas do primeiro questionário, calculou-se a média das perguntas o que 

demonstrou como resposta que a idade das entrevistadas é de aproximadamente 24 anos, o período 

menstrual se inicia entre os 12 e 13 anos, sendo que esse período dura mais ou menos 5 dias e cada mulher 

utiliza de 3 a 4 absorventes por dia. Observou-se também que o absorvente interno é utilizado por um terço 

das mulheres sendo praticamente apenas para atividades aquáticas, os absorventes diários, para fora do 

período menstrual, são utilizados por cerca de um quinto das entrevistadas. Sobre os coletores ecológicos o 

mais utilizado é o copo coletor menstrual, somente um décimo das mulheres o usarem. Após avaliação do 

segundo questionário, verificou-se que 83% das mulheres conhecem o copo coletor menstrual, 28% o pano 

absorvente, 17% a esponja biodegradável, 11% a calcinha absorvente e 28% o absorvente descartável 

biodegradável. 

Conclusão: 

A partir dos resultados, fez-se o cálculo e por mês uma mulher consome em média 15 absorventes durante o 

seu ciclo menstrual. Se visto em um ano, esse valor se altera para 180. Levando-se em conta apenas o 

município utilizado para a trabalho, onde a população feminina é de 141.934 pessoas (EOKOE, 2015), então 

teremos um consumo de 25.584.120 absorventes de difícil biodegradação e não recicláveis sendo 

descartados no ambiente. 
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APLICAÇÃO DE UM PLANEJAMENTO FATORIAL A AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA COMPRESSÃO, COM 

SUBSTITUIÇÃO DO AGREGADO MIÚDO POR RESÍDUO DE VIDRO  

ENIC201673073 

 

PATRICIA MACHADO TORRES, MAIARA CRISTINA DE MATTOS FERREIRA, MATHEUS MAIA RODRIGUES DE 

ANDRADE, CRISTIANO AUGUSTO MANHÃES SILVEIRA, BRUNO CHABOLI GAMBARATO, JOICE ANDRADE 

DE ARAÚJO 

Orientador(a): SÉRGIO ROBERTO MONTORO 

 

Introdução: 

Atualmente na Construção Civil, no que tange ao conceito de sustentabilidade, tem demonstrado bastante 

preocupação. Adequando assim, seus processos quanto à execução e a adoção de materiais sustentáveis. 

Neste sentido, se faz necessário pensar em alternativas tecnológicas que sejam capazes de reincorporar na 

cadeia produtiva, materiais classificados como resíduos. Este trabalho se propõe em avaliar a resistência e 

trabalhabilidade do concreto FCK 25 MPA, com substituição parcial de agregado miúdo de areia pelo vidro 

em proporções de 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 100%. O estudo traz como alternativa a diluição dos resíduos 

de vidro, gerado nas grandes indústrias, como utilização no produto mais utilizado na Construção Civil. Os 

ganhos com a pesquisa possuem caráter ambiental, haja vista, a economia gerada na extração de areia e 

econômico, onde o agregado de vidro, utilizado com essa finalidade poderá trazer valor de mercado inferior 

ao da areia por m³ de concreto. 

Metodologia: 

A metodologia adotada tem caráter experimental. Os materiais utilizados na pesquisa são cimento, CP III F 

40 – CSN, resíduo de vidro proveniente de uma fabrica da região, brita 02 (dois) e areia. A preparação do 

vidro consistiu em moagem no moinho de bolas e após este realizamos o processo de peneiramento no qual 

5%, 10%, 20% estão compreendidas entre <30>100 Mesh e as demais entre <30>40 Mesh. 

Resultado: 

Durante a execução do concreto, observou-se que quanto maior a diversidade granulométrica dos agregados, 

maior foi o preenchimento dos vazios e o ganho na massa específica, resultando assim, em valores 

significantes para a resistência a compressão. Com isso, este estudo visa auxiliar na determinação da 

variação e quantificação granulométrica ideal do agregado em questão. Destaca-se que, a proporção de 15% 

em substituição da areia pelo vidro com granulometria compreendida entre <30>40 Mesh, dentre as demais 

definidas, foi a que apresentou melhor resultado, um aumento de 10% na resistência a Compressão. 

Conclusão: 

De acordo com os resultados obtidos, chegamos a conclusão que o vidro com granulometria compreendida 

entre <30> 100 Mesh a porcentagem substituída da areia pelo vidro será menor. Quanto ao vidro com 

granulometria compreendida entre <30>40 Mesh atingimos seu ponto máximo de resistência a compressão 

numa determinada porcentagem. 
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CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DOS AÇOS 43XX REVELADO PELO ATAQUE QUÍMICO NITAL 

2%  

ENIC201657903 

 

EDUARDA SANTOS LIMA, ANTONIO JORGE ABDALLA, GISELIA ALVES DE SOUZA 

Orientador(a): HUMBERTO LOPES RODRIGUES 

 

Introdução: 

O aço é basicamente uma solução sólida composta por ferro de estrutura cristalina CCC em temperatura 

ambiente com átomos de carbono em seus interstícios, podendo conter elementos de liga influenciando suas 

propriedades1 . Aumentando-se a temperatura até a zona de austenitização, e com determinados 

resfriamentos obtem-se diferentes fases, tais como: ferrita, cementita, perlita, bainita, martensita e austenita 

retida. Os aços da família 43xx hipoeutetoides são denominados baixa liga e baixo carbono, com alta 

resistência, elevado limite de tensão de escoamento, tenacidade e resistência à fadiga2. A metalografia é 

amplamente usada para identificação destas fases, nela é realizada uma preparação do material para obter 

uma superfície polida e uniforme, onde ataques químicos produzirão corrosões de diferentes intensidades 

em cada fase do material, sendo possível diferenciá-las3. Neste trabalho analisou-se a microestrutura de 

cinco diferentes aços hipoeutetóides da família 43xx, temperados e atacados quimicamente com nital a 2%. 

Metodologia: 

As amostras usadas foram do aço 4320, 4330, 4340, 4350 e 4370, fornecidas em forma de pastilhas com 

diâmetro de aproximadamente 20 mm e espessura de 4 mm, foram cortadas pela cut off da marca AROTEC 

em 4 partes em forma de pizza, para facilitar a preparação, a qual foi o embutimento a frio das peças com 

resina poliéster, lixamento com lixadeira automatizada AROTEC com lixas d’água de 180 a 400 mesh e 

com lixadeira manual AROTEC com lixas de 800 a 2000 mesh, seguida pelo polimento na politriz 

automática AROTEC com sílica de 0,05 ?m. O ataque químico foi realizado com ácido nítrico (nital) 

diluído com concentração de 2% durante 20 segundos. As imagens reveladas das fases presentes foram 

obtidas em um microscópio óptico, pertencente ao laboratório de metalografia da FATEC de 

Pindamonhangaba. 

Resultado: 

As imagens feitas pelo microscópio óptico Olympus com ampliação de 500x e 1000x apresentaram uma 

redução na quantidade de perlita e aumento da fase martensita de acordo com o aumento do teor de carbono 

das amostras. Na figura 1, observa-se o aço 4320, tendo perlita(coloração escura) e ferrita(coloração 

branca). Na figura 2, o aço 4330 é composto pelas fases perlita(cinza), martensita(escura) e ferrita(branca). 

Na figura 3, nota-se o aço 4340 com ferrita, perlita e ripas de martensita. Na figura 4, pode-se verificar no 

aço 4350 um aumento da fase ferrita, uma redução da fase perlita e o aumento da martensita. Na figura 5, 

verifica-se no aço 4370 a ferrita(branca), a perlita(cinza) e um crescimento da fase martensita(escura)2,3. 

Conclusão: 

De acordo com o aumento do percentual de carbono nas amostras ocorre uma redução da formação de 

perlita, que é elevada em aços baixo carbono, aumento da fase ferrítica e um crescimento da fase 

martensítica, a qual é rica em carbono. 
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LAVAGEM A AUTOMOTIVA A VAPOR: UMA FORMA DE LIMPEZA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

ENIC201648849 
 

GIOVANI HEMENEGILDO DOS SANTOS 

Orientador(a): PAULO FORTES NETO 
 

Introdução: 

O propósito deste trabalho é buscar opções contra o desperdício de água, sabendo que temos tecnologias que 

nos permitem cuidar de nossos bens e sem afetar o meio ambiente. A água vem sendo explorada sem 

nenhum critério, um grande desafio do século XXI será impedir a crise da água, e criar formas eficientes 

que combatem todos os problemas decorrentes dessa crise A lavagem a vapor pode reduzir o consumo de 

água em até 50 vezes quando comparado à lavagem de um carro em lava Jato comum, que utiliza em media 

400 litros de água por veículos. Diferença significativa comparada em termos de sustentabilidade com a 

Vaporizadora, que gasta somente 8 litros por veículos. A lavagem a vapor utiliza a tecnologia pela constante 

busca entre desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo preservação do ecossistema. Tentando garantir 

um planeta mais saudável as futuras gerações. 

Metodologia: 

O objetivo desta pesquisa é realizar um comparativo entre os sistemas de lavagem à úmido e a vapor de 

veículos, no âmbito de limpeza, tecnologia e sustentabilidade. Algumas visitas de campo foram realizadas, 

sendo escolhidas três empresas deste segmento, sendo uma empresa de lavagem de veículos, chamados de 

Lava Jato, que utiliza o sistema convencional de lavagem a úmido, denominada empresa A, uma empresa de 

lavagem, a base de jato de espuma, em uma rede de posto de combustível, denominada Empresa B e uma 

empresa que utiliza a lavagem de veículo a vapor, denominada empresa C. Durante o trabalho de campo 

realizado, por questão metodológica, foi feita a opção por se descrever três tipos de atendimento para a 

lavagem de veículos, para identificar os elementos pertinentes à pesquisa: A lavagem a úmido, chamados de 

Lava Jato, utiliza a tecnologia de lavagem por meio de uma maquina de alta pressão, que bombeia água sob 

pressão através de uma tubulação para a limpeza de superfícies com um jato de água a alta velocidade. 

Enxágua o veiculo com água pressurizada e lava se com uma bucha emergida no Shampoo, enxágua 

novamente com água pressurizada. A Lavagem a base de Espuma, utiliza uma maquina que lança espuma. A 

bomba joga a água misturada com o shampoo e o ar comprimido. Enxaguá veiculo com água pressurizada, 

aplica a Espuma através do Jato, enxágua se novamente com água pressurizada. A lavagem a vapor utiliza à 

tecnologia a base de vapor. O vapor produzido pelo aumento da temperatura da água é utilizado em alta 

pressão para remover a sujeira do veículo sem a utilização de produtos químicos. O calor do vapor 

rapidamente liquida pedaços de terras e outras sujeiras, e seu sistema de pressurização retira os resíduos 

restante. 

Resultado: 

Pelo acompanhamento do processo de lavagem definimos: Empresa A: O processo utiliza água tratada, tem 

duração de 25 minutos e consome em media 400 litros de Água. A água, e todo o resíduo químico de sua 

atividade são devolvidos a rede de esgoto sem nenhum tratamento prévio. Empresa B: O Processo utiliza 

água tratada, tem duração de 15 minutos e consome em media 120 litros de água. A água, e todo o resíduo 

químico de sua atividade são tratados e lançados na rede de esgoto. Empresa C: O processo utiliza água 

tratada ou água de reuso, captado da chuva, a lavagem tem duração de 2 horas e 30 minutos e consome em 

media 8 litros de água. A lavagem a vapor não utiliza produtos químicos e seus resíduos são mínimos, 

limpado a base de pano. 

Conclusão: 

Conforme mostrado, o sistema de lavagem a vapor, desenvolvido pela Empresa C, possui várias vantagens 

em relação ao meio ambiente, alcançando o objetivo central do trabalho. Divulgando a viabilidade do 

sistema de lavagem a vapor, para novos empreendedores, pois ao comparar os riscos ao meio ambiente, os 

custos são minimizados. Apesar de ainda ser um mercado novo e as pessoas terem receio sobre este sistema 

de lavagem. A lavagem a vapor tem uma boa eficiência e não causa danos a pintura do carro e deve se 

divulgar focando os benefícios ao meio ambiente e as futuras gerações. 
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RESISTÊNCIA DA CULTURA CIGANA E VIOLAÇÕES DOS DIREITOS SOCIAIS  
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MARIA VALDIRENE LEITE CHACON 

Orientador(a): LINDAMAR ALVES FAERMANN 

 

Introdução: 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada junto a uma comunidade cigana, localizada na cidade de 

Taubaté. Buscou-se com o estudo conhecer os processos de violações dos direitos sociais vivenciados pelos 

ciganos, bem como analisar sua cultura e suas condições de vida. No Brasil, o Decreto Nº 6.872/2009 que 

dispõe sobre a política de promoção a igualdade racial, apresenta princípios voltados para as populações 

negras, quilombolas, indígenas, ciganas e demais grupos discriminados. O documento trata, dentre outras 

questões, do enfrentamento ao preconceito, da igualdade de gênero e da oportunidade ao mercado de 

trabalho, tendo em vista ampliar o acesso a projetos e a sistemas de incentivos fiscais, assegurando a 

incorporação desses grupos a programas de segurança alimentar e habitacionais, na perspectiva da sua 

proteção social. No entanto, na contradição desses indicativos, em pleno século XXI, os ciganos continuam 

sendo alvo de preconceitos, tendo seus direitos sociais violados cotidianamente. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa utilizamos a abordagem qualitativa. De acordo com Chizzotti (1991, 

p. 84), os dados e conhecimentos revelados por tal abordagem “não se restringem às percepções sensíveis e 

aparentes, mas se manifestam em uma complexidade de oposições, de revelações e de ocultamentos”. Para a 

coleta de dados apropriamo-nos da entrevista em sua forma semiestruturada, combinando perguntas abertas 

e fechadas, proporcionando aos entrevistados exporem seus relatos de forma espontânea, contribuindo 

positivamente para o desenvolvimento da pesquisa. Segundo Richardson (1999) a aplicação desta técnica é 

um dos meios mais eficazes para analisar a visão dos participantes, como pensam e agem diante da vida e 

dos acontecimentos históricos. A entrevista nas palavras do autor permite uma “interação face a face, pois 

tem o caráter, inquestionável, de proximidade entre as pessoas, que proporciona as melhores possibilidades 

de penetrar na mente, vida e definição dos indivíduos”. (ibidem, 1999, p.207). Os participantes da pesquisa 

foram?constituídos por cinco ciganos sendo dois jovens, um adulto e dois idosos. A opção pelas diferentes 

faixas etárias deve-se a importância de conhecermos a visão de mundo que particulariza cada sujeito em 

suas fases da vida. Entende-se que o jovem é mais influenciado pela cultura ocidental, ao passo que os 

idosos tendem a mantê-la. Essa diversidade conferiu mais riqueza à pesquisa. Os depoimentos foram 

gravados em aparelho MP3 e posteriormente transcritos. Na sequência iniciamos o trabalho de 

transformação das informações e o tratamento e análise dos dados conforme os objetivos propostos na 

pesquisa. Obedecendo às orientações éticas serão guardados por um período de cinco anos. Com a 

aproximação aos integrantes do acampamento cigano, entendemos melhor o funcionamento da comunidade, 

desvendando suas carências e dificuldades materiais. 

Resultado: 

Os ciganos relataram que são tratados com desconfiança em muitos lugares que chegam como se fossem 

cometer algo ilícito. Evidenciaram dificuldades para acessarem escolas e creches. Quanto aos seus hábitos a 

pesquisa mostrou que o povo cigano não abandonou sua cultura, mesmo nas situações de moradia quando 

adquirem imóveis sempre acabam voltando para a estrada, mantendo assim traços seculares. As famílias são 

formadas muito cedo, sendo os integrantes com idade de 15 a 18 anos. Segundo depoimentos, a menina 

pode escolher o noivo, mas em algumas famílias os casamentos são arranjados. Nos casos sem êxitos, a 

mulher volta para a casa dos pais, acompanhada dos filhos. A maior dificuldade em relação à resistência de 

sua cultura acontece com os meninos que recusam se vestir como ciganos, entrando em discórdias com os 

mais velhos. Há um receio que os garotos se desviem dos costumes e fiquem sem o apoio dos demais. 
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Conclusão: 

A inserção em campo e as entrevistas nos permitiram entender como vivem os ciganos nesse acampamento 

de Taubaté. O tratamento dado pela sociedade aos ciganos não evoluiu muito, eles ainda são vistos com o 

mesmo preconceito da época em que foram degredados para o Brasil Colônia, em 1574. A falta de 

compreensão e de respeito com o seu modo de vida permanecem. Os ciganos são um povo singular, dotado 

de costumes próprios, muitos levam uma vida nômade, entregando-se ao comércio, à música, à dança e à 

adivinhação da sorte. Por carregarem o estigma de um grupo desonesto sofrem constantes discriminações. 
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STAR WARS: A FORÇA QUE MUDOU O MUNDO  

ENIC201604582 

 

VICTÓRIA RIBEIRO 

Orientador(a): JEFFERSON JOSÉ RIBEIRO DE MOURA 

 

Introdução: 

Como um dos filmes mais influentes da história do cinema, Star Wars consolidou-se como um verdadeiro 

mito, sendo referência no quesito efeitos visuais e sonoros com a criação da ILM (Industrial, Light & 

Magic), uma vez que a maior parte deles foi criada com itens comuns. George Lucas, criador (até o VI 

episódio) da saga, trabalhou com elementos simples e de baixo custo, disponíveis para ele no começo da 

série, visto que o orçamento liberado era limitado e obrigava o jovem cineasta a improvisar. Atualmente, a 

franquia Star Wars pode ser vista em praticamente todos os veículos midiáticos, e além do que a tela nos 

mostra, a criação de George Lucas também é considerada religião em muitos países. O “Jedaísmo” é um 

movimento crescente, com adeptos até mesmo no Brasil. 

Metodologia: 

A pesquisa exploratória desse artigo teve por base as obras "Como Star Wars conquistou o universo" de 

Chris Taylor, "Almanaque Jedi: Guia do universo Star Wars" de Henrique Granado e Brian Moura, "Darth 

Vader: a realidade e a fé em Star Wars" de Danilo José Figueiredo e "Deslumbramento Coletivo: Opinião 

Pública, Mídia e Universidade" de Simone Antoniaci Tuzzo. O impacto da saga Star Wars como um todo foi 

analisado principalmente no modo de vida dos fãs da série, fã clubes, movimentos relacionados ao filme, 

datas comemorativas, religião e até mesmo as influências no cinema atual. Estudou-se também acerca do 

psicológico das pessoas que se deixam influenciar e que, por via das vezes, fazem dessas séries, 

personalidades e filmes; modo de vida. 

Resultado: 

Pode-se notar que Star Wars tem exercido grande influência na sociedade atual, e como resultado da 

pesquisa desse impacto é notável a existência de inúmeros movimentos de cunho filantrópico, como o 501st 

e o Rebel Legion; grupos de cosplayers que se reúnem para realizar ações solidárias em hospitais e 

comunidades carentes, mudanças no cinema atual como a criação da Pixar; empresa de animação criada 

pela ILM, dias comemorativos como o Star Wars Day, entre outros. 

Conclusão: 

Após análise da pesquisa exploratória, conclui-se que a saga Star Wars é um fenômeno mundial, e seus 

filmes são atemporais, uma vez que continua sendo sucesso mesmo após quase 40 anos de existência. É 

notório que apesar do enredo se tratar de uma “novela” tecnicamente atual, o ambiente do filme quebra os 

padrões da época ao se tratar de uma galáxia diferente da explorada nos produtos cinematográficos de ficção 

científica de 1977. O sucesso da série se dá justamente por tratar de algo completamente inédito para a 

época. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

678 

 

MOEDAS VIRTUAIS O DINHEIRO DO FUTURO  

ENIC201638966 

 

JULIANI PAOLA RIBEIRO DE MORAIS, WAGNER WILLIAM CORREA LEITE 

Orientador(a): RITA DE CASSIA RIGOTTI VILELA MONTEIRO 

 

Introdução: 

Moedas virtuais vêem ganhando espaços no mercado mundial, com isso diversos economistas estão 

estudando possíveis impactos na economia e questionando a real segurabilidade de investimentos neste 

novo ramo (RAMOS 2014). Esse trabalho visa explicar o que são as moedas virtuais e como elas 

funcionam, baseando-se na moeda virtual Bitcoin. Além disso, será realizado um estudo de caso voltado 

para o ramo do Bitcoin, moeda de maior destaque atualmente, com o intuito de avaliar sua segurabilidade e 

através da coleta de dados mostrar de forma estatística o valor de sua flutuação. Será desenvolvido um 

protótipo de gerenciamento no qual o usuário terá acesso ao valor da moeda Bitcoin em tempo real podendo 

converter os valores de forma rápida para valores de moedas estatais, gerar dados estatísticos (gráficos e 

tabelas) que o ajude conhecer melhor seus investimentos diferenciando-se das carteiras virtuais que existem 

no ramo digital. 

Metodologia: 

Para desenvolver este projeto será necessário realizar diversos estudos e pesquisas em livros e sites da 

internet, para assim, compreender de forma geral como as moedas virtuais funcionam, os tipos existentes e 

elaborar um estudo de caso em períodos diferenciados sobre a flutuação da moeda. Após as pesquisas e 

estudos feito sobre as moedas estatais e virtuais, será desenvolvido um protótipo de gerenciamento entre 

essas moedas para facilitar o entendimento entre as flutuações paralelas de forma com que o usuário consiga 

analisar de maneira mais clara seus investimentos. Para desenvolver o protótipo será utilizado as linguagens 

PHP e HTML 5 juntamente com CSS e banco de dados MySQL, além de recursos da engenharia de 

software para um desenvolvimento com qualidade, tais como, levantamento de requisitos, elaboração de 

desenhos do sistema e design patterns para uma programação mais eficiente. 

Resultado: 

Resultados Através de uma ferramenta simples de entender as flutuações entre as moedas estatais e virtuais 

foi possível incentivar os usuários a utilizar as moedas de acordo com suas necessidades, através de um 

sistema Web desenvolvido juntamente com a ferramenta de gerenciamento os usuários passaram a ter 

conhecimento sobre como e onde guardar suas moedas virtuais, quais sites são os mais recomendados, como 

comprar, como vender entre outras dúvidas que pessoas que nunca tiveram um experiência com moedas 

virtuais se perguntam. 

Conclusão: 

As moedas virtuais são sistema inovador e aberto, onde as pessoas contribuem entre si com objetivos 

mútuos, além disso, é o início de um sistema que poderá trazer grandes benefícios no futuro, o sistema a 

qual as moedas virtuais se sustentam (Blockchain) está em crescimento e podem trazer soluções ainda mais 

inovadoras tudo depende da liberdade e da imaginação das pessoas que o desenvolvem e através do sistema 

Web desenvolvido neste trabalho é possível integrar mais pessoas a esse novo ramo que está crescendo. 
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TÍTULO: O CONVÊNIO DE TAUBATÉ E AS RELAÇÕES ECONÔMICAS COM A ERA VARGAS  

ENIC201661770 

 

FELIPE ALVES DIAS ANDRADE, MARIA EDUARDA MENDES CAMPOS, CAMILA PAPARELI RODRIGUEZ 

ANDUJAR, CAMILA DA SILVA FONSECA DOS SANTOS 

Orientador(a): RACHEL DUARTE ABDALA 

 

Introdução: 

Em meados do século XIX, o Brasil e, mais especificamente a região do vale do Paraíba, vive seu auge 

como a principal potência econômica em relação ao café e como um ponto estratégico para distribuição e 

comercialização. Contudo, mesmo a região se destacando de tal modo e recebendo a expressão: "O Brasil é 

o Vale", não conseguiu progredir em meio ao início de uma avassaladora crise internacional. Pensando em 

uma possível fuga da crise, foi instituído o Convênio de Taubaté, que visava a valorização do café e a 

manutenção da economia cafeeira. A partir dessa premissa, o objetivo desta pesquisa foi analisar se o 

chamado Convênio de Taubaté, realizado em 1906, foi realmente efetivo para a estruturação da economia 

brasileira, em relação ao cenário mundial em decadência e como poderia ter sido mais efetivo se fosse 

somado ao plano de reestruturação da Era Vargas entre 1930 e 1945. 

Metodologia: 

Metodologicamente, a pesquisa foi realizada com base em revisão bibliográfica de autores brasileiros sobre 

o desenvolvimento da crise cafeeira entre os séculos XIX e XX, e a análise documental do termo do 

Convênio de Taubaté. Tendo alcançado notoriedade contemporaneamente ao período de sua assinatura e 

tendo sido amplamente noticiado pela imprensa nacional e internacional, o documento do convênio é 

considerado como o mais famoso documento da história cafeeira do Brasil. Esse documento, assinado pelos 

presidentes dos Estados de São Paulo, Rio de janeiro e Minas Gerais, tornou-se uma das peças mais 

analisadas, atacadas e difundidas da nossa história econômica. A análise documental englobou aspectos 

internos e externos contemplando o cruzamento com obras de análise da economia cafeeira publicadas nas 

décadas de 1930 e 1940, no período getulista. Desse modo, foi possível realizar a investigação do processo 

econômico e político do Brasil desde o acordo do convênio até a reforma de reestruturação financeira 

aplicada durante a Era Vargas. 

Resultado: 

Após a investigação feita sobre o tema, percebeu-se que a economia brasileira sofreu um forte impacto com 

as medidas políticas tomadas no final do século XIX, sendo projetada até meados do século XX durante o 

governo Vargas. Assim, ao pesquisar sobre como as medidas tomadas mediante ao Convênio do Café foram 

prematuras, foi possível constatar que, se caso o governo analisasse a economia, teria poupado recursos e, 

assim, quando a crise chegasse, o financeiro do governo estaria reservado e a população passaria a crise 

econômica de outra forma. Apesar de marco e relevante para a História Nacional há a necessidade de 

investir maiores aprofundamentos relativos as pesquisa sobre o Convênio de Taubaté, pois, constituiu-se um 

imaginário em torno desse fato histórico, de que teria sido uma espécie de cortina de fumaça aos privilégios 

dos cafeicultores, com enorme fardo para as finanças públicas – a chamada “socialização das perdas”. 

Conclusão: 

Com base nos resultados alcançados nesta pesquisa, conclui-se que o governo agiu precocemente perante a 

uma situação econômica não favorável, prolongando o processo de uma arrastada reestruturação da 

economia brasileira. Analisar o Convênio de Taubaté é realizar um estudo, a partir da perspectiva da longa 

duração, da especificidade da Primeira República e de suas consequências político-econômicas. 
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE ARTIGOS SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NAS 

ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO BIBLIOGRAFICO.  

ENIC201638531 

 

GLEICIANE PEREIRA DE SENA, CRISTINA ALEIXO LIMA, PATRÍCIA DE OLIVEIRA VALE VIANA, VANESSA 

MENEZES DA SILVA 

Orientador(a): GRAZIELA DE FARIA SANTOS SOARES 

 

Introdução: 

Hoje vivemos em uma economia que impõe cenários versáteis, exigindo que as organizações conheçam o 

ambiente no qual está inserida para se destacar em meio às ameaças e oportunidades que surgem. As 

estratégias, fundamentadas nas decisões e ações empresariais que orientam a organização na busca do 

sucesso, tornaram-se muito mais importantes e ao mesmo tempo muito mais difíceis de serem definidas. À 

medida que ocorrem as mudanças no mundo corporativo, para alcançar os objetivos estabelecidos, a 

empresa deve estabelecer uma estratégia que lhe permita atingir suas metas e obter o sucesso. Com isso, 

descobre-se a dimensão estratégica do mundo dos negócios, na medida em que contribui para uma maior 

competitividade, direcionando as ações e as decisões sobre determinado assunto que influenciará o futuro da 

empresa. 

Metodologia: 

Este artigo foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica, quantitativa e qualitativa, com 

delineamento de pesquisa documental, pois a mesma tem como base de dados de análise o material 

disponibilizado pública e eletronicamente na página da Scielo e também referencias em livros para o 

embasando o referencial teórico. De acordo com Cassarin (2012, p.49) “A pesquisa bibliográfica, faz uso de 

artigos, teses, dissertações, livros, etc., escritos por outros autores sobre o tema em questão. Nesse tipo de 

pesquisa é possível verificar o que já foi produzido”. Ainda sobre pesquisa bibliográfica Barros (2007, p.85) 

“lhe permite obter uma postura científica quanto à elaboração de informações da produção científica já 

existente, quanto á elaboração de relatórios e quanto a sistematização do conhecimento que lhe é 

transmitido no dia a dia”. Também foi utilizada nesse artigo uma pesquisa qualitativa que segundo Casarin 

(2012) objetiva uma metodologia predominantemente descritiva. E pesquisa quantitativa como o próprio 

nome diz tem o objetivo de quantificar uma ou mais variáveis estudadas. Para elaboração deste trabalho, 

escolheu-se como artigos nacionais disponíveis na base de dados SciELO - Scientific Electronic Library 

Online (Biblioteca Científica Eletrônica em Linha). A pesquisa foi realizada introduzindo-se o termo 

“planejamento estratégico” nas palavras a serem procuradas, delimitando para a busca somente nos títulos 

dos trabalhos realizados nos últimos 5 anos. Com isso foi obtido inicialmente uma amostra de 13 artigos, 

porém, três publicações eram de origem estrangeira e duas não falava sobre o assunto, resultando, assim, em 

uma amostra de 8 artigos. Foi realizada a leitura analítica e integral de cada um dos trabalhos. As referências 

trouxeram dados dos seguintes indicadores: Título (complementação da terminologia pesquisada); autores; 

ano; local de publicação; instituição/ Universidade; revista e área de estudo. 

Resultado: 

Ao realizar a busca dos artigos disponíveis na biblioteca SciELO, no qual continham o termo “Planejamento 

Estratégico” no título, obteve-se como resultado um total de 13 produções, porém somente 08 dos artigos 

tratavam do assunto e foram utilizados na análise. Observa-se que no ano de 2012 o tema teve maior 

ocorrência, sendo encontrada 5 publicações, em 2014 e 2015 não foi encontrados artigos sobre este tema, e 

em 2011 formam consultados 2 e em 2013 apenas 1. O tema foi discutido na Gestão de família, nas 

organizações, em sua evolução, em instituições de ensino, gestão de conhecimento, planejamento formal 

emergente, e correntes teóricas do planejamento. Analisando os periódicos nos quais os artigos foram 

publicados, obteve-se um total de 7 periódicos. Quanto à área de estudos dos autores, 4 são da área de 

engenharia de produção, o que ressalta que tem se referenciado a importância do planejamento para a 

produção. 
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Conclusão: 

Conclui-se que o assunto tem sido estudado em diversas áreas de conhecimento, porém com maior 

frequência nas revistas de área de Gestão e Administração, no entanto a maior parte dos estudos foram 

realizados por autores da área de Engenharia de Produção. Embora o Planejamento Estratégico tenha 

surgido no campo relacionado à gestão, administração e Contabilidade, percebe-se que o assunto vem 

transitando em diversas áreas de conhecimento. Desta forma se destaca a relevância do assunto necessitando 

de estudos mais atualizados sobre o tema que teve como último trabalho encontrado na base Scielo foi em 

2013. 
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A LITERATURA DOS CONTOS DE MACHADO DE ASSIS COMO INSTRUMENTO DE ANALISE E 

CONTEXTUALIZAÇÃO EM SALA DE AULA  

ENIC201688496 

 

ERIKA DE CARVALHO RIBEIRO DE SOUZA, TACIANA COSTA DE SOUZA, VITÓRIA NERY DE MEDEIROS 

COSTA, ANDRÉ MATEUS REIS AMARAL, EVELYN BUENO MACHADO, GIDEON SABINO DAS CHAGAS 

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Este estudo surge da necessidade de criar estratégias que motivem o educando a praticar a leitura e os 

instiguem a conhecer e ter apreço pela Literatura, e a proposta de leitura dos contos de Machado de Assis, A 

Cartomante e O Enfermeiro justifica-se na abordagem de reforço e oportunidades de leitura na construção 

da formação critica e cultural do estudante estabelecendo uma conexão atemporal sobre o comportamento 

humano, despertando reflexões sobre a vida em sociedade e sua autonomia. A literatura é a livre expressão 

do pensar e argumentar por meio da escrita, incorpora valores e estabelece parâmetros de vivências 

moldados por meios de outras experiências humanas, recriando e refletindo sobre diversos assuntos, 

gerando entendimento, que consequentemente é incorporado ao domínio do ledor. Desta forma, de acordo 

com a LDBEN, (1996) inciso terceiro que defende a formação integral do estudante como cidadão 

participativo e opinativo, sendo responsável pela sua vida. 

Metodologia: 

O projeto será aplicado em uma sala do 3° ano do Ensino Médio, em uma escola do interior do Estado de 

São Paulo, em forma de oficina, com duração aproximadamente de um mês. Destinando-se para o estudo 

duas aulas por semana. Primeiramente com base em observações no perfil da sala, será aplicada uma 

dinâmica de qualidades e personalidades. Sendo realizada da seguinte forma; cada aluno receberá um 

pedaço de papel, para que anotem seu nome nele e coloquem em um saco, em seguida os pesquisadores 

farão o sorteio entre os educandos, e cada um escreverá uma qualidade para o colega de sala. No intuito de 

estimular e fortalecer vínculos de afetividade entre os estudantes. Prosseguindo o projeto por meio de uma 

aula expositiva contendo a biografia de Machado de Assis e conteúdos sobre o Movimento Realista no 

Brasil, logo em seguida ocorrerá a leitura compartilhada dos contos. A partir disso, a sala será dividida em 

dois grupos, um grupo irá ler o conto “A Cartomante” e o outro grupo “O Enfermeiro”, cada equipe deverá 

contar para o outro o conto, depois ocorrerá o debate dos contos, analisando também quais são os valores 

obtidos em cada uma dos contos. Os estudantes farão uma interpretação do texto, e produção de uma 

releitura dos contos para ser produzido um teatro na escola. Haverá uma exposição de conteúdos a partir de 

uma aula expositiva com slides sobre o que é o roteiro e quais são suas técnicas. Então será escrita a peça 

com o auxílio dos alunos pesquisadores. Ao fim da escrita será feita a seleção para os personagens da peça e 

para organizar o cenário, após isto ocorrerá os ensaios, e a preparação do cenário. A próxima etapa é a 

culminância: apresentação do teatro inspirados nos contos estudados em sala de aula. 

Resultado: 

A pesquisa em desenvolvimento busca objetivar a compreensão do estudante a importância da literatura em 

relação a sua aprendizagem, procurando atingir e colaborar para o seu letramento literário. Com a leitura e 

contextualização dos contos em sala de aula, os aprendizes a cada etapa do projeto serão capazes de analisar, 

argumentar, melhorar sua escrita com a produção do roteiro e adaptação das obras, sendo possível a 

construção de seu conhecimento social e cultural, com a leitura treinarão sua oralidade, e habilidades de 

discurso e concentração, fixarão a estrutura da narrativa incorporando, as características dos personagens e 

desenvolvendo seu senso critico ao analisar a temática das obras pelo autor. A confecção da peça teatral 

desencadeará nos jovens o entendimento de trabalho em equipe, a valorização e compreensão do outro, 

criando e fortalecendo vínculos de afetividades, zelando pelo respeito às diferenças. O teatro torna-se a 

própria práxis na aquisição do saber. 

 



  

683 

 

Conclusão: 

Concluiu-se que a literatura constitui um importante papel para a educação, desde os primórdios 

anteriormente a organização da escola como a conhecemos, os textos literais constituem bases para a 

formação do homem em sociedade, sendo uma fonte de saberes culturais, então sua significância na 

elaboração da aprendizagem humana, na formação de sua linguagem, em formas de comunicação e 

expressão. Por meio dela compreendemos a natureza do homem, aprendemos valores e desenvolvemos 

nossas habilidades. 
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O AUXILIO DOS APLICATIVOS MÓVEIS NA GESTÃO EMPRESARIAL  

ENIC201661479 

 

CARLOS EDUARDO DE MOURA ALMEIDA, DANIEL RIO GODINHO 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

Atualmente, diversos segmentos industriais e de serviços, diante da necessidade de adquirir vantagem 

competitiva ante aos concorrentes e diante de um mercado financeiro instável que oscila posições entre as 

empresas muitas vezes inviabilizando novos negócios por engessamento de formas de trabalho, tem 

priorizado o investimento em soluções e recursos baseados em tecnologia da informação e informática 

móvel. Um recurso que tem sido bastante comum entre empresas brasileiras é a utilização e implementação 

de software para gestão do negócio, tal prática tem recebido aceitação interna e também reflete na melhoria 

de processos e garantia de melhor posição de mercado dos mais variados segmentos industriais e de 

serviços. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada no trabalho foi fundamentada em pesquisa por meio de bibliografias que 

identificassem quanto à aplicação do problema no decorrer do desenvolvimento, buscando em livros 

especializados na área informações sobre a utilização das tecnologias usadas pelas organizações, além de 

artigos científicos que refletissem os aspectos gerenciais e a relação com as novas tecnologias e redes 

móveis. Este estudo objetivou identificar e fundamentar os pensamentos de projeção econômica quanto à 

utilização dos aplicativos e esclarecer os pontos positivos que podem trazer para a gestão das empresas na 

atualidade e às organizações que estiverem proativas e atentas às inovações tecnológicas. 

Resultado: 

Verificou-se nesta pesquisa científica que a utilização de aplicativos (app) móveis podem ser caracterizado 

como trunfo de modernidade para as empresas visando o crescimento nos mais diversos segmentos de 

organizações, tanto fabris como de grande fluxo de materiais e informações. Um dos exemplos verificados 

na pesquisa aponta a ocorrência dessas ações em uma empresa de produtos automotivos que utilizou um 

software para gestão de estoque almejando obter baixa de estoque sem comprometer a produção, tomando 

decisões sob os resultados da organização e alocações incluídas e administradas via sistema móvel com 

utilização de gadgets (aparelhos móveis) para os operadores de ponta do armazém. 

Conclusão: 

Diante dos aspectos apresentados, notou-se que a decisão por escolher gerir os armazéns internos e externos 

via app viabilizou visualizar os resultados significativamente positivos e possibilitou a integração de 

funções administrativas pertinentes ao ambiente organizacional como manufatura, armazenagem, 

departamento financeiro e gestão de pessoas. Além de aperfeiçoar a mão de obra, aumentou a capacidade 

produtiva e a capacidade instalada da organização com aumento de espaços de armazém e equilibrando o 

volume de compras. O ganho em cadeia ficou nítido diante desse modelo de gestão, ou seja, um ganho não 

somente para o setor de almoxarifado, mas proveitoso para toda organização. 
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A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO CONTEXTO DAS EMPRESAS DE CALL CENTER  

ENIC201608230 

 

TAMIRES DE SOUSA ARANTES 

Orientador(a): LINDAMAR ALVES FAERMANN 

 

Introdução: 

A presente pesquisa adentrou o universo do trabalho com a finalidade de conhecer as condições e relações 

de trabalho dos funcionários de empresas do ramo de Call Center da cidade de São José dos Campos, bem 

como o perfil social e de gênero dos participantes. O debate centrou-se nas mudanças ocorridas no mundo 

do trabalho, notadamente, a partir da Segunda Guerra Mundial, em virtude da crise mundial do capitalismo, 

resultado do esgotamento do modelo fordista-keynesiano, que se estendeu até o início dos anos 1970. Nesse 

contexto de mudanças, situamos as novas formas de precarização do trabalho, entendendo esse fenômeno 

como fruto do momento histórico e político do capitalismo contemporâneo. Segundo Druck (2011), esse 

cenário é caracterizado por diversos elementos, tais como: intensificação do trabalho, metas inalcançáveis, 

abusos de gestão, medo entre os trabalhadores, polivalência profissional, adoecimento, instabilidade, 

fragilização dos direitos trabalhistas e das organizações político-sindicais, baixos salários, desemprego e 

informalidade. 

Metodologia: 

O desenvolvimento dessa pesquisa aconteceu nos moldes da abordagem qualitativa, sendo fundamental para 

interpretar as expressões da realidade social e entender a relação sujeito-mundo. De acordo com Chizzotti 

(1991, p. 84), os dados e conhecimentos revelados por tal abordagem “não se restringem às percepções 

sensíveis e aparentes, mas se manifestam em uma complexidade de oposições, de revelações e de 

ocultamentos”. Para coletar os dados da pesquisa utilizou-se a entrevista semi-estruturada que contempla 

perguntas abertas e fechadas combinado com o uso de um questionário. Conforme Moroz & Gianfaldoni 

(2002, p. 66) o questionário “é um instrumento de coleta de dados com questões a serem respondidas por 

escrito sem a intervenção direta do pesquisador”. Sua vantagem é abranger uma quantidade maior de 

sujeitos em menor espaço de tempo, ampliando o universo investigado e, ao mesmo tempo, possibilitando 

maior sistematização dos resultados obtidos. O universo da pesquisa são empresas do ramo de Call Center 

da cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. A delimitação desse universo ocorreu em razão do 

interesse e conhecimento por parte da pesquisadora dos trabalhadores da cidade, além da acessibilidade para 

a realização da pesquisa. Participaram do estudo quatro trabalhadores, sendo duas mulheres e dois homens. 

Resultado: 

As entrevistas apontaram elementos que expressam o quanto o trabalho em teleatendimento afeta a vida dos 

funcionários. Os depoimentos revelam questões pertinentes às suas condições e relações de trabalho e os 

impactos dessa atividade na vida pessoal, gerando debilidade na saúde, sobretudo no campo psíquico e 

mental, abstraindo dessa forma o sentido do próprio trabalho na vida dos sujeitos, objetivado na sociedade 

atual em trabalho alienado e precarizado. Sobre o perfil dos participantes, trata-se de trabalhadores jovens, 

cursando o ensino superior em universidades privadas. A totalidade dos participantes moram em casas 

próprias junto com os pais ou parentes em regiões periféricas da cidade de São José dos Campos. A 

composição familiar segue de três a seis membros, dispondo de baixa renda familiar: em média de dois a 

quatro salários mínimos. 

Conclusão: 

São diversos os elementos presentes no cotidiano desses trabalhadores que ajudam a compreender as 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho. Esse contexto permite uma analise crítica dos processos 

agressivos no ramo de Call Center, cuja lógica é a da rentabilidade, da mais valia e da superexploração. Os 

estudos a respeito do tema devem ser aprofundados, assim como é necessário explorar o perfil social e de 

gênero desses trabalhadores, visto que são as mulheres que compõem majoritária os quadros de funcionários 

desse serviço. Ademais, a questão de gênero é um elemento notável nos estudos sobre precarização como 

expressão da reestruturação produtiva 
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APLICABILIDADE DA TEORIA DAS FILAS PARA O ADEQUADO DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS EM 

UMA FABRICA DE VIDROS.  

ENIC201659516 

 

FREDERICO JOSÉ DA SILVA REGO, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA, CAIO MARQUES LUIZ DOS SANTOS 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A Teoria das Filas tem como objetivo principal, o desenvolvimento de modelos matemáticos que permitam 

prever o comportamento de sistemas de prestação de serviços, onde se admite que as solicitações ocorram 

em instantes aleatórios e que a duração do tempo de atendimento de cada pedido é também uma variável 

aleatória. Na abordagem de processos produtivos, o engenheiro, depara-se com diferentes cenários 

desafiadores e por vezes prejudiciais ao processo produtivo e no alcance dos objetivos impostos pela alta 

administração. Esses cenários, exigem do profissional a tomada de uma postura, que seja de extrema 

resiliência e de rápida resposta. A simulação computacional permite a avaliação desses cenários, para 

melhor embasamento de respostas e tomadas de decisão. 

Metodologia: 

A metodologia se dará aplicando a Pesquisa Operacional que objetiva a otimização dos processos 

organizacionais e outros métodos de resolução de problemas de apoio à decisão,utilizando o estudo da 

Teoria das Filas, descrita como um processo de chegada de pedidos e o tempo de atendimento ou processo 

do mesmo, e como base nos modelos Markovianos que classificam os tipos de filas. Através do software 

Arena, representou-se em forma de fluxogramas programados todo o processo de fabricação da empresa de 

vidro situada no Vale do Paraíba. A simulação foi feita durante o período 7dias e 24horas por dia. Obtendo 

no total 200 entradas de matérias prima no sistema. médio total de produção de 4.1 horas. 

Resultado: 

Na obtenção dos resultados, chegaram-se a alguns argumentos, os quais possibilitaram depreender uma 

possível solução ótima para o cenário estudado. A adoção de um forno de fusão de matéria prima extra no 

processo operacional, estação a qual fora considerada anteriormente, como gargalo no processo. 

Conclusão: 

Através das ferramentas utilizadas, foi possível colocar a teoria em pratica e alcançar os objetivos desejados, 

através da simulação computacional. A simulação demonstrou problemas no processo, e com base nos 

modelos conhecidos, e nos recursos disponíveis. A solução proposta diminui consideravelmente o problema, 

deste modo propôs uma solução satisfatória. Utilizando outros métodos é possível conseguir um resultado 

semelhante, porem a simulação computacional se torna mais pratica, rápida e econômica em relação a 

outros métodos, o presente trabalho demonstrou esta funcionalidade da simulação computacional. 
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DESENVOLVIMENTO DE MODELO SIMPLIFICADO DE FORMAÇÃO DE PREÇO EM MICRO E PEQUENA 

EMPRESA.  

ENIC201649370 

 

JULIMARA FERREIRA DA SILVA 

Orientador(a): JONAS COMIN DE CAMPOS 

 

Introdução: 

Atualmente, com a acirrada competição, globalização dos mercados e mudanças de consumo, o preço de 

venda tornou-se uma arma muito competitiva e essencial no ambiente do negócio, por isso o preço constitui 

umas das mais importantes estratégias para as empresas, acarretando em lucros contínuos a curto e longo 

prazo. Um dos aspectos financeiros mais importantes de uma empresa consiste na formação dos preços dos 

produtos e serviços comercializados. O sucesso empresarial poderá até não ser consequência direta da 

decisão acerca dos preços, mas um preço equivocado de um produto ou serviço certamente causará danos a 

ela. 

Metodologia: 

Para a realização deste estudo a metodologia científica aplicada foi a bibliográfica descritiva, onde utilizou-

se material publicado em livros, artigos, revistas, periódicos, além de material disponibilizado em meio 

eletrônico para consulta de legislação vigente no país e entidades governamentais especializadas em micro e 

pequenas empresas, a fim de fundamentar os assuntos descritos na monografia. 

Resultado: 

O resultado desse trabalho foi o desenvolvimento de um modelo simplificado para a formação de preço nas 

micro e pequenas empresas optantes do regime de tributação simples nacional, lucro real e presumido 

demonstrando sempre importância deste modelo para o conhecimento do montante real da receita, onde 

esses devem superar os custos, remunerar os fatores de produção, auxiliar nas tomada de decisão, tornar 

essas empresas mais competitivas e lucrativas no mercado atual. 

Conclusão: 

Esse trabalho é de suma importância para micro e pequenas empresas, pois apresenta a formação de preço 

no modelo atual de administração, onde não basta apenas atribuir um índice que seja o dobro do custo da 

mercadoria e sim uma ciência lógica para atribuição de um valor coerente responsável pela tomada de 

decisão e lucratividade. 
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INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO.  

ENIC201601838 

 

SAMANTHA COSTA DA SILVA, EVANDRO MARCOS DE OLIVEIRA 

Orientador(a): PAULO HENRIQUE COSTA SODRE 

 

Introdução: 

A inserção de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho vem crescendo ao longo dos anos pois a 

partir do ano 2000 vem ocorrendo fiscalizações mais efetivas, devido a um levantamento das empresas que 

estão em débito com a cota, mas ainda existem grandes barreiras a serem superadas. Os trabalhadores que 

possuem alguma deficiência física ou sensorial, ainda só estão sendo inclusos no mercado de trabalho por 

força da Lei, mesmo assim muitas empresas não seguem a regra, devido às dificuldades encontradas na 

contratação. Esse profissionais muitas vezes não estão preparados para ser inseridos no mercado de 

trabalho, dificultando e inviabilizando o comprimento da lei. 

Metodologia: 

A abordagem desse trabalho baseia-se na analises de dados obtidos por pesquisas biográficas, obtendo assim 

informações para conhecer, esclarecer e aprofundar no tema proposto. Tendo como objetivo evidenciar a 

atual realidade que vivemos em relação as cotas previstas por leis e ressaltar a importância das mesmas na 

sociedade, será esclarecido que todas as pessoas com algum tipo de deficiência tem direito à educação, à 

saúde, ao trabalho, seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

Resultado: 

Hoje em dia apesar da evolução no mercado de trabalho há indicativos de uma visão mais ampla no 

processo de inserção. 

Conclusão: 

Os dados pesquisados indicam ate agora que a inclusão portadores vincula-se a fatores como a fiscalização 

realizada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e a legislação. A falta de estrutura não só 

dentro das empresas, mas em programas que atuem na preparação e no desenvolvimento de competência 

para o trabalho, gerando assim dificuldade de encontrar pessoas preparadas e com conhecimento e as 

habilidades necessárias para realizar as atividades no mercado de trabalho. 
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PROTÓTIPO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR INTEGRADO COM MOBILIDADE E 

MONITORAMENTO METEOROLÓGICO.  

ENIC201637594 

 

MARCUS VINÍCIUS GOMES DA SILVA, CASSIANO RICARDO GOMES DA SILVA, RAFAEL MASSAHIRO TAIRA 

KAWASAKI 

Orientador(a): JOSÉ CARLOS LOMBARDI 

 

Introdução: 

O projeto tem como objetivo automatizar a captação de energia solar de um modo eficiente fazendo o 

acompanhamento da posição do Sol e o monitoramento Meteorológico (Umidade e Temperatura). 

Metodologia: 

O protótipo inicial consiste em usar as tecnologias da plataforma Arduíno com uma aplicação Android. 

Serão utilizadas duas placas solares conectadas em série. Em cada extremidade dos painéis existe um 

resistor dependente de luz chamando de sensor LDR que varia a sua resistividade em relação à incidência de 

luz sobre ele. Assim é possível saber em que direção existe mais luz e, portanto, a posição em que a placa 

solar pode captar mais energia. Com isso é possível movimentar a placa com o uso de servo motores, tanto 

no sentido horizontal como no vertical. Já para fazer a medição da corrente, potência e tensão usam-se dois 

sensores compatíveis com a plataforma. O ASC712 AC/DC 5A para medir a corrente e o MH-ELETRONIC 

Voltage Sensor DC de 0V a 25V que faz a leitura da tensão de uma corrente contínua. Para armazenar toda a 

energia captada e garantir que não tenha picos de energia que possam danificar qualquer dispositivo 

eletrônico, é instalado um regulador de tensão ajustável LM2596 Step-Down DC-DC de 1,5V a 35V antes 

do módulo de carregamento TP4056 que é responsável por transportar a energia para um suporte de pilhas 

AA com tampa de 3 slots. Para ajudar a ter uma previsão dos períodos em que a captação será mais eficiente 

usa-se o sensor DHT-11 que mede a umidade e a temperatura do local. Todo esse conjunto de dispositivos 

está conectado em uma protoboard. É nela que se encontra todo o circuito do sistema com os resistores e os 

diodos específicos para cada função. As ligações são feitas com o uso de soldas e jumpers. Vale ressaltar que 

o Arduino UNO R3 controla todo esse sistema e armazena todas essas informações periodicamente durante 

o dia em uma base de dados. 

Resultado: 

Em relação aos sistemas estáticos, o protótipo garante 15% a mais de eficiência no armazenamento de 

energia. Com a aplicação móvel, é possível fazer a análise através de dados e gráficos e verificar o status do 

sistema como um todo. 

Conclusão: 

A cada dia surgem novas soluções ecologicamente sustentáveis. Soluções essas que atualmente já são 

utilizadas em grandes negócios. Esses avanços tecnológicos que pouco agridem o meio ambiente já são 

usados comercialmente em grande escala em vários setores. É muito importante que a sociedade como um 

todo entenda melhor como essas soluções sustentáveis funcionam. Por esse motivo acredita-se que um 

projeto que faz a captação da energia solar de um modo mais eficiente e inteligente é importante para dar 

base a esses grandes avanços na otimização do uso de energia sustentável. 
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PRINCIPAIS SINTOMAS E PATOLOGIAS MUSCULOESQUELÉTICAS DESENVOLVIDOS DURANTE A 

GESTAÇÃO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

ENIC201653090 

 

LETÍCIA DA SILVA MACEDO, PAULA ROBERTA DOS SANTOS FRANÇA, ERIKA FLAUZINO DA SILVA 

VASCONCELOS, WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

Orientador(a): ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA 

 

Introdução: 

A gestação é um período de inúmeras adaptações do corpo da mulher para formar adequadamente o feto. 

Nessa etapa a gestante passa por muitas alterações físicas e emocionais. Entre essas modificações estão 

alterações endócrinas, no sistema tegumentar, sistema urinário, hematológico, gastrointestinal, respiratório, 

cardiovascular e musculoesquelético. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi descrever os principais 

sintomas e patologias musculoesqueléticas desenvolvidos durante o período gestacional. 

Metodologia: 

O presente estudo caracteriza-se por uma Revisão Bibliográfica que investigou artigos nos idiomas 

português, inglês e espanhol, indexados nas bases de dados Scielo, Lilacs e Medline, entre os anos de 2005 

a 2015, por meio dos descritores: Gestação, Alterações, Musculoesqueléticas, Sintomas, Lombalgia; E as 

mesmas traduzidas para o inglês e o espanhol. 

Resultado: 

Dentre as alterações encontradas na gestação estão: Síndrome do Túnel do Carpo, Osteoporose Transitória 

do Quadril, Tenossinovite de De Quervain, Cãibras, Osteonecrose da Cabeça do Fêmur, Meralgia 

Parestésica e Lombalgia. Diante dos resultados obtidos, a lombalgia foi a mais prevalente. Isso ocorre 

devido à um deslocamento anterior do centro de gravidade por conta do aumento do abdome e das mamas, 

em consequência há um aumento da lordose, pois o corpo se projeta para trás para se adequar em conta da 

mudança do centro de gravidade. Por conta disso a descarga de peso sobre a região sacro-ilíaca fica 

aumentada, causando sintomas álgicos frequentemente. Todavia, a coluna lombar é caracterizada por 

receber grandes cargas durante os movimentos, pois o centro de gravidade encontra-se nessa estrutura. Essas 

cargas diárias podem levar a uma sobrecarga na lombar, causando dor e limitação, a chamada lombalgia. 

Conclusão: 

Conclui-se que os sintomas e patologias musculoesqueléticas que podem ser desenvolvidos durante o 

período gestacional incluem Síndrome do Túnel do Carpo, Osteoporose Transitória do Quadril, 

Tenossinovite de De Quervain, Cãibras, Osteonecrose da Cabeça do Fêmur, Meralgia Parestésica e 

Lombalgia. Vale ressaltar que esses sintomas e patologias interferem negativamente na qualidade de vida 

das gestantes; sendo assim imprescindível ações na Atenção Básica para prevenção e tratamento de 

alterações simples no período gestacional. 
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A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE NAS PEQUENAS EMPRESAS  

ENIC201631125 

 

MAIDA MARIANY DE OLIVEIRA, JÉSSICA BRENDA DE ALMEIDA 

Orientador(a): JONAS COMIN DE CAMPOS 

 

Introdução: 

No atual contexto empresarial, a informação é um recurso imprescindível para as empresas, podendo 

verdadeiramente representar uma vantagem competitiva para determinadas empresas. A contabilidade 

também representa um instrumento que auxilia a empresa a tomar decisões. O administrador precisa, no 

desempenho de suas funções, obter informações que lhe permitam acompanhar o desenvolvimento das 

atividades e avaliar os resultados decorrentes dessas ações, traçando metas e políticas que possibilitem o 

alcance de seus objetivos, quando se estabelece a relação entre a contabilidade e a administração, pois é ela 

que pode oferecer ao administrador tais informações (PITELA, 2000). 

Metodologia: 

Assim, o que se depreende desses conceitos sobre contabilidade é que seu objetivo básico é prover 

informações úteis para a tomada de decisão organizacional. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC, 1995), “as informações geradas pela contabilidade devem propiciar a seus usuários base segura a suas 

decisões, pela compreensão do estado em que se encontra a Entidade, seu desempenho, sua evolução, riscos 

e oportunidades que oferece”. Nesse sentido, o contador pode identificar a melhor forma de contribuir para 

que a organização alcance seus objetivos, a partir do conhecimento das variáveis que influenciam o processo 

decisório nas organizações (PAIVA, 2000). Conforme Luciano (2000), na área financeira das empresas, as 

variáveis relevantes consideradas no processo decisório são: lucro, faturamento, custo, preço, liquidez, 

margem de lucro, rentabilidade, endividamento e patrimônio. 

Resultado: 

Verificou-se, que as relações profissionais entre contadores e os proprietários de pequenas empresas estão 

muito distanciadas, no que se refere ao fornecimento mútuo de informações necessárias para a adequada 

gestão das pequenas empresas. Por outro lado, tal aspecto ocorre porque os empresários não possuem 

conhecimento suficiente para avaliar a importância da contabilidade para a gestão de seus negócios. Assim, 

o estudo contribui para evidenciar a importância do potencial de apoio dos profissionais contábeis na gestão 

de pequenas empresas. É imprescindível a importância das informações contábeis para a gestão de qualquer 

empreendimento empresarial. O empresário, na maioria dos casos, não possui conhecimentos contábeis 

suficientes e, por vezes, não consegue sequer avaliar sua importância. Por isso, caberia ao contador estreitar 

a aproximação, participar e conhecer mais a vida empresarial de seus clientes e demonstrar com convicção a 

relevância da contabilidade para uma adequada gestão empresarial. 

Conclusão: 

Pode se afirmar que o papel do Contador nas pequenas empresas não difere daquele desempenhado nas 

grandes empresas, a responsabilidade pela estruturação de um sistema de informações de apoio à decisão de 

forma a auxiliar a empresa na busca pela melhor utilização de seus recursos. Surge então um novo papel a 

ser exercido pela Contabilidade: mensurar, comunicar e constituir-se em um sistema de informações 

gerenciais úteis e confiáveis, respeitando as características específicas das pequenas empresas e pautando-

se, portanto, na elaboração de relatórios. Alcançaria assim, inicialmente, o simples objetivo de conduzi-lo a 

um maior conhecimento do funcionamento de seu negócio. 
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CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA DE DESIGN E SOFTWARE PARA PAINÉIS DE AUTOMÓVEIS  

ENIC201653507 

 

FRANCISCA MÁRCIA PINHEIRO 

Orientador(a): JULIO GONCALVES 

 

Introdução: 

É fato que o consumidor atual tem o perfil cada vez mais exigente em relação aos bens de consumo, 

principalmente por bens duráveis cada vez mais inovadores, ergonômicos e econômicos. Esta postura vem 

trazendo nos últimos anos maior competitividade para a indústria automobilística que se posiciona a cada 

lançamento de automóveis agradando este consumidor com o melhor em tecnologia e conforto. Para tanto 

vem agregar valor para o mercado automobilístico a proposta de criação de uma empresa de design e 

software para a região do Vale do Paraíba. 

Metodologia: 

O método de pesquisa presente se utiliza de estudo de literatura na área de inovação tecnológica, também, 

pesquisa em relação a grandes marcas de automóveis, busca online dos últimos lançamentos com maior 

inovação e tecnologia do mercado, pesquisa de entrevistas já realizadas com funcionários de uma empresa 

multinacional fabricante de painéis para montadoras, sendo esta também fornecedora do Vale do Paraíba. 

Resultado: 

A proposta de uma empresa de design e software para painéis de automóveis vem para acrescentar cada vez 

mais na ergonomia dos automóveis fabricados aqui no Brasil, não somente ao que se refere ao design visual, 

mas principalmente na praticidade continuamente presente de operar painéis a cada lançamento de 

automóveis. Objetivo principal vem colocar a mão do consumidor as mais diversas e atuais tecnologias com 

o menor custo possível. 

Conclusão: 

A inovação tecnológica traz a cada lançamento de automóveis, pesquisa de quanto o consumidor esta 

disposto a pagar pelo novo bem, com isto, as montadoras podem projetar em que nível de valor agregado e 

custo podem deixar desde veiculo básico até o top de linha, sendo assim, será mais um proposito para a 

nova empresa de design e software apresentar os novos atributos de cada veiculo particularmente. 
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ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM EQUIPAMENTOS NA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA E REFINARIAS 

PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS EM TUBULAÇÕES E VASOS DE PRESSÃO  

ENIC201619501 

 

GERSON MACEDO MARTINS 

Orientador(a): ALVARO AZEVEDO CARDOSO 

 

Introdução: 

Com a evolução do modelo econômico de globalização intensificaram-se as pressões para redução de custos 

de produção e, simultaneamente, as organizações não governamentais ambientalistas exigem uma postura 

ecologicamente correta das nações. Uma visão moderna preocupada com segurança, meio ambiente e saúde 

(SMS), ao mesmo tempo e não menos importante, o conceito do alto desempenho da indústria: mínimo 

custo operacional; alta qualidade dos produtos; confiabilidade da produção e equipamentos; elevado padrão 

de segurança para instalações, para pessoas e meio ambiente. Em indústrias que lidam diariamente com o 

perigo como as refinarias de petroquímicas podem ocorrer falhas, acidentes com perdas econômico 

financeiras causando prejuízo de toda natureza. 

Metodologia: 

A metodologia é baseada na norma do instituto americano do petróleo (API) que contem instruções e 

diretrizes especificas para inspeções nos materiais em equipamentos de refinaria e petroquímica. Também a 

norma especifica para a operação e manutenção de vasos de pressão e caldeira assim como também 

tubulações (NR13), são aplicados os ensaios não destrutivos por métodos de ultrassom, partículas 

magnética, líquidos penetrantes e outros para identificação de defeitos e falhas. Esses ensaios são os mais 

utilizados, porém a inspeção utiliza-se de outros métodos de ensaios não destrutivos. O período das 

inspeções é efetuado conforme a NR13 sendo específico para cada caso de inspeção, tipo de material, classe 

e grupo de vasos ou tubos cuja as classificações tem objetivo de assegurar a segurança. 

Resultado: 

Como resultado das análises por ensaios não destrutivos, conforme as diretrizes das normas API e NR13, 

será possível identificar defeitos na estrutura dos metais nos equipamentos: trinca nas superfícies externa e 

interna nos materiais; corrosões devido à diversos fatores inerente à refinarias e petroquímicas; observado 

que através do método por ultrassom é adequado para monitoramento de corrosão e medição de espessura 

de tubos ou vasos de pressão; as trincas mais superficiais o método mais viável é do liquido penetrante 

também ensaio visual; e o de partículas magnética para defeitos mais internos até uma espessura 

aproximada de 3mm do metal. Esses ensaios são os mais utilizados, porém a inspeção utiliza-se de outros 

métodos de ensaios não destrutivos. 

Conclusão: 

Portanto, os ensaios não destrutivos contribuem efetivamente para evitar falhas, acidentes e paradas 

inesperada de produção gerando prejuízos de toda a natureza, também aumenta a confiabilidade dos 

equipamentos e da segurança. 
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ESTEIRA GIRATÓRIA: ENVASADORA E SELADORA DE SUCOS AUTOMATIZADA  

ENIC201632991 

 

TIAGO CORREA DA SILVA 

Orientador(a): LUCIANA APARECIDA SILVA DE AZEREDO 

 

Introdução: 

O controlador lógico programável (CLP) é certamente um dos equipamentos mais importantes dentre vários 

que compõem uma fábrica automatizada. No final dos anos 60, a Belford Associates oferece a General 

Motors uma solução nova para substituir todos os seus antigos armários de reles – o Modicon. O CLP, 

desenvolvido para um ambiente industrial, através da CPU tem a capacidade de ser programado para 

realizar diversas funções matemáticas, relações lógicas e lidar com diversos tipos de variáveis. Diante do 

exposto, este projeto tem por objetivo implementar uma esteira rotativa automatizada a ser utilizada na 

etapa de envase e selagem de suco em copos. Para tanto, será utilizado um CLP como controlador e também 

cilindros e ventosa pneumática, motores e diversos tipos de sensores. 

Metodologia: 

Será utilizado um CLP da Siemens da família s7-200 juntamente com o software de programação Microwin. 

A linguagem a ser usada é a Ladder, que se assemelha com contatos em circuitos elétricos, possui contatos 

abertos e fechados, além de blocos específicos de temporização, contadores e comparadores. Trata-se do 

protótipo de uma esteira rotativa, na qual ocorrerá o envase controlado por temporização, a selagem do copo 

com cilindros e ventosa pneumática e, por fim, a contagem de produção. A execução deste projeto contará 

com as seguintes etapas: 1- elaboração do projeto, obtenção dos materiais para protótipo e redação de 

resumo para evento de iniciação científica (agosto); 2- montagem e teste do protótipo e redação de 

fundamentação teórica (setembro); conclusão do protótipo e entrega do artigo científico (outubro); 

demonstração do protótipo e apresentação em banca (novembro); entrega da versão final do artigo e 

submissão do artigo a periódico (dezembro). 

Resultado: 

Espera-se conseguir com esse projeto atingir uma maior produção em comparação com a produção feita por 

mão de obra humana. Objetiva-se conseguir três copos prontos a cada um minuto e também evitar o 

desperdício de suco, a falta de higiene e a possibilidade de contaminação, ou seja, uma produção rápida, 

eficiente, sem desperdícios e com muita higiene, requisito este essencial quando se trata de um produto 

alimentício. 

Conclusão: 

A confecção da esteira e a aplicação da automação utilizando um controlador CLP nos proporcionará um 

melhor entendimento dos conceitos aprendidos durante o curso de Engenharia de Controle e Automação e 

nos proporcionará também a oportunidade de aprofundar nosso entendimento sobre o um dos principais 

equipamentos utilizados em automação: As esteiras. 
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USO DE ESTRUTURAS E SEUS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS  

ENIC201668565 

 

FELIPE DOS SANTOS CARVALHO 

Orientador(a): JULIA WIPPICH LENCIONI 

 

Introdução: 

Com o crescimento da construção civil no Brasil, as construtoras estão buscando uma maneira mais 

econômica, rápida e viável para suas obras, onde as estruturas pré-moldadas e pré-fabricadas se encaixam 

perfeitamente. Como o pré-moldado e o pré-fabricado chegam prontos para serem utilizados na obra, 

poupa-se tempo e mão de obra, aumentando-se a produtividade no canteiro de obra. Algumas empresas, 

dependendo do tipo de obra a ser executada, chegam a adaptar uma linha de produção no próprio canteiro de 

obra para priorizar prazo e evitar gastos com o transporte dos elementos pré-fabricados. Com relação à 

geração de resíduos no canteiro de obra, nota-se que o uso de elementos pré-fabricadas ou pré-moldados é 

vantajoso, já que as perdas são reduzidas, chegando até ser nulas. 

Metodologia: 

O presente trabalho tem como objetivo, por pesquisas bibliográficas, mostrar os tipos de elementos 

estruturais e construtivos mais utilizados em estruturas de concreto pré-fabricadas e pré-moldadas, falando 

um pouco de seu processo de fabricação e sua execução em obra, citando também algumas de suas 

vantagens e desvantagens, hoje em dia, na construção civil. 

Resultado: 

Em uma pesquisa bibliográfica, a analise comparativa com a obra moldada in loco, a estrutura pré-fabricada 

mostrou-se um pouco mais cara (cerca de 7,48%), considerando-se as perdas com materiais durante a 

execução da obra convencional e os juros de empréstimo simulados no tempo extra de execução desta obra. 

Os painéis de vedação apresentaram um custo muito superior ao da alvenaria (234,45%), considerando as 

perdas com materiais desta última, entretanto, o tempo de montagem dos painéis foi significativamente 

menor (apenas 3,56% da alvenaria). Nota-se que como o pré-fabricado chega pronto para ser utilizado na 

obra, poupando-se tempo e mão de obra, aumentando a produtividade no canteiro de obra, reduzindo ou 

anulando as perdas de material e a geração de resíduos do mesmo. 

Conclusão: 

Considerando estes resultados, para os casos em que o fator tempo é decisivo, isto é, há a necessidade de se 

entregar a obra num curto prazo ou em casos de obras com fins comerciais, nas quais, hoje em dia, o tempo 

de execução e entrega é um diferencial determinante no retorno financeiro do empreendimento, o emprego 

de pré-fabricados torna-se vantajoso em comparação com estruturas moldadas no local. 
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LGBTT POR LGBTT: DEBATENDO IDENTIDADE DE GÊNERO NAS ESCOLAS  

ENIC201640038 

 

RENATO NUNES DE SIQUEIRA, KEVIN CRISTIAN ALVES DA CUNHA ASSIS 

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

Nesta pesquisa, procuramos analisar os resultados efetivos da aplicação do diálogo sobre identidade de 

gênero, diversidade e sexualidade nas escolas. Para tanto, apoiamo-nos no conceito de gênero como 

construção social e resultante das relações sociais vividas em sociedade (LOURO 2002). Dessa forma, 

procuramos dentro do ambiente escolar, desenvolver discussões acerca de tais temas, pluralizando fontes de 

informação e trazendo questões vividas diariamente por membros de grupos socialmente oprimidos, como 

mulheres, LGBTTS, negros e pessoas de baixa renda. Por meio de tais diálogos, buscamos problematizar 

questões construídas pelas relações sociais e papéis predefinidos pela sociedade começaram a ser 

questionados por nossos alunos. Nesse contexto, buscamos analisar os resultados desses diálogos. 

Metodologia: 

Foram apresentados aos alunos de uma sala de 9º ano EF, textos, gráficos, imagens, reportagens e estudos 

direcionados aos temas gênero, sexualidade, diversidade e sociedade. Buscou-se o diálogo entre os alunos, 

levantando questionamentos e o protagonismo da discussão por parte dos mesmos. O projeto se desenvolveu 

durante o 1º semestre, onde uma vez ao mês, foi utilizado o espaço de uma aula para abordagem e discussão 

de tais temas. Buscamos desenvolver nos alunos uma visão mais ampla, trazendo-lhes informações mais 

embasadas, sempre direcionadas ao respeito e conscientização da diversidade social. Para isso, foi utilizada 

a leitura de textos de autores como Guacira Lopes Louro, historiadora e pesquisadora reconhecida. Assim, 

como também temos Edina Schimanski, professora de Pós-graduação da UEPG e pesquisadora na área de 

gênero, entre outros autores e pesquisadores deste campo do conhecimento. Fizemos então, uma série de 

debates sobre os textos selecionados, aula por aula, e em sequência atividades variadas, baseadas nos textos 

analisados. As atividades e dinâmicas propostas em relação aos textos foram direcionadas a reflexões mais 

profundas e pessoais. Desenvolveu-se também habilidades de interpretação de texto, análise e comparação, 

estruturação de argumentação, senso crítico e critério de análise de fontes de informações. Utilizamos as 

respostas obtidas nas atividades realizadas como parâmetro avaliativo e buscamos observar no decorrer do 

semestre, o ambiente escolar, atentando em especial ao modo de relacionar-se dos alunos, no sentido de 

socialização e respeito ao outro. Além disso, no final do projeto aplicamos um questionário anônimo com o 

qual pudemos realizar uma avaliação do processo vivido. 

Resultado: 

Buscamos analisar qualitativamente e quantitativamente os resultados de tais diálogos para a formação 

social de nossos alunos, sendo quem em nossas análises buscamos pontuar questões que o projeto pudesse 

ter provocado, como: relevância, incômodo, mudança, tolerância, liberdade de expressão e o próprio “sentir-

se”. Sendo assim, pudemos ver que 96% destes disseram ser relevante para suas formações, tais diálogos, e 

chegaram a afirmam que: "É bom você expor o que pensa; é bom ouvir, ver o outro lado". Vimos que 96% 

sentiram totalmente abertos a se expressarem. 90 % deles afirma que houve mudanças em seu modo de 

pensar, ao dizerem: "Agora sei que posso criar uma opinião própria e lutar por ela; não ter medo do que os 

outros pensam". Logo pudemos notar um impacto positivo no que toca a formação cidadã e a preparação 

para o convívio com a diferença no ambiente escolar. 

Conclusão: 

Podemos concluir, com os resultados obtidos que, através de diálogos e debates, podemos tornar o ambiente 

escolar mais harmônico e aberto as diversidades. Nossos alunos sentem a necessidade de tais debates, a fim 

de serem e estarem mais preparados e/ou cocientes sobre as relações sociais e vivencias que são 

experienciadas por eles mesmos, tanto dentro dos muros da escola como fora da mesma. Por meio desses 

dados pudemos também entender, a necessidade da ampliação de tais diálogos. Assim vemos um reflexo 

positivo no ambiente escolar, que gradativamente, se torna mais plural e tolerante. 
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A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

ENIC201672050 

 

TATIANE BERNARDES DE OLIVEIRA, EMERSON LUIGI MARCELINO GONÇALVES 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

O aumento do rigor da legislação ambiental atrelado às exigências de um mercado competitivo tem 

impulsionado a aplicação de prátcas preventivas, como o uso eficiente dos recursos naturais, o reúso de 

água e a adequação dos sistemas de tratamento e disposição dos resíduos sólidos. De acordo com o aumento 

do poder aquisitivo da polulação, de uma forma geral, as indústrias veêm a cada dia acelerando sua 

produção, isso tem implicado na geração de grandes volumes de resíduos sólidos 

Metodologia: 

Para consecução dos objetivos, fez-se necessário um levantamento bibliográfico sobre o tema, baseado em 

referências bibliográficas de artigos, manuais e normas disponibilizados na internet e livros, bem como sites 

especializados em fornecimento de requisitos legais no campo do meio ambiente, principalmente com o 

modelo de gestão mais utilizado atualmente com a NBR ISO 14001 

Resultado: 

No que se refere às indústrias, a preocupação é ainda mais alarmante, por esse motivo, tem aumentado o 

número de indústrias que buscam um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que atue com responsabilidade 

aos requisitos legais, pois a falta de uma gestão e gerenciamento correto dos resíduos sólidos gerados poderá 

gerar impactos significativos ao meio ambiente. Nesse sentido, este trabalho propõe uma análise da 

importância dos Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) nas indústrias em relação aos resíduos sólidos 

gerados 

Conclusão: 

Como resultado preliminar, verificou-se a melhora na eficiência das atividades operacionais vinculadas a 

geração de resíduos sólidos, além do aumento na preocupação e proteção ambiental. É possível destinar 

resíduos de forma correta, sem que haja contaminação do solo, da água e do ar. Temos tecnologia e 

conhecimento para realizar, basta que seja feita uma gestão eficiente, técnica e comprometida com o meio 

ambiente e a sociedade como um todo 
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O PAPEL DA ESPIRITUALIDADE/ RELIGIOSIDADE EM INDIVÍDUOS ADULTOS COM CÂNCER  

ENIC201661892 

 

GUILHERME OSAMU YANAGIDA 

Orientador(a): ANA CRISTINA ARAÚJO DO NASCIMENTO 

 

Introdução: 

O câncer, uma das principais causas de óbito em todo o mundo, além te afetar a vida física de seus 

portadores, resulta também em alterações significativas na vida psíquica do indivíduo. Os indivíduos 

utilizam de diferentes estratégias para o enfrentamento da doença, sendo um deles, o foco dessa pesquisa, a 

Espiritualidade/Religiosidade que são predominantes por parte da maioria das pessoas portadoras do câncer 

(FORNAZARI; FERREIRA, 2010). Esses conceitos estão recebendo cada vez mais atenção na assistência à 

saúde que têm demonstrado ser pertinentes na saúde física e na redução de mortes ou impacto de várias 

doenças. Desse modo, esta pesquisa busca contribuir para a Psicologia, sabendo que abrange aspectos 

significativos para o indivíduo, trabalhando conceitos relacionados aos seus aspectos biopsicossociais e 

ampliando conceitos singulares dentro da área como a Psicossomática, Resiliência e para as áreas da 

Psicologia da Saúde, Psico-oncologia e Psicologia Positiva. 

Metodologia: 

A pesquisa foi de natureza qualitativa, exploratória com delineamento de estudo de caso, realizada em uma 

entidade filantrópica que apoia pacientes com câncer oferecendo acolhimento e hospedagem de pacientes e 

familiares localizada no município de Taubaté. A pesquisa envolveu dez participantes tendo como critério de 

inclusão ser adultos de ambos os sexos a partir dos 21 anos de idade, não importando o tipo de câncer que o 

participante apresenta. O critério de exclusão foi de participantes que estão de alguma forma sem condições 

físicas e/ou cognitivas que impossibilitem a aplicação dos instrumentos da pesquisa. Foram utilizados os 

seguintes instrumentos: a) Questionário Sociodemográfico: composta por questões fechadas relacionadas ao 

gênero, idade, estado civil, escolaridade, tempo do diagnóstico, tipo do câncer, tratamento e prática 

religiosa; b) Entrevista estruturada confeccionada pelo próprio pesquisador com a seguinte questão: Como 

você avalia o papel da religiosidade em sua forma de lidar com a doença? c) Aplicação “Escala Breve de 

Enfrentamento Religioso”, baseada no BriefRCOPE e adaptada para língua portuguesa por Faria e Seidl. A 

Escala Breve de Enfrentamento Religioso é traduzida e baseada no BriefRECOPE e foi desenvolvida por 

Koening e Peres com o objetivo de avaliar a utilização e o papel da religiosidade no processo de 

enfrentamento. A adaptação para a língua portuguesa foi realizada por Faria e Seidl (FARIA; SEIDL, 2006). 

Resultado: 

Através dos resultados da escala, podemos notar que a religiosidade aparece como um importante fator de 

enfrentamento, aliviando as consequências que a doença acarreta ao indivíduo. Essa escala possibilitou 

verificar que o coping religioso-espiritual (CRE), pode ser visto como um recurso positivo para o 

enfrentamento em todos os casos frente a consequências estressoras e traumáticas. Através dos resultados da 

entrevista estruturada, podemos verificar em todos os participantes relatos de fé em Deus e a importância da 

Espiritualidade- Religiosidade para o enfrentamento do câncer. 

Conclusão: 

A Espiritualidade/Religiosidade contribuem positivamente para o indivíduo, além do enfrentamento da 

doença e das relações interpessoais, para o bem-estar psicológico e uma flexibilidade de expressão o que é 

positivo não só para o enfrentamento da doença, mas para outros aspectos da vida do paciente. A luz desses 

resultados, este estudo possui dados significativos para a área da Psicologia, pois envolve conceitos 

psicológicos e comportamentais relacionados ao bem-estar do indivíduo, conceitos esses que permeiam a 

base dessa área, que busca olhar a totalidade do ser humano de maneira que possa promover aspectos 

saudáveis para uma melhor qualidade de vida. 
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O IMPACTO DA CINESIOTERAPIA NA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO E PREVENÇÃO DE QUEDAS EM 

UM IDOSO INSTITUCIONALIZADO E UM NÃO INSTITUCIONALIZADO  

ENIC201619451 

 

RARISSA PEREIRA FERREIRA DA SILVA, MARCELA DOS SANTOS TEIXEIRA, KEILA CARMEN DE OLIVEIRA 

SILVA BASSANELLI, RONALDO PAULO MERENDA 

Orientador(a): LUIZ FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O aumento do envelhecimento populacional vem se mostrando como fenômeno mundial. De acordo com a 

previsão da Organização Mundial de Saúde (OMS), a população com mais de 60 anos crescerá de tal modo 

que, em 2025, o Brasil será o sexto país do mundo em números de idosos. Esta fase mesmo que saudável 

acarreta perdas e limitações, o envelhecimento compromete a habilidade do sistema nervoso central em 

realizar o processamento dos sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos, além destas características 

fisiológicas do envelhecimento há também perda da força muscular, responsáveis pela manutenção do 

equilíbrio corporal. A queda é o tipo de acidente mais frequente no idoso, sendo associada à instabilidade 

postural e perda de equilíbrio, gerando co-morbidades e até mesmo a morte. A preservação ou a recuperação 

da capacidade funcional consiste num objetivo prioritário da fisioterapia e a cinesioterapia se torna uma 

ferramenta valiosa na atenção à saúde do idoso. 

Metodologia: 

O estudo de caráter comparativo, foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CEP), envolvendo seres 

humanos da Faculdade Tereza D’Àvila/SP, SP, número do processo: 022855/2015. A amostra foi de dois 

idosos do sexo masculino, com média de 70 anos ± 8 anos, sendo um indivíduo institucionalizado (II), de 62 

anos, de uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI), Asilo São Vicente de Paula na cidade de 

Cruzeiro São Paulo, e outro idoso não institucionalizado (INI) de 78 anos, residente da cidade de Cruzeiro - 

SP. Ambos foram escolhidos de forma aleatória, os critérios para inclusão e exclusão seguiram as seguintes 

condições: idosos acima de 60 anos de idade, e que não apresentavam alterações de cognitivo, déficit 

Visual, e auditivo, amputados e ou utilizavam dispositivo de auxílio à marcha (andador, muletas ou 

bengalas). Após a seleção os mesmos passaram por uma avaliação fisioterapêutica, que incluía: Sinais 

vitais: Pressão Arterial, Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória, anamnese com inventários de quedas, 

amplitude de movimento (ADM), força muscular. As ferramentas utilizadas para averiguar a efetividade do 

programa de cinesioterapia na manutenção do equilíbrio e prevenção de quedas foram: Berg Balance Scale,( 

Escala de Berg ) e o Timed Up and Go (TUG). Terminado a fase de avaliação, os idosos passaram por 10 

sessões de fisioterapia, tendo como base conceitos da cinesioterapia, com duração de 50 minutos, com 

frequência de 05 vezes semanais em um período de duas semanas. O protocolo de cinesioterapia proposto 

foi: aquecimento, alongamento global, fortalecimento, circuito funcional de 10 metros e relaxamento. 

Resultado: 

O (II), relatou dor no ombro D, 3 quedas nos últimos 6 meses, após não apresentou dor. O (INI), apresentou 

dor no joelho D, e 2 quedas, após não apresentou dor. Força muscular o (II), apresentou grande diminuição: 

flexores/extensores de ombro, e média diminuição em flexores/extensores de quadril e flexores/extensores 

de joelho D. O (INI), apresentou grande diminuição em abdutores de ombro, adutores e extensores de 

quadril D, e média diminuição em flexores/extensores de ombro, flexores de quadril, abdutores de quadril E, 

e extensores de joelho E. Após ambos obtiveram melhora da força muscular. A escala de BERG: inicial, o II 

obteve 36 pontos, já o INI 48 pontos, após: o II 46 pontos, e o INI 52 pontos. Para o TUG: Antes o II 

realizou em 18 segundos, e o INI em 20 segundos, após o II realizou em 16 segundos, e o INI em 10 

segundos. 
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Conclusão: 

No presente estudo, pode-se comparar a influencia da institucionalização com o aumento do risco de quedas 

no idoso. O protocolo implantando obteve resposta significativa no equilíbrio e funcionalidade tanto no (II) 

quanto no (INI). Destacando a melhora do equilíbrio no II, e funcionalidade no (INI). No período de 

aplicação do protocolo, os idosos relataram diminuição no quadro álgico e uma melhora na força muscular. 

Em suma, os idosos apresentaram resultados positivos após a intervenção fisioterapêutica, tendo melhoras 

no equilíbrio e funcionalidade. Sendo assim, a cinesioterapia uma ferramenta importante para a fisioterapia 

na manutenção do equilíbrio e na prevenção de quedas. 
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TAUBATÉ NO CONTEXTO DA REVOLUÇÃO DE 1932  

ENIC201683681 

 

WILTON CORREIA 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

A Revolução de 32, uma das maiores guerras civis do país, ocorreu de julho a outubro de 1932, 

contabilizando mais mortos em combate do que os pracinhas que combateram na 2ª Guerra Mundial (1939-

1945). Ela ocorre em um período conturbado da história do Brasil, de extrema importância para a formação 

política, social e econômica. Taubaté, ao envolver-se com a Revolução, sobretudo por estar no caminho do 

deslocamento das tropas da frente Vale Paraibana, vai ter alguns segmentos locais mobilizados em prol dos 

constituintes, destacadamente a imprensa e membros do clero. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi a da pesquisa bibliográfica e jornais que relatam o período. Grande parte dos 

jornais data de 1932. Esse material encontra-se no Arquivo Histórico Municipal de Taubaté, na Mitra 

Diocesana e na biblioteca da UNITAU, pesquisamos, também, fontes mais recentes, como blogs, sites 

especializados e jornais on-line 

Resultado: 

Constatamos que alguns setores da sociedade local, destacadamente a imprensa, participaram ativamente no 

apoio aos revolucionários. Taubaté tinha uma gama de jornais com forte penetração na elite valeparaibana, o 

que colaborou para motivar o envolvimento da sociedade e de outros segmentos locais em apoiar os 

revolucionários paulistas, uma vez que os líderes constitucionalistas integravam a elite politica do estado 

mais rico do Brasil. 

Conclusão: 

Diante da pesquisa, ficou evidente que em Taubaté alguns atores se engajaram na causa constitucionalista, 

destes se destacam parte dos setores político, religioso e da imprensa; a politica local foi útil não apenas 

para articular a imprensa, mas na mobilização do voluntariado e também no sentido de diversos tipos de 

controle e incentivo à sociedade local a acolher a nobre causa, já parte da imprensa vai agir na disseminação 

dos ideais revolucionários, assim como parte do clero local vai atuar com os constitucionalistas, não apenas 

dentro das igrejas, mas também nos campos de batalha. 
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A REPERCUSSÃO E OS DANOS DOS CRIMES RACIAIS NAS REDES SOCIAIS  

ENIC201613327 

 

TALUANE FERREIRA DE CASTRO, ANA CLARA ALBESSU SILVA 

Orientador(a): FERNANDO GENTIL GIZZI DE ALMEIDA PEDROSO 

 

Introdução: 

O preconceito racial é um assunto constantemente debatido em nosso meio social, haja vista que está 

inserido na história de nossa nação há centenas de anos. Ocorre que, infelizmente, a evolução histórica não 

fez com que este perfil se dissipasse. Pelo contrário, com o eclodir das redes sociais e dos perfis anônimos, 

houve uma proliferação de publicações que não só incitam ao preconceito racial, mas, também, constituem 

verdadeiros discursos de ódio (hate speech) contra determinada raça. Nesse passo, como o direito não pode 

ficar desassociado da realidade, para que não fique desacreditado, novas medidas e novos estudos de 

política criminal devem ser realizados. 

Metodologia: 

Uma vez dito isso, com a metodologia documental e o auxílio de notícias extraídas dos principais jornais e 

meios de comunicação, passemos à compreensão do assunto. O racismo, tratado por intermédio de 

mandados constitucionais de criminalização (art. 5, LXII CRFB), é um crime imprescritível e inafiançável 

que denota qualquer pensamento ou atitude que separam as raças humanas por considerarem algumas 

superiores a outras. Difere, neste passo, da injúria racial – ilícito prescritível que vilipendia a honra de 

apenas uma pessoa. São, neste passo, condutas deletérias que, apesar de distintas em sua essência, possuem 

uma gênese comum: o preconceito racial - problema cultural na história do nosso país, que teve seu ápice 

com o período da escravatura (de 1530 até 1888), e que deixou enraizando nos brasileiros um sentimento de 

diferenciação entre raças. Nesse passo, quase 130 anos depois, ainda é palpável este preconceito racial. 

Muito disso, diga-se de passagem, se visualiza com as mídias sociais que – apesar de se esperar delas uma 

visão mais igualitária e em prol dos direitos humanos – são atualmente utilizadas como fontes de 

manifestações ilícitas, com declarações que incitam a discriminação, como nos casos da atriz Thais Araújo, 

da jornalista Maju e, recentemente, da judoca Rafaela Silva, que vêm sendo vítimas de ofensas racistas. Isso 

sem olvidar que a violência psicológica das injúrias proferidas às vítimas podem ser elementos causadores 

de baixa estima e marginalização. De tal arte, insta salientar que a sociedade repudia com veemência os atos 

praticados por racistas e, cada vez mais, criam páginas de movimentos anti-racismo, nas mesmas redes 

sociais em que são proferidas as ofensas, com o propósito de diminuir e extinguir esse pensamento 

antepassado. 

Resultado: 

Como consequência dessa realidade havida, surge o projeto de Lei do Senado nº 80 de 2016 - já aprovado 

pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa - que dispõe sobre o crime de discriminação 

ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional por intermédio da rede Internet ou de 

outras redes de computadores de acesso público. 

Conclusão: 

Porém, é imprescindível ir além do princípio constitucional da igualdade - onde todos são iguais perante a 

lei (art.5, caput, CRFB) -, sendo necessária uma mudança radical nos valores da sociedade. Isso porque, a 

criação de leis, por si só, vem a medicar o problema sem extirpar sua causa. Nesse sentido, é notável que 

devemos investir no lado educativo. Demonstrar a importância da miscigenação e a beleza de se viver em 

um país cheio de diversidades, para que, futuramente, a sociedade saiba lidar com as diferenças sem que 

haja a ideia hierárquica entre raças e etnias. 
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AUTORREGULAÇÃO PERANTE OS ESTUDOS ACADÊMICOS DE ALUNOS DO PRIMEIRO ANO 

UNIVERSITÁRIO  

ENIC201614222 

 

LAURA DO AMARAL CASTILHO DE SOUZA 

Orientador(a): ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

Introdução: 

Estudantes ao entrarem no ambiente universitário muito se estranham com os estilos de ensinamento, 

postura e disciplina a se tomar nessa nova etapa. Alguns vindos do ensino médio, outros desacostumados 

com o estudo intenso e imersos no mercado de trabalho, mas que resolveram mudar de carreira ou mesmo 

aqueles que apenas trocam de curso, mas se deparam com diferenças de métodos estudantis dos 

departamentos. Esses alunos podem apresentar diferentes formas de autorregulação na hora de estudar e o 

desenvolvimento de um treinamento específico para esse fim pode ser de bastante auxílio a esses novos 

acadêmicos. 

Metodologia: 

Estudantes do primeiro ano do curso de Psicologia na Universidade de Taubaté foram convidados a 

responder o questionário CEA – Conhecimento de Estratégias de Autorregulação (ROSÁRIO e cols, 2007) 

que analisa se suas estratégias autorregulatórias de estudo os auxiliam a ter um bom rendimento e 

adequação ao estilo de ensino proposto em um meio acadêmico. De uma população de 142 alunos entre 17 a 

60 anos, 117 responderam ao questionário, resultando em uma amostra de 82,4%, possibilitando uma 

avaliação de maioria relevante para compreender o perfil da população. 

Resultado: 

Dos questionários respondidos, a grande maioria resultou em uma auto-regulação dos estudantes adequada à 

indicada para as situações de estudo acadêmico. Nota-se que ao se tratar de quais são os objetivos de se 

fazer resumos e esquemas ao estudar, seus resultados foram maior para a opção em que se prefere reduzir o 

conteúdo de informação para facilitar o estudo (44,4%), sendo o indicado considerá-los com o objetivo de 

organizar e elaborar de forma pessoal a informação, hierarquizando-a segundo a importância, opção que 

atingiu 35,9% da amostra. Além deste, é importante salientar os resultados em relação à preparação dos 

alunos frente às avaliações, onde os alunos flutuaram entre duas opções de resposta, o que demonstra certa 

instabilidade regulatória se tratando da preparação para um exame. 

Conclusão: 

Os alunos avaliados demonstram uma capacidade adequada para se autorregularem frente aos desafios 

universitários, levantando a possibilidade de um treinamento básico direcionado à algumas questões 

específicas que ainda geram desequilíbrio ou confusão na hora do estudo e que os auxiliará a regular 

ativamente suas motivações, cognição e comportamento frente as necessidades e obstáculos desse meio. 
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ESTUDO COMPARATIVO DA CAMADA DE CEMENTAÇÃO E DUREZA DO AÇO SAE 1020 EM 

DIFERENTES TEMPERATURAS E TEMPO  

ENIC201679183 

 

FABIO HENRIQUE LACORTE, SÉRGIO ROBERTO MONTORO, CRISTINA DE CARVALHO ARES ELISEI, EDILON 

DE OLIVEIRA FRANÇA 

Orientador(a): ALEXANDRE SARTORI 

 

Introdução: 

Cementação é um tratamento termoquímico que consiste em "carbonizar" a camada superficial da peça. 

Para isso, ela é envolvida em um "cemento", neste caso, sólido, e aquecida durante um certo tempo a uma 

determinada temperatura. A temperatura permite a transferência dos átomos de carbono para a superfície da 

peça por meio de reações químicas. Dá-se ainda a difusão do carbono para o interior da peça. A peça cuja 

superfície "carbonizada" é temperada a partir da temperatura prescrita, ficando a superfície cementada com 

dureza elevada, enquanto que o núcleo, cuja composição se mantém, conserva sua tenacidade e 

praticamente não altera sua dureza. O teor de carbono diminui progressivamente da periferia para o núcleo. 

Uma atmosfera controlada de boa qualidade resulta numa cementação regular e de boa qualidade, 

profundidade e dureza. 

Metodologia: 

Materiais Para a realização deste estudo foi utilizado uma liga de aço SAE 1020 e como agente corrosivo o 

ácido nital com 2% de concentração, e para o tratamento de cementação e análise metalografica, foram 

utilizados o forno do laboratório de fundição e equipamentos do laboratório de metalografia da Fatec 

Pindamonhangaba. Métodos 1) Corte de 12 amostras, com diâmetros de (20mm). 2) 6 amostras foram 

submetidas ao tratamento de cementação a (900° C) e outras 6 amostras foram submetidas ao tratamento de 

cementação a (1000°C) e realizado o tratamento no forno na FATEC nos tempos de 4, 8,12, 16,20 e 24 

horas. 3) Preparação para análise metalográfica. 4) Após foi avaliado micro dureza. 

Resultado: 

No gráfico 1 para atingir 1500 micras em 1000 °C é necessário 8 horas de banho, já em 900°C °C será 

necessário 24 horas. Em 1000 °C consegue-se maior dureza em todos os tempos de banho. A relação do 

banho de 1000 °C para 900 °C no tempo de 4 horas conseguiu-se o dobro de espessura de camada 

cementada. A 1000 °C todos os tempos tem uma ascendência maior do que a de 900 °C, e o ponto de 20 

horas para 24 horas em 900 °C quase não muda já a 1000°C a ascendência do gráfico já é mais acentuada. 

No gráfico 2 após 16 horas a dureza independe da temperatura. 

Conclusão: 

A temperatura 1000°C a dureza se mantem praticamente constante no intervalo de 4 a 20 horas. A 

temperatura de 900°C mantem constante a partir de 20 horas. Para obter dureza acima de 600 HV 4 horas de 

banho a 1000°C é suficiente já a 900°C é necessário 14 horas. 
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A VISÃO DOS PAIS SOBRE SUAS HABILIDADES SOCIAIS EDUCATIVAS PARENTAIS  

ENIC201665809 

 

LAURA DO AMARAL CASTILHO DE SOUZA 

Orientador(a): ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

Introdução: 

As Habilidades Sociais Educativas Parentais referem-se às competências de interações em âmbito social, 

apreendida através de experiências de pais/cuidadores destinadas à forma de educação e relação com seus 

filhos. O objetivo deste trabalho foi avaliar as Habilidades Sociais Educativas Parentais (HSE-P) de 

pais/cuidadores de crianças em processo de atendimento psicológico em um serviço de atendimento 

psicológico. A avaliação foi aplicada como suporte a decisões terapêuticas em direção ao aprimoramento e 

correção de práticas e estilos parentais. 

Metodologia: 

A amostra foi composta de pais e mães cujos filhos, de idade até 14 anos, eram atendidos por um serviço de 

psicologia e foi definida por acessibilidade e não probabilística. Os pais foram abordados no período de 

atendimento de seus filhos, na sala de espera e convidados à participarem da pesquisa de forma voluntária. 

Foi garantida que não haveria nenhuma relação condicionante à manutenção do atendimento psicológico em 

função da participação ou recusa. Foi instrumento de coleta de dados o Roteiro de Entrevista de Habilidades 

Sociais Educativas Parentais (RE-HSE-P) de Bolsoni-Silva, Loureiro e Marturano (2011) composto por 13 

conjuntos de perguntas que abordam aspectos referentes a frequência e conteúdo de comportamentos 

relativos às interações de pais e seus filhos. A aplicação seguiu as instruções prescritas pelos autores, feita 

individualmente e gravada. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética de UNITAU. O RE-HSE-P 

possibilita a identificação e a classificação de comportamentos de interação pais e filhos em indicadores 

Clínico, Limítrofe ou Não Clínico. Com os resultados preliminares temos sete entrevistas, sendo dois pais, 

quatro mães e um avô. 

Resultado: 

Foi possível identificar quanto aos aspectos positivos de interação entre pais/cuidadores e filhos resultados 

de habilidades com escores gerais limítrofes de 11,11% (Habilidades Infantis relatadas pelos pais), 36,5% de 

indicações clínicas (em HSE-P e Aspectos Contextuais de Relação) e 49,23% de indicações não clínicas 

(também em Aspectos Contextuais e HS). Quanto aos aspectos negativos de interação (Práticas Parentais 

Negativas e Problemas de Comportamento), foram identificados 100% dos resultados com indicação 

clínica. Conclui-se que o grupo analisado possui demanda de intervenção, isso é bastante evidenciado 

quando se observa que há 36,5% de indicadores clínicos para interações positivas e há 100% de indicação 

clínica em aspectos negativos. 

Conclusão: 

Os pais muitas vezes apresentam aspectos deficitários de acordo com adequado em habilidades sociais 

educativas parentais observados na literatura. Isso demonstra refletir diretamente no comportamento dos 

filhos, que podem a partir disso apresentar aspectos negativos de interação com os pais e consequentemente 

sociais. Os pais, por sua vez, buscam por atendimento psicológico para seus filhos buscando a compreensão 

e a correção desses comportamentos ditos problemáticos, muitas vezes sem tomar conta do impacto de suas 

práticas educativas negativas acima desses. 
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E-COMMERCE NO BRASIL: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR VIRTUAL  

ENIC201623847 

 

MAYARA ABREU DOS SANTOS 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

Os consumidores estão experimentando constantemente um amadurecimento das tecnologias. A era da 

informação já permeia, com maior ou menor intensidade, todas as classes sociais, públicos dos mais 

variados e pessoas com as mais variadas idades. Todo esse processo de avanço tecnológico tem o seu poder 

concentrado no conhecimento e na capacidade de armazenar e utilizar essas informações. O comércio 

eletrônico ganhou popularidade na última década, levando pequenas e grandes empresas a investirem nesse 

conceito de negócio. As empresas brasileiras passaram a utilizar de forma ampla as tecnologias de 

informação e comunicação para interligar diversas áreas como foi o caso dos fornecedores e clientes, 

processando um número grande de transações e atendendo uma grande quantidade de clientes de forma 

rápida, segura e, muitas vezes, personalizada, ganhando assim um grande público virtual. 

Metodologia: 

O objetivo do trabalho foi identificar os fatores que influenciam no comportamento do consumidor no 

processo de compra on-line e apresentar as ferramentas que as empresas podem utilizar para que esse 

comportamento seja o mais favorável possível. A metodologia utilizada neste trabalho baseou-se no modelo 

teórico focado em uma pesquisa bibliográfica, abordando os principais acontecimentos do comércio 

eletrônico e suas repercussões no mundo dos negócios por meio de sites e revistas especializados em 

negócios digitais e artigos científicos voltados para a gestão digital e negócios eletrônicos (e-business). 

Resultado: 

O e-commerce representa novas oportunidades e novos desafios, sendo necessário que se conheça o cliente 

para que um programa de marketing atinja os seus objetivos, ou responda a alguns questionamentos como: 

onde está esse cliente virtual, como ele deseja consumir, qual a frequência de compras realizadas pela 

internet, quais as reais necessidades desse consumidor. Dessa forma as pesquisas apresentam que o 

comércio eletrônico tem sido um elemento facilitador e de grande utilidade na vida dos consumidores por 

conta das inúmeras condições e facilidades que ele proporciona, atraindo cada vez mais o público virtual e 

aquele que ainda não era adepto dessa nova modalidade de consumo. 

Conclusão: 

Conclui-se que o comércio eletrônico vem crescendo e aumentando a sua competitividade já que vários 

aspectos têm sido observados pelas empresas que o praticam: aumento de segurança para os usuários, 

investimentos constantes em tecnologia e logística, inovações nos processos adotados pelo mercado virtual 

e facilidades para os consumidores, permitindo que eles usufruam cada vez mais do mecanismo de 

comércio. 
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ESTIVA, INDUSTRIALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO: A FORMAÇÃO DE UM BAIRRO  

ENIC201627886 

 

KAIQUE DE MELO ALENCAR TOLEDO, JOSÉ MARCOS CARDOS DA ROSA 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do bairro da Estiva e entender o fluxo 

migratório do campo para a cidade na década de 1970. Nesse período, vieram pessoas das várias regiões das 

áreas rurais do Vale do Paraíba e do sul de Minas Gerais. Isso se deu pelo fato de a cidade de Taubaté se 

tornar um importante polo industrial localizado estrategicamente entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje, o 

bairro da Estiva é um pequeno pólo econômico povoado, na sua maioria, por trabalhadores, contando com 

comércios e serviços, sendo possível encontrar tudo para a manutenção da vida de seus moradores. A Estiva 

é um dos bairros mais antigos da cidade, rico em histórias e memórias. 

Metodologia: 

Para realizar esta pesquisa usamos a revisão bibliográfica e documentos. Consultamos o livro produzido 

pela Universidade de Taubaté sobre o bairro, jornais da época, revistas e fotografias, presentes nos arquivos 

da Divisão de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico da Prefeitura Municipal de Taubaté, nos inventários 

do projeto “Taubaté Tempo e Memória; e no C.D.P.H – “Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da 

Universidade de Taubaté”. 

Resultado: 

Esta pesquisa teve como objetivo observar e estudar as questões migratórias durante a década de 70, com o 

processo e com o desenvolvimento industrial de Taubaté. Segundo os dados demográficos colhidos naquela 

década, podemos notar que, no fluxo migratório recebido pelo bairro, 43,8% da sua população eram 

provenientes do campo, 30,7% eram pessoas naturais de Taubaté, 22,8% eram provenientes de outras 

regiões do Vale do Paraíba e 10% do Estado de Minas Gerais. 

Conclusão: 

Com a presente pesquisa, pudemos perceber a importância do fluxo migratório ocorrido na década de 1970 

no bairro da Estiva e seus impactos econômicos e culturais, os quais contribuíram para seu 

desenvolvimento. O fluxo entre Minas Gerais e Taubaté trouxe para a região particularidades tanto na 

questão religiosa, como na culinária e em outros aspectos, presentes no cotidiano dessa comunidade. 
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ESTUDO DE PARAMETRIZAÇÃO DE TÚNEL DE VENTO SUBSÔNICO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  

ENIC201662915 

 

MATHEUS ROMERO, SÂMELA FERNANDES PEREIRA DE LIMA, SABRINA DE SOUZA NASCIMENTO LUCIO, 

ELLYATAN LUIS MARTINS COUTO, ALEXANDRE DE MELO ANDRADE, DANIEL MARTINS DE CASTRO 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

O túnel de vento é um equipamento que tem como objetivo simular e analisar escoamentos de fluidos sobre 

objetos e superfícies a fim de se obter dados consistentes para solucionar problemas na área de mecânica 

dos fluídos. Usualmente os túneis de vento possuem uma seção de analise fechada assim alguns efeitos de 

parede podem criar diferenças nas velocidades do escoamento, respectivamente nas pressões, ao decorrer da 

área da seção, além de características como temperatura ambiente e pressão atmosférica. Assim se faz 

necessário o estudo para parametrização dos túneis, afim de que se possam obter resultados consistentes 

durante as analises. Neste trabalho foram realizados ensaios a fim de se obter as frequências do inversor, 

rotação da hélice do sistema de sucção e pressão nos tubos de pitot estático e dinâmico com uma variação na 

distancie das paredes para analisar a influência da parede do túnel no escoamento. 

Metodologia: 

A fim de se obter valores para a parametrização do túnel de vento, foi obtido rotação das hélices do sistema 

de sucção com o auxilio de um tacômetro digital, equipamento para medição em RPM de sistemas rotativos, 

com uma variação no inversor de frequência de 1.000 a 50.000 hertz, variando 1.000 hertz por coleta de 

dado. Após a coleta dos dados de rotação das hélices foi realizado a medição das pressões dos tubos de pitot 

estático e dinâmicos, variando os mesmos 50, 95, 100 e 230 mm em distância da parede superior do túnel. 

Como o sistema do tubo de pitot é simplificado, o mesmo nos mostra a diferença de altura em colunas de 

água, assim foi necessário coletar dados como temperatura no duto da analise, com o auxilio de uma 

termômetro de mercúrio convencional, e dados das pressões atmosféricas nos dias dos ensaios realizados, 

para posteriormente aplicar a equação de bernoulli e assim obter as velocidade dos escoamentos. 

Resultado: 

Como resultado obteve-se as relações entre os valores de frequência no inversor, em hertz, e rotação das pás 

da hélice do sistema de sucção, em RPM. Subsequentemente as variações de altura das colunas de água dos 

sistemas dos tubos de pitot estático e dinâmico que estão instalados no túnel de vento, juntamente com 

dados como as variações de temperatura com o aumento de rotação da hélice e as pressões atmosféricas no 

dias dos ensaios. Os resultados obtidos estão apresentados na figura 2. 

Conclusão: 

Com os dados coletados pudemos estabelecer uma relação através de uma equação do primeiro grau entre 

frequência do inversor e rotação da hélice. Também notou-se uma variação na velocidade do escoamento 

com o aumento da distância entre os tubos de pitot e a parede superior o tubo, que se da devido ao gradiente 

de velocidade causado pelo efeito da parede do túnel, portanto conclui-se que o túnel de vento da 

universidade de Taubaté pode nos fornecer resultados qualitativos em ambientes acadêmicos e educacionais. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM ROTEIRO CONTÁBIL NAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO  

ENIC201641783 

 

JULIANA APARECIDA DA COSTA 

Orientador(a): JONAS COMIN DE CAMPOS 

 

Introdução: 

O Comércio Exterior é a troca de bens e serviços através de fronteiras internacionais ou territórios. Na 

maioria dos países, ele representa uma grande parcela do PIB ( Produto Interno Bruto). O comércio exterior 

está presente em grande parte da história da humanidade, mas a sua importância econômica, social e política 

se tornou crescente nos últimos séculos. O avanço industrial, dos transportes, a globalização, o surgimento 

das corporações multinacionais, o outsourcing tiveram grande impacto no incremento deste comércio. O 

aumento do comércio internacional pode ser relacionado com o fenômeno da globalização. Assim sendo, é 

necessário e importante um roteiro contábil nas operações de importação e exportação para o contador. 

Metodologia: 

A pesquisa bibliográfica utilizada procurou explicar os temas a partir de referências teóricas, publicadas em 

artigos, livros, dissertações,internet e teses. Buscou conhecer e analisar as contribuições culturais e 

econômicas sobre o assunto, desenvolvendo um tema e procurando um meio de atingir o objetivo de forma 

clara sendo realizada a pesquisa através de leitura dos autores que a desenvolveram. A pesquisa 

bibliográfica tem como finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito, dito ou 

filmado sobre determinado assunto, e acrescentar conhecimentos, amplia-los e fazer utilização com 

eficiência para se obter um resultado satisfatório. 

Resultado: 

O processo de Importação e Exportação se dá através da Globalização onde há a integração de forma 

econômica, cultural, social e política, gerando a necessidade do capitalismo de conquistar novos mercados. 

Para o importador há regras a seguir como, por exemplo, se registrar no Siscomex onde o sistema verifica 

qual tratamento administrativo irá seguir na operação, se terá licenciamento, se os órgãos anuentes irão 

analisar o pedido, diferir a licença e autorizar o embarque junto a Receita Federal do Brasil. O exportador 

também tem de se registrar no Siscomex, elaborar a fatura pro forma e envia-la ao importador, o exportador 

analisar a carta de crédito, preparar a mercadoria para o embarque, emitir a Nota Fiscal, fazer o despacho 

aduaneiro, pagar o frete e seguro da mercadoria, desembaraçar e averbar junto a Receita Federal do Brasil e 

enviar ao importador. Esses processos são necessários para a economia e segurança do país. 

Conclusão: 

Conclui-se que o roteiro contábil demonstrando o processo na Importação e Exportação, irá guiar o contador 

que atua nessa área, sobre a forma correta de concluir sua venda, desenvolver sua empresa, agregar valor a 

mercadoria e estar legalmente perante a Receita Federal do Brasil, em ordem com suas atividades. Durante a 

pesquisa, observou-se a escassez de trabalhos sobre a orientação ao contador, abordando os procedimentos 

contábeis necessários para atuar nessa área. 
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PSICODIAGNÓSTICO INTERVENTIVO: UM CASO DE DISFUNCIONALIDADE FAMILIAR  

ENIC201617546 

 

RICARDO DO PRADO LIMA 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

O psicodiagnóstico interventivo é uma importante estratégia de avaliação psicológica. Torna-se uma prática 

interventiva, na medida em que diagnóstico e intervenção são processos simultâneos e complementares. Tal 

prática enfatiza o sentido da experiência dos envolvidos no processo e redefine a relação cliente/psicólogo 

em termos de poder, papéis e realização de tarefas. Além disso, a devolutiva deve ser feita durante o 

processo. É uma atuação que se caracteriza pelo fato do psicólogo partilhar suas impressões sobre (e com) o 

cliente, levando-o a participar do processo e a abandonar a postura passiva ‘de sujeito’ a ser conhecido. A 

partir deste pensamento, o psicólogo manterá sua escuta voltada para as possibilidades de intervenção 

(ANCONA-LOPES, 2013). 

Metodologia: 

Na época do psicodiagnóstico, Gustavo (nome fictício) tinha dois anos de idade. Morava com sua mãe e a 

queixa denunciada pela mesma era de agressividade voltada à mãe e figuras masculinas. Os atendimentos 

foram realizados semanalmente, em um Centro de Psicologia Aplicada no interior do Estado de São Paulo. 

Totalizaram-se nove encontros, no período de abril de 2016 a junho de 2016. Foi utilizado o estudo de caso 

a partir de dado obtidos por meio de relatório clinico. O estudo de caso se constitui em uma investigação do 

fenômeno estudado, favorecendo uma visão holística sobre os acontecimentos da vida real. Pode ser 

classificado de intrínseco ou particular, quando procura compreender em profundidade um caso particular 

(VENTURA, 2007). No primeiro atendimento estabeleceu-se o contrato terapêutico com a mãe, precedida 

pelas sessões de anamnese. Com a criança, foram realizadas sessões de observação lúdica e atividades com 

argila e desenhos, respectivamente. As últimas sessões foram devolutivas, com a criança e com os pais, 

respectivamente, as quais consistem em uma síntese de tudo que foi analisado durante as sessões. 

Resultado: 

Pode-se verificar que Gustavo possui uma grave doença respiratória, que pode ser analisada como reflexo 

de um ‘cuidado sufocante’ da mãe na tentativa de suprir a ausência paterna. Segundo o Pensamento 

Analítico, a mãe, ao constelar o aspecto negativo do arquétipo materno, torna-se excessivamente protetora e 

controladora. Por outro lado, o arquétipo paterno, vivenciado por meio do pai real, é o símbolo que promove 

a estruturação psíquica da criança e lhe permite abrir-se para novas possibilidades. A identificação da 

criança com seu pai acontece por meio da interação, quando este vem interditar a relação urobórica/ 

simbiótica vivenciada entre a mãe e o filho. Consequentemente, a sua presença marca, simbolicamente, o 

rompimento desta simbiose (BENCZIK, 2011). Assim, a mãe inconscientemente ao se sentir ameaçada pelo 

pai, dificulta a relação saudável pai-filho. Fato que favorece, caso não seja integrado à consciência, um ciclo 

vicioso marcado pelo excesso materno e ausência paterna. 

Conclusão: 

Pode-se identificar que o cliente encontra-se frente a uma disfuncionalidade familiar. O pai é ausente e a 

mãe, por outro lado, ao constelar o lado negativo do arquétipo materno torna-se excessivamente protetora 

com a justificativa de suprir a ausência do pai. O Psicodiagnóstico Interventivo possibilitou a compreensão 

desta disfuncionalidade familiar e, a partir disso, realizou o encaminhamento para a Psicoterapia. 
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ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA APAE  

ENIC201686647 

 

KEVIN PAIOTTI DE CARVALHO, RENAN PABLO FIRMINO DOS SANTOS 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

Tendo em vista que a água é um recurso natural limitado e imprescindível á vida, questões sobre a 

conservação e preservação dos recursos hídricos vêm sendo cada vez mais destacadas na atualidade. As 

técnicas de aproveitamento de água pluvial são soluções sustentáveis que contribuem para o uso racional da 

água, proporcionando a conservação dos recursos hídricos para futuras gerações 

Metodologia: 

. Assim, o presente trabalho tem como objetivo principal desenvolver um estudo de viabilidade de 

implantação de um sistema de captação de água de chuva, analisando as vantagens e desvantagens desse 

sistema no prédio da APAE, no município de Taubaté/SP, no Vale do Paraíba. O estudo surge devido á 

necessidade de diminuir os gastos com o consumo de água do local e também com intuído de 

armazenamento para irrigação de uma horta de pequeno porte. Ademais nos deparamos com a importância 

global em relação ao consumo e reutilização deste recurso natural, afinal a utilização e o armazenamento de 

água pluvial, baseada em referências bibliográficas de artigos e manuais técnicos disponibilizados na 

internet e livros. 

Resultado: 

. Foram realizados levantamentos de campo na propriedade com o intuído de obter medidas do local para 

dimensionamento do sistema a ser instalado. Isso será possível através de estudo de precipitação de chuva 

na região, com um foco maior na cidade de Taubaté. 

Conclusão: 

. Assim, preliminarmente, constatou-se que um sistema de aproveitamento de água pluvial mostrou-se 

economicamente viável, pois além de apresentar um período de retorno do investimento relativamente curto, 

proporcionaria grande potencial de economia de água potável. 
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VENÂNCIO 

Orientador(a): ALVARO AZEVEDO CARDOSO 

 

Introdução: 

Neste trabalho é proposta a solução para o problema do controle de estoque na área de saúde por meio do 

Just In Time. O JIT é um pensamento que consiste enxugar, simplificar, promover melhoria continua dos 

processos (CHING,2001). Outras ferramentas auxiliaram para atingir os resultados esperados, como: O 5S, 

segundo Apud Oliveira (2014), é uma metodologia utilizada para gerar maior produtividade das pessoas e 

da organização. O PDCA, é composto por 4 etapas: Planejar, Executar, Verificar e Agir, com objetivo de 

garantir que o problema seja resolvido com auxílio de ferramentas de qualidade e estatística. (PALADINI, 

2008). O Controle Total da Qualidade, para FALCONI (1999), é um sistema administrativo que consiste em 

garantir a integridade de todos os setores da empresa. O Kanban, segundo Gianesi Corrêa (1993) é uma 

ferramenta gerencial de controle da produção que provém do uso de cartões para sinalizar que há 

necessidade de se produzir mais. 

Metodologia: 

Com a finalidade de obter o principal objetivo, será utilizado um método qualitativo apoiado em pesquisas e 

análises do dia-a-dia. Para iniciar o estudo de caso, foi realizado um levantamento de dados sobre a situação 

do setor de saúde analisando: ? Tempo de entrega de materiais/medicamentos; ? Layout do local; ? Análise 

do procedimento do pedido de compras. Utilizou-se da filosofia JIT e da ferramenta 5s para a elaboração de 

um novo layout com o intuito da diminuição de perdas e redução de custos. A ferramenta PDCA foi 

utilizada no planejamento, aplicação e controle de todas as modificações propostas. Já o sistema Controle 

Total da Qualidade (TQC) foi instaurado no trabalho para auxiliar as outras ferramentas, propor a 

integridade entre os setores do hospital estudado. Foi criado um sistema de cartões kanban para facilitar o 

controle visual do estoque. 

Resultado: 

Os resultados obtidos neste trabalho foram: uma redução de custo de 5 à 10% comparados ao mesmo 

período de 2014 e 2015, decorrente da diminuição de desperdícios e uma melhor forma de determinar o 

momento e a quantidade certa para novas compras de medicamentos e materiais. Também houve a melhoria 

no espaço físico que propõe melhor circulação e melhor acesso aos materiais, o que resulta numa redução 

do tempo de busca dos insumos; aprimoramento dos funcionários para mantê-los engajados com a nova 

filosofia de trabalho; melhor controle de estoque evitando desperdício e garantindo a presença dos itens 

quando forem necessários para utilização por meio de cartões kanban; a redução do lead time de entrega foi 

baseado no TQC para alinhar todos os setores da entidade, houve uma redução de um prazo de 60 dias para 

3 dias no máximo. 

Conclusão: 

Concluiu-se que após a utilização dos conceitos e ferramentas propostas, houve uma melhora na disposição 

do espaço físico que ocasionou em resultados expressivos na redução de custos e um melhor controle de 

estoque, para a organização em estudo. Também foi observado o aumento do comprometimento dos 

funcionários que, através de questionários, informaram a redução do lead time de saída e de entrega dos 

medicamentos e materiais de uso diário, que impactou em um aumento de satisfação dos clientes. 
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Introdução: 

Gerenciar tempo é um problema. As pessoas realizam várias tarefas dentro de um curto espaço de tempo, e 

com as possibilidades trazidas pelo avanço da tecnologia são criadas soluções para que consigam efetuar 

mais atividades em curto prazo (CGI, 2014). No entanto, observa-se que sistemas nesse segmento ainda não 

atendem de forma eficiente as situações das filas na prestação de serviços. Clientes saem insatisfeitos de 

estabelecimentos, pois as filas são longas, acarretando muito tempo de espera. Esse tempo ocioso prejudica 

o cliente, que poderia estar realizando outros afazeres (AMIDANI, 1975). Para isso foi sugerido uma 

solução cujo diferencial é dar ao cliente a opção de aproveitar melhor o seu tempo por meio de uma 

aplicação móvel, em que é possível acompanhar o processo da fila, sendo notificado sobre o progresso da 

mesma, e para o estabelecimento contratante, um acompanhamento web. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento da prototipação dessa solução que resolve o problema citado anteriormente, foram 

usadas pesquisas bibliográficas, juntamente com uma pesquisa de campo quantitativa, na qual os 

entrevistados responderam a oito perguntas sobre a satisfação com o tempo de espera em filas de 

atendimento. Além disso, foi realizada uma entrevista informal com o gerente de uma agência de sistema 

postal para compreensão de como funciona o processo de atendimento de clientes em filas. Também foi 

realizado o levantamento das regras de negócio com base na entrevista, e a partir dessas, criados os 

requisitos do sistema. Foram desenvolvidos os diagramas de Caso de Uso, de Atividades e de Entidade e 

Relacionamento, com as especificações dos Casos de Uso e as definições de cada ator do sistema. Desse 

modo, foi pensado nas cores que compõem não só o sistema, mas tudo referente ao mesmo, com isso, 

também foram elaborados os layouts, a logomarca e toda a solução de interação humano-computador, 

incluindo as atividades macros do sistema, e como ele deveria reagir. Com a finalização de todo o processo 

de identificação e especificação da solução, foi desenvolvido o protótipo do sistema. Para melhor gerência 

do projeto, o desenvolvimento da solução se deu por meio de metodologias ágeis baseadas na Scrum. 

Resultado: 

Com base nas pesquisas, foi desenvolvido o protótipo de uma solução multiplataforma de acompanhamento 

virtual de filas chamado TW314, que em um tíquete, contendo uma senha de atendimento, que pode ser 

substituído pelo próprio celular do usuário, com informações na tela inicial depois do acesso ao aplicativo 

mediante à um código único para cada senha, como: quantas pessoas estão a sua frente, qual é seu serviço, 

qual o tempo médio de realização desse serviço, quais são suas senhas ativas. Para a parte do 

estabelecimento, foi prototipado uma solução web, onde há identificação por meio de login. A partir daí, o 

sistema se comportará de acordo com o perfil logado, que poderá ser o Administrador (gerente do 

estabelecimento) que terá acesso a gerência e relatórios de dados referentes ao seu estabelecimento, e o 

Funcionário, que terá a identificação do guichê, sua fila para atendimento e relatórios sobre seus 

atendimentos. 

Conclusão: 

Depois da exposição das informações, o TW314 mostra-se relevante, pois com ele não há a necessidade do 

cliente permanecer no local do atendimento, evitando superlotações. Com a aplicação móvel, também é 

permitido ao cliente maior mobilidade, aproveitando melhor o dia. Por conta dos inúmeros estabelecimentos 

com filas, a solução está dentro de um amplo mercado, onde será implantada com facilidade devido a sua 

modularidade. Assim, tanto o cliente quanto o estabelecimento ficam satisfeitos, provando a viabilidade. O 

sistema continua em desenvolvimento, já com projetos futuros de implementar novas tecnologias para 

melhorar desempenho, tornando a experiência do usuário mais eficiente. 
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Introdução: 

O clima organizacional é um conceito importante para a compreensão de como o contexto do trabalho afeta 

o comportamento e as atitudes das pessoas, sua qualidade de vida e o desempenho da organização. 

(SIQUEIRA, 2008). Entre as vantagens de medir e administrar o clima na organização estão a de gerar um 

ambiente de trabalho agradável, alta produtividade, comprometimento, motivação e credibilidade mutua 

entre empresa e funcionário. (BISPO, 2006) Com o objetivo de compreender o clima de uma cooperativa do 

Vale do Paraíba, composto por 400 cooperados, foi realizado uma pesquisa de clima através de observação, 

entrevistas e aplicação de uma escala. 

Metodologia: 

As organizações vêm buscando entender como trabalhadores expostos a diversos estímulos provenientes 

dessa organização e do ambiente de trabalho, tem percepções similares e atribuem significados semelhantes 

aos aspectos importantes da vida organizacional. Por isso, analisando o andamento do clima organizacional, 

podemos identificar diversas necessidades que ainda não são demonstradas claramente no dia-a-dia. 

(MARTINS, 2008 apud SIQUEIRA, 2008). Considerando a importância da análise do Clima 

Organizacional, buscamos verificar a percepção que os cooperados tem do ambiente de trabalho de uma 

cooperativa do Vale do Paraíba. O procedimento utilizado foi a observação do ambiente, entrevistas não 

estruturada com os funcionários e a aplicação da Escala de clima organizacional (ECO) que foi 

desenvolvida por Martins (2008 apud SIQUEIRA, 2008). Segundo o mesmo autor, a escala de clima (ECO) 

é uma escala multidimensional construída e validada com o objetivo de avaliar a percepção do trabalhador 

sobre várias dimensões do clima organizacional. Ela é composta de 5 fatores para entender a percepção dos 

funcionários com relação ao Apoio da chefia e da organização, Recompensa, Coesão entre colegas, 

Conforto físico, Controle e Pressão. Após a coleta dos dados, foi realizada a tabulação e feita à análise. Os 

resultados, assim como as possíveis ações interventivas para melhorar este clima, foram passados ao 

coordenador de Recursos Humanos da cooperativa. 

Resultado: 

O resultado demonstra que a empresa precisa melhorar a liderança e a remuneração, estes dois itens 

aparecem nos resultados como desfavorável. Com relação ao conforto físico, apontam que precisam 

melhorar os equipamentos de trabalho, já que em alguns setores houve reclamações de falta de equipamento 

ou utilização de equipamentos antigos. Verificou-se também que existe controle exagerado em alguns 

setores sendo rigoroso o controle sobre os intervalos e saídas para a utilização do sanitário. A coesão entre 

colegas é boa devido a maioria dos funcionários estar a um grande tempo na função, porém novos 

colaboradores são pressionados a trabalhar mais, tanto pelos lideres quanto pelos funcionários antigos da 

cooperativa.Os dados também demonstram, que a organização precisa de algumas melhoras quanto à 

comunicação, já que a cooperativa precisa ser mais clara em suas decisões, uma vez que ela não esclarece as 

mudanças e atividades aos colaboradores 

Conclusão: 

O levantamento do clima organizacional da cooperativa através de observação, entrevista e escala foi bem 

sucedido e nos possibilitou verificar a necessidade da cooperativa. A análise dos resultados nos possibilitou 

levantar a necessidade de treinamento de liderança para os lideres e treinamento de habilidades sociais e 

trabalho em equipe para os demais cooperados para gerar melhor comunicação e coesão grupal entre eles. 

Em suma, foi possível verificar o clima da organização e gerar ações de melhorias para gerará um ambiente 

mais agradável e motivador. 
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Introdução: 

Este projeto tem como objetivo reduzir a dureza do aço SAE 7525 DIN24NiSiMnMo7-6-6F. Este aço é 

usado na fabricação de ferramentas, onde o processo de fabricação principal é a usinagem. O aço 7525 

DIN24NiSiMnMo7-6-6F tem dureza elevada, por isso há um desgaste muito grande de inserto e quebra de 

ferramentas na hora da usinagem. Para resolver este problema faz-se necessário a redução da dureza com a 

finalidade de melhorar a usinabilidade do aço, através de tratamento térmico (recozimento). A usinabilidade 

é uma propriedade que depende do processo de fabricação e das características do material da peça. No caso 

dos aços microestrutura, tratamentos térmicos e mecânicos e a composição química tem grande efeito na 

usinabilidade de materiais metálicos. 

Metodologia: 

As fases de desenvolvimento desse trabalho consistiram na definição do tema de estudo e dos objetivos a 

serem alcançados. A partir dessa difinição construiu-se um referencial teórico por meio de pesquisa em 

fontes reconhecidas, como literaturas nacionais, artigos e análise de caso realizado em uma empresa de 

grande porte no ramo de aços, que fica situada no Vale do Paraíba. A solução para este problema estará 

focada para reduzir a alta dureza do aço no máximo possível para que não haja tanto desgaste de insertos e 

quebra de ferramentas na hora da usinagem e atender a solicitação do cliente. 

Resultado: 

Verificou se que é possível reduzir a dureza de acordo com a especificação do cliente. Porém o primeiro 

teste realizado não obteve o resultado satisfatório, acurva de tratamento térmico estabelecida não atendia a 

dureza exigida. Por isso foi estabelecido uma nova curva através de estudos e análise do primeiro resultado. 

Em seguida o mesmo material foi retratado, retirada a amostra para realizar análises de microestrutura e 

ensaio de dureza. O resultado da análise constatou que a microestrutura e a dureza estavam de acordo com 

as especificações exigidas pelo cliente. 

Conclusão: 

De acordo com o objetivo deste trabalho, as situações observadas na análise prática permitiram verificar que 

é possível reduzir a dureza do aço 7525 DIN24NiSiMnMo7-6-6F através de tratamento térmico para 

conseguir atender as especificações exigidas pelo cliente. 
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Introdução: 

Uma das patologias mais comumente encontradas em pavimentos flexíveis no brasil são as chamadas 

deformações plásticas, o famoso "borrachudo". Neste trabalho falaremos sobre a avaliação e correção deste 

problema. 

Metodologia: 

O pavimento flexível é o pavimento mais utilizado em solo brasileiro, e suas patologias são grandes 

causadoras de acidentes e diminuição da vida útil de veículos automotores.Neste trabalho, faremos uma 

breve avaliação de um trecho em específico de um pavimento flexível, onde apresenta-se uma patologia do 

tipo "borrachudo" (deformação plástica), também iremos apresentar o reparo utilizado neste caso, para tratar 

o pavimento, e coloca-lo em condições de tráfego novamente. 

Resultado: 

Com o trabalho podemos analisar o método utilizado para avaliação da patologia, e após os resultados da 

análise, o reparo melhor indicado para este caso específico 

Conclusão: 

Concluímos que a falta de fiscalização quanto ao tráfego de veículos pesados, e quanto a qualidade do 

serviços executados, são normalmente os causadores da patologia conhecida 
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Introdução: 

Um ataque cardíaco ocorre quando o fluxo sanguíneo que traz oxigênio para o músculo cardíaco é 

severamente reduzido ou completamente interrompido por um processo de aterosclerose, ocasionando o 

Infarto Agudo do Miocárdio. Segundo Organização Mundial de Saúde, a Reabilitação Cardíaca inclui todas 

as ações empreendidas para promover condições físicas, mental e social para pacientes cardíacos 

permitindo-os ganhar o máximo de capacidade funcional, sendo desse modo, um programa multifacetado e 

abrangente. A Reabilitação Cardíaca deve ser iniciada com os primeiros sintomas da doença cardíaca, 

seguindo as fases de um evento agudo coronário. Ela pode ser dividida em quatro fases. Atualmente, os 

benefícios da Fase I parecem maiores, demonstrando sua eficácia nos pacientes pós-infartados, através da 

melhora dos fatores de risco por meio dos exercícios, melhora das taxas de lipídios e lipoproteínas, peso 

corporal, níveis de glicose sanguínea, pressão arterial e cessação do tabagismo. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, no qual foram utilizados artigos científicos em inglês e 

italiano de revistas indexadas nos bancos de dados Bireme e Pubmed, nas bases de dados Medline, Scielo, 

Lilacs e PEDRo, publicados entre os anos de 2002 à 2016. A busca pelos artigos utilizados no respectivo 

estudo ocorreu no período de agosto de 2015 a julho de 2016. Para a construção do trabalho foram incluídos 

estudos que estivessem disponíveis na íntegra, a população-alvo da pesquisa fosse composta por indivíduos 

que sofreram infarto agudo do miocárdio, e os que incluíam protocolos da fase I de reabilitação cardíaca 

junto ao programa de tratamento. Foram exclusos aqueles estudos que não estavam disponíveis na íntegra; 

que não incluíam protocolos da fase I de reabilitação cardíaca junto do programa de tratamento; e ainda os 

que não possuíam a população-alvo da pesquisa composta somente por indivíduos que sofreram infarto 

agudo do miocárdio. 

Resultado: 

A fase I de reabilitação cardíaca pode ser inciada imediatamente após o infarto agudo do miocárdio e pode 

ser dividida em três estágios. A intensidade é considerada uma variável subjetiva, visto que se utiliza um 

índice quantitativo, a escala de esforço percebido (Escala de Borg), ou a classificação de incrementos fixos 

nos valores de aumentos da frequência cardíaca, como 30 batimentos por minuto (bpm) para pacientes 

infartados ou 20 bpm para pacientes após cirurgias cardíacas. A sessão deve durar aproximadamente 20 

minutos e pode ser constituída por exercícios cinesioterapêuticos de baixa intensidade, com duração de 3 a 5 

minutos, intervalos de acordo com a capacidade do paciente de 1 a 2 minutos e exercícios respiratórios. O 

teste de caminhada de 6 minutos é útil na configuração clínica para a alta hospitalar, avaliar a capacidade 

funcional e para as recomendações adequadas quanto às atividades físicas nas próximas fases de 

reabilitação. 

Conclusão: 

De acordo com o presente estudo, pode-se concluir que é inegável os benefícios da intervenção 

fisioterapêutica pronta e adequada em pacientes internados por síndrome coronária aguda, por contribuir 

para as suas convalescença e consequente reinserção social e ocupacional. Porém, há uma real necessidade 

de novos estudos clínicos randomizados, devido a subjetividade em relação aos princípios da sobrecarga, 

reversibilidade e especificidade na prescrição dos exercícios, a qual está explícita nos protocolos da fase I de 

reabilitação cardíaca e merece estudos prospectivos que avaliem os modelos de prescrições de exercícios. 
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Introdução: 

A disciplina de Enfermagem gerontológica que faz parte do currículo do curso de graduação, foi ministrada 

com uma metodologia dialogada e discutida nas alterações que o envelhecimento traz. Dentre as várias 

particularidades do indivíduo que envelhece foram abordadas as alterações cardiovasculares, pulmonares, 

urológicas, osteoarticulares, de memória, do sono entre outras. O sono é um processo fisiológico necessário 

a seres humanos e aos animais, as queixas relacionados a má qualidade do sono são frequentes nas várias 

faixas etárias. A privação do sono podem trazer prejuízos ao organismo como: alterações circulatórias, 

respiratórias, de memória entre outras influenciando a qualidade de vida das pessoas. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência do caminho percorrido para encontrar um tema à ser desenvolvido 

como Trabalho de graduação (TG). Após as aulas ministradas na disciplina de gerontologia, surgiu o 

interesse em investigar o sono de um grupo, e o escolhido foi o de pessoas frequentadoras de uma 

associação de ostomizados do Vale do Paraíba Paulista. 

Resultado: 

O interesse despertado nas aulas pela temática do sono levou à busca na literatura pelo estado da arte do 

assunto, a revisão da literatura no meio eletrônico, nos livros deu embasamento para a elaboração do TCC 

que está em andamento com o tema Qualidade do sono de pessoas ostomizadas 

Conclusão: 

A sala de aula é um espaço singular do conhecimento, aulas teóricas são ministradas, discussões realizadas 

que nos levam a vislumbrar novos caminhos na formação profissional e certamente na atuação como futuras 

enfermeiras. 
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Introdução: 

A gestão de ativos e passivos nas empresas de transportes é decisiva para o mercado doméstico. Segundo 

Catelli (2001) o planejamento operacional é a ferramenta capaz de determinar as metas de expansão e 

lucratividade que as empresas nacionais necessitam, sendo a estrutura para produção dos serviços e o 

controle das informações os quesitos fundamentais, como salienta Mosimann (1999). A produtividade é 

prejudicada por fatores como carga tributária, infraestrutura dos modais e até a facilidade de acesso ao 

mercado pelos autônomos. Para Bertaglia (2010), o mercado doméstico coloca as empresas em desafio 

constante, seja na capitação de recursos, seja no controle dos custos logísticos internos, devido ao famoso 

“CUSTO BRASIL”. Tendo em vista tal relevância dessas questões o objetivo foi estudar o significado da 

gestão financeira nas empresas de transportes no mercado doméstico. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi á pesquisa exploratória de natureza quantitativa e qualitativa, fundamentada em 

livros técnicos e relatórios de entidades especializadas como a ACNT e entidades de pesquisa como 

COPPEAD e o IEL – Instituto de Estudos Logísticos, além de anuários estatísticos publicados por outras 

entidades técnicas e governamentais de pesquisas nacionais. 

Resultado: 

A gestão financeira, na prática, constitui-se do controle sobre os gastos diretos das atividades, tanto das 

estruturas como dos serviços prestados. De acordo com Mosimann (1999), a gestão financeira como 

perspectivas técnica e científica pouco é estabelecida nas empresas, sendo elemento cultural destas. As 

fontes de captação de recursos tanto públicas quanto privadas existem, até de formas abundante, porém 

exige das empresas o desenho do planejamento de médio e longo prazo. A incapacidade de estabelecer um 

centro de informações gerenciais é identificada pela ausência de controles internos, estruturas e de 

lucratividade das atividades medido pela controladoria tanto interna quanto externa (CATELLI, 2001). 

Conclusão: 

Conclui-se que a controladoria como ferramenta de gestão nas empresas de transportes não faz parte da 

cultura no âmbito doméstico, tendo em vista que os controles da estrutura interna, seja de custos e despesas 

se feitos por profissionais tem custos elevados. Segundo Mosimann (1999) o planejamento é de curto prazo 

e é, basicamente, operacional, pois as questões preocupantes são os curtos que não são controláveis por 

motivos que vão da instabilidade econômica interna à falta de estrutura física para as atividades executadas. 
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UM ALUNO PÓS-MODERNO EM UMA ESCOLA MODERNA: TENSÕES E PERSPECTIVAS  

ENIC201660889 

 

TALITA DE LIMA BARBOSA 

Orientador(a): SILVIO LUIZ DA COSTA 

 

Introdução: 

Esta pesquisa reflete a estrutura do ambiente escolar tomando como referência os conceitos de Bauman 

sobre a modernidade líquida. Aponta como as escolas, concebidas em uma modernidade sólida não 

responde adequadamente às demandas de um sujeito contemporâneo que parte de uma perspectiva 

emancipadora. Desse modo, a pesquisa sinaliza para estruturas escolares que visam a autonomia, 

curiosidade e a identidade, incentivando a consciência cívica e coletiva do aluno e que reforçam a ideia de 

democracia. 

Metodologia: 

A pesquisa, de natureza bibliográfica, fundamenta-se em teóricos clássicos da sociologia da educação e em 

autores que ressaltam o ambiente contemporâneo. A estrutura da educação escolar foi construída baseada na 

moral conservadora, servida para definir a divisão de cada sujeito em sua função e cidadania. Para alguns 

teóricos da sociologia da educação, como Durkheim, o sujeito estudante deve ser moldado por aquele que 

retém o conhecimento maior sem a presença de um processo dialógico, apenas a inclusão de uma 

mentalidade adulta em uma criança de modo conformista. Entretanto, vivemos em uma modernidade líquida 

(Bauman) em que para o aluno, a escola não faz sentido, pois esta prega seus ensinos de forma sólida e 

duradoura. Apesar do avanço da globalização e da chamada pós-modernidade observa-se que as instituições 

escolares ainda são regidas por pilares muito conservadores. Um sujeito pós-moderno sofre com a crise de 

identidade, explicada por Hall, como uma variável e não fixa identidade. Lidar com essa identidade em um 

ambiente escolar requer transformações na estrutura da escola. 

Resultado: 

Entre os resultados preliminares pode se apontar para a prevalência de uma educação desigual e 

meritocrática, foca na preparação para os exames vestibulares ou para a inserção no mercado de trabalho e 

não na formação integral do aluno. Nesse contexto, o conhecimento pode tornar-se desinteressante e a 

relação professor-aluno pode se transformar no que Bauman denomina fornecedor-cliente. 

Conclusão: 

O ambiente escolar e a educação na modernidade líquida ainda é um desafio para o educador. É necessário 

que o conhecimento, considerado duradouro e sólido da era da modernidade, seja resignificado na 

perspectiva de um aluno aprendente, reinventando também a relação professor aluno. Algumas experiências 

como a Escola da Ponte em Portugal, baseada nas teorias de educação de Célestin Freinet e Paulo Freire, 

apontam que é possível avançar nesta perspectiva. 
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O ÓRGÃO DE SOLUÇÕES DE CONTROVÉRSIAS DA OMC E OS CASOS QUE ENVOLVEM O BRASIL  

ENIC201629800 

 

JESSICA PALMA SANTOS, ALINE DE LIMA PAIVA OLIVEIRA 

Orientador(a): JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO 

 

Introdução: 

Há séculos as relações políticas e comerciais das nações apresentaram um caráter de maior instabilidade e 

poucos momentos de estabilidade. Para Magnoli (2004) elas foram marcadas por conflitos que cercearam os 

ânimos e as relações comerciais foram interrompidas. Segundo Saraiva (2007), porém a partir de 

instituições supranacionais de natureza política como a ONU – Organizações das Nações Unidas e 

comerciais, como a OMC – Organização Mundial do Comércio. A estabilidade política e comercial faz o 

mundo crescer, é o que salienta Castro (2005). Tendo em vista o significado desta organização para o 

equilíbrio das relações comerciais o estudo se preocupou em estudar o Órgão de Soluções e Controvérsias 

da OMC e identificar como o Brasil está em termos de disputas comerciais no período de 2002 a 2012. A 

finalidade da pesquisa foi contribuir com uma leitura sobre o papel da OMC e seu órgão de Soluções de 

Controvérsias. 

Metodologia: 

A metodologia foi a análise exploratória de natureza quantitativa e qualitativa oriunda de livros e anuários 

político das relações exteriores do Brasil publicados por entidades de governo e de pesquisas em trabalhos 

acadêmicas nacionais. Pois de acordo com Cervo e Silva (2007), por esta metodologia entende-se que a 

pesquisa do tipo bibliográfica exploratória constitui um procedimento básico para desenvolvimento de 

trabalhos acadêmicos desta natureza. A metodologia aqui adéqua-se ao propósito da pesquisa, tendo em 

vista a área que é de humanas e a perspectiva é buscar um certo domínio do “estado da arte” sobre o papel 

da OMC e seu órgão de soluções e Controvérsias." 

Resultado: 

A OMC em questão comercial, de acordo com Saraiva (2007), as ações de discriminação comercial fere 

princípios da OMC que prega por liberdade de comércio entre as nações como mecanismos de expansão do 

bem estar mundial. Nestes casos, o Órgão de Soluções de Controvérsias é elemento central de equilíbrio 

para disputas comerciais. De acordo com Saraiva (2007) o Organismo de Soluções e Controvérsias tem 

atuado decisivamente, em vários casos e mostrado seu papel de relevo no âmbito mundial. O Brasil já teve 

conquistas em casos com os EUA e países Europeus e têm questões em estudos atualmente. O mundo, não 

pode ser um ambiente anárquico e sem controles, como frisa Magnoli (2004) o que revela a importância do 

Órgão de Soluções e Controvérsias para os países no plano comercial. Isto decorre, por que as nações não 

podem nem discriminar uma a outra e nem desrespeitar parâmetros estabelecidos pela OMC. 

Conclusão: 

Sem a OMC e seu órgão de soluções de controvérsias as nações não teriam suas relações comerciais 

reguladas minimamente, o que sinalizaria uma espécie de anarquia nas relações comerciais internacionais. 

As nações se relacionariam em um ambiente, relativamente, pacífico, graças a instituições supranacionais 

que impõe regras de condutas comerciais não discriminatórias. O Brasil, a despeito de seu tamanho no 

âmbito comercial mundial tem sido respeitado e várias questões tem tido soluções, razoáveis adequadas às 

normas acertadas nos diversos acordos que formam a OMC e dirimidas no órgão de soluções e 

controvérsias. 
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UMA PROPOSTA ALTERNATIVA PARA O ESTUDO DE GAMETOGÊNESE  

ENIC201681508 

 

ANA PAULA BARROS DE JESUS, BRENDON MAXIMILIANO OLIVEIRA DA SILVA, DAIANE ALBUQUERQUE 

RIBEIRO REIS SILVA 

Orientador(a): MATEUS AFONSO GOMES 

 

Introdução: 

Os jogos estiveram presente ao longo de toda a história da humanidade. Com o artefato pode-se aprender 

estratégias, desenvolver habilidades e promover o convívio social. Como ALBRECHT (2009, p. 11) afirma, 

“independente de épocas e estruturas de civilização, a criança sempre brincou. A criança aprende brincando, 

portanto é importe que o ensino seja lúdico e prazeroso”. Piaget determinou que as brincadeiras devem ser 

pensadas na idade da criança, dizendo que há três formas básicas sequenciais de atividades lúdicas 

utilizadas por todos nós: jogo de exercício sensório-motor, jogo simbólico e jogo de regras. (PIAGET, 1975 

apud KNECHTEL, C. M; BRANCALHÃO, R. M. C. 2008, p. 5). A aplicação do lúdico não pode ser feita a 

qualquer maneira (KNECHTEL, C. M; BRANCALHÃO, R. M. C. 2008). Objetiva-se oferecer uma 

proposta a fim de tornar o ensino de Ciências mais lúdico, didático e proveitoso com a utilização de 

recursos, jogos e interação. 

Metodologia: 

Com o tema proposto: gametogênese, iniciou-se a preparação para a explanação do conteúdo aos demais 

colegas e, em seguida, pensou-se em uma proposta de um jogo pedagógico que permitisse avaliar o quanto 

foi aprendido e sanar dúvidas remanescentes. Finalmente, foi elaborado um questionário que pudesse avaliar 

os recursos lúdicos no aprendizado da disciplina. 

Resultado: 

Ao final dos trabalhos, aplicar-se-á aos alunos um questionário para averiguar a importância do lúdico na 

aprendizagem. Espera-se observar que para a sala o jogo terá ajudado a aprender e fixar o conteúdo 

apresentado, espera-se ainda comprovar por meio de gráficos esta hipótese. O gráfico será construído com 

as avaliações dos alunos quanto ao jogo proposto. 

Conclusão: 

As atividades apresentadas são importantes ferramentas para complementar uma boa aula. O jogo deve ser 

visto como um recurso a mais e de extrema valia, porém não pode ser usado isoladamente. O resultado 

desse trabalho será importante para avaliar como o lúdico incentiva a participação, a interação e a agregação 

de conhecimento. Propõe-se oferecer ideias para a aceitação do didático em todas as escolas, a fim de tornar 

o ensino aprendizagem produtivo e prazeroso, tanto para o professor quanto para os alunos. 
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A SALA DE AULA COMO FACILITADOR NA BUSCA DO CONHECIMENTO: BLOQUEIO DE PLEXO 

CELÍACO NO ALÍVIO DA DOR CRÔNICA  

ENIC201636942 

 

RAFAELA MOLITERNO DA ROSA, DAIANY HELENA DE SOUZA DIAS, KARINA DA SILVA SALGADO 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

Após ser ministrado em sala de aula na disciplina de Enfermagem cirúrgica II o conteúdo que abordava esta 

nova visão do uso de anestesias que bloqueiam apenas o plexo desejado, nos despertou o interesse em 

realizar uma breve revisão literária sobre o uso desta técnica no alívio da dor crônica. Dentre os plexos 

nervosos o escolhido foi o Bloqueio do Plexo Celíaco (BPC), técnica esta que consiste na injeção de um 

pequeno volume de medicamento próximo ao conjunto nervoso, que se localiza em frente a coluna vertebral 

e aorta abdominal, esse conjunto é responsável pela inervação de todo o abdome superior, proporciona 

maior conforto ao paciente que já não responde ao tratamento com analgésicos narcóticos, relacionados a 

dor abdominal (pâncreas, intestino diafragma). 

Metodologia: 

Estudo documental que envolveu a busca nos meios eletrônicos de um artigo atualizado que abordasse uma 

técnica de bloqueio de inervação. Após a busca eletrônica, foi selecionado um artigo atualizado abordando o 

BPC. Objetivo do estudo foi buscar conhecimento sobre métodos que auxiliam na redução da dor crônica, 

com o uso de (BPC) em pacientes que os analgésicos narcóticos não faziam mais os efeitos desejados. 

Resultado: 

Analisando o estudo observamos que os benefícios proporcionados ao paciente são grandes, onde o 

tratamento do BPC reduz ou até mesmo extingue a dor, assim o paciente não necessita utilizar uma extensa 

gama de medicamentos, e este método é o que oferece menor risco de perfuração de órgãos. Vale ressaltar 

que a tecnologia de imagem auxilia na realização do procedimento. O artigo ainda aborda que a técnica não 

pode ser realizado com o mesmo padrão para os pacientes, visto que homens e mulheres apresentam 

estruturas corporais diferenciadas. 

Conclusão: 

Após a leitura do artigo foi possível conhecer o que é um bloqueio de inervação em especial o BPC, a 

técnica utilizada e seus benefícios ao conforto do paciente na redução da dor crônica. Enquanto graduandas 

de enfermagem e futuras enfermeiras e importante conhecermos métodos que auxiliem a assistência e 

proporcionem melhor qualidade de vida ao paciente. 
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EMPREENDEDORISMO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

ENIC201646591 

 

RAPHAEL AVELLAR MARTINS DE ANDRADE, RAPHAEL APARECIDO DOS SANTOS 

Orientador(a): JULIO GONCALVES 

 

Introdução: 

A utilização da internet em todo o mundo cresce cada vez mais. A possibilidade de acesso através de 

telefones celulares intensifica esse número. Estudos mostram que quase metade da população brasileira 

acessa a rede pelo dispositivo. Com tanto acesso e meios de acesso, esse estudo tem como propósito 

apresentar as oportunidades de negócios que estão surgindo na internet e principalmente, nas redes sociais. 

Metodologia: 

Coletando dados sobre acesso e pesquisando os conteúdos visitados, esse estudo busca fazer o levantamento 

do perfil dos usuários de redes sociais em todo o Brasil, compreender o conteúdo consumido nessas redes e 

relatar oportunidades que foram aproveitadas por pessoas que tiveram visão de negócios sobre ferramentas 

de entretenimento e identificam oportunidades ligadas direta ou indiretamente às redes sociais. Entre as 

oportunidades pesquisadas, a primeira produtora profissional voltada a atender quem faz vídeos para 

compartilhar na internet; agencia digital, voltada a dar suporte profissional e comercial aqueles que se 

utilizam das redes sociais para captar recursos; e também uma empresa de fotografias que compartilha 

instantaneamente as fotos de eventos em redes sociais. 

Resultado: 

Como resultado, as oportunidades criadas e aproveitadas, foram favorecidas por seu pioneirismo e o vasto 

público alcançado, se torna um atrativo a mais aqueles que pretendem contratar esses serviços. 

Conclusão: 

Conclui-se, portanto que, por ser um mercado em grande expansão, com a junção de tecnologia e 

entretenimento, a internet oferece resultados bastante atrativos as novas oportunidades por contar com um 

conteúdo que pode ser consumido, não apenas em um local, mas, por praticamente todo o mundo. 
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SOLDAGEM POR FRICÇÃO (FSW- FRICTION STIR WELDING) EM PAINÉIS AERONÁUTICOS  

ENIC201651600 

 

HELUAN DIPLÁBIO SILVA, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA, STARLENY NIDIANE TEIXEIRA SILVA, 

FERNANDO WESLEY RUTHERFORD 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Neste trabalho será apresentado, por meio de um estudo teórico, a aplicação da Soldagem por Fricção (FSW 

– Friction Stir Welding) na indústria aeronáutica para a fabricação de painéis de fuselagem aeronáutica. Tal 

método possibilita a junção de dois materiais utilizando severa deformação plástica, elevando a temperatura 

e submetendo-se à pressão, não necessitando, como a solda convencional, do uso de um terceiro material 

base para execução da solda e nem de algum gás inerte. 

Metodologia: 

Utiliza-se a metodologia com base em pesquisas teóricas e no sistema produtivo das empresas aeronáuticas, 

tais como Airbus, Boeing, e Embraer. Foi feito o estudo do processo de soldagem por fricção (FSW – 

Friction Stir Welding), assim pode-se conhecer e compreender o processo e suas aplicações em diversas 

áreas produtivas, e o principal como implementar esse processo na indústria aeronáutica no Brasil, visando 

substituir o processo atual de rebitagem. 

Resultado: 

De acordo com os estudos referentes às propriedades mecânicas resultantes para painéis aeronáuticos 

submetidos ao FSW são superiores aos painéis rebitados. O estudo analisa painéis de chapas de alumínio 

AA 2024 utilizado nas longarinas. Na tensão mecânica tivemos 10 % de aumento no limite de ruptura e 40% 

no alongamento. Cálculo do coeficiente de resistência da união rebitada: Cr=t-d/K*t. Rebitadas onde t = 

3*d, Cr = 0,67 significa redução de 33% na resistência dos elementos. Nas aeronaves, os valores das 

longarinas rebitadas são d=3 mm e t=20 mm, resultando: Cr = 0,85. A eficiência da união do material AA 

2024 situa-se entre 70% e 97% do material base dependendo dos parâmetros do processo. As uniões 

rebitadas para longarinas e painéis aeronáuticos possuem eficiência da ordem de 85%. Assim, uniões com 

FSW com parâmetros adequados, apresentam eficiência estrutural equivalente aos rebitadas. 

Conclusão: 

O processo de FWS na indústria aeronáutica é uma solução inovadora na produção das estruturas de 

alumínio utilizadas na fabricação de painéis aeronáuticos devido às vantagens e propriedades em relação à 

resistência mecânica. Outras vantagens do FSW são: não aumentar o peso na sua estrutura soldada, 

contribuindo na questão ambiental, em vista que devido à fricção, não se tem utilização e emissão de gases 

na camada atmosférica. Com os parâmetros sendo bem administrados seria uma inovação na fabricação de 

aeronaves, em vista que a fusão dessas placas possibilitam uma moldagem estrutural e leveza, quanto essa 

resistência é um requisito básico. 
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LOGÍSTICA REVERSA COMO FORMA DE AUMENTO DO CAPITAL DA EMPRESA  

ENIC201644859 

 

JÉSSICA FERREIRA DE SOUSA, LUCAS INEAS DE FARIA 

Orientador(a): JULIO CESAR GONCALVES 

 

Introdução: 

O presente trabalho baseia-se em um estudo sobre a logística reversa em forma de aumento de capital 

(lucro) dentro das grandes organizações. Sendo embasado com a Lei Nº 12.305/10 na qual institui a 

“Politica Nacional de Resíduos Sólidos”, onde as empresas buscam atribuições para reutilização de resíduos 

sólidos, conseguindo um reaproveitamento significativo para aumento de produtos e materiais que possuam 

valores econômicos e aumentando seu capital. 

Metodologia: 

A Logística Reversa procura analisar a prática de gerar resíduos sólidos para reutilização de maneira 

sustentável. Trata-se de uma ferramenta de Logística empresarial, cujo consumo não prejudica o meio 

ambiente, coletando, reciclando,tratando, reaproveitando e qualificando uma grande porcentagem de seu 

material que foi devolvido ou não tem mais utilidade após o processo de fabricação. Sua destinação segue 

para aqueles que possuem serviços de manejo ambientalmente adequado ou até mesmo em beneficio 

próprio, ganhando lucro em sua economia, mas principalmente em sua produtividade, tornando-se 

financeiramente viável para a empresa. 

Resultado: 

O objetivo principal deste trabalho é o de se desenvolver uma pesquisa bibliográfica descritiva com foco em 

logística reversa e o capital da empresa. Diante dessa importantíssima ferramenta, a Logística Reversa 

tornou-se uma modalidade socioambiental atrativa e viável para as empresas, de modo que é 

responsabilidade da mesma e de qualquer ser humano a preservação do meio ambiente. E, em seu beneficio 

como empresa não há perda de recurso utilizado na produção de resíduos, pois haverá um reaproveitamento 

total do material devolvido ou não utilizado, obtendo possibilidade maior de lucro em sua destinação ou 

reutilização, da mesma forma que haverá maior conscientização ao cuidado com o meio ambiente. 

Conclusão: 

Conclui-se que a utilização prática da logística reversa tem o potencial de destacar a empresa que coloca 

este processo em prática, implantando seus conceitos corretamente, visando um retorno de longo prazo, terá 

inúmeros benefícios, nos quesitos econômico, financeiro, legal, ambiental e até mesmo de imagem 

corporativa, onde conseguirá conseqüentemente uma vantagem competitiva sustentável perante seus 

concorrentes diretos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

727 

 

PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS DOCENTES NO ENSINO DE MATEMÁTICA NAS SÉRIES INICIAIS  

ENIC201609151 

 

MARCELO GARRIDO VILLAÇA 

Orientador(a): ÉRICA JOSIANE COELHO GOUVÊA 

 

Introdução: 

Tendo em vista os resultados alarmantes das avaliações externas quanto ao ensino da matemática, desde as 

séries iniciais e se propagando até o ensino médio, esse trabalho tem como objetivo analisar as principais 

dificuldades sobre o ensino e a forma de ensinar nas séries iniciais, buscando informações sobre a formação 

do professor e sua capacidade de conhecimento. Dentro da legislação vigente, o professor, para lecionar nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental, deverá realizar a graduação em Pedagogia ou Curso Normal 

Superior. No entanto, nenhum desses cursos denota profundidade nas disciplinas ministradas neste ciclo, 

ocasionando assim, professores sem conhecimento teórico devido à ausência de formação específica para o 

ensino da matemática, tornando a disciplina mais complexa, e, por conseguinte prejudicando o 

desenvolvimento do aluno. Assim, esse trabalho busca enfatizar a importância do conhecimento do 

professor das séries iniciais acerca do conteúdo matemático, como premissa para o ensino eficaz da 

disciplina. 

Metodologia: 

A metodologia adotada consiste em um questionário com 07 perguntas fechadas e 03 perguntas abertas, 

distribuídas entre 25 professores polivalentes que ministram aulas nas séries iniciais do Ensino Fundamental 

em 02 unidades escolares da cidade de Taubaté. A questão 01 contempla o tempo de atuação do docente nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental, com o intuito de conhecer a experiência do professor. A questão 02 

indaga sobre a formação do professor para a habilitação da docência nas séries iniciais, com o objetivo de 

levantar informações acerca do conhecimento do profissional dentro da especificidade da disciplina de 

matemática. Na questão 03, o objetivo é observar se o docente recorre a cursos de capacitação, denotando a 

importância da formação continuada para a melhoria da prática pedagógica docente. A questão 04 tem por 

finalidade respaldar a temática do estudo, observando se o ensino da matemática realmente denota a 

dificuldade por parte dos docentes das séries iniciais, enfatizando que sua formação está voltada à 

aprendizagem, objeto da licenciatura de pedagogia, e não a especificidade de uma disciplina. Em 

continuidade, a questão 05 aborda sobre a incidência de disciplinas no curso de formação que enfatizasse o 

ensino da matemática. A questão 06 tem como objetivo verificar se na formação obtida para a docência nas 

séries iniciais, o conhecimento em matemática foi suficiente para torná-lo apto a ensinar. A questão 07 

pontua sobre o ano de menor preferência para lecionar a disciplina de matemática. Por conseguinte, a 

questão 08 aborda sobre os conteúdos que geram maior insegurança por parte do professor para o ensino da 

matemática nas séries iniciais. Na questão 09, o objetivo é verificar as principais práticas pedagógicas 

elencadas como meios para melhoria do Ensino Matemático. Por fim, na questão 10, solicitam-se aos 

docentes as principais causas das dificuldades dos alunos em matemática. 

Resultado: 

Diante das respostas obtidas acerca do questionário, é possível observar que a dificuldade do ensino de 

matemática nas series iniciais está mais voltada à prática docente do que ao aluno. Na pesquisa realizada, 

todos os professores entrevistados possuem mais de 15 anos de atuação nas séries iniciais, sendo a maioria 

com formação no Magistério e declarando apresentar dificuldades no ensino de matemática, principalmente 

no 4º ano do ensino fundamental. A pesquisa ainda possibilita observar que os conteúdos matemáticos, têm 

sido transmitidos sem um cuidado de contextualizar o conteúdo ao cotidiano do aluno. Os professores 

alegam a falta de cursos de capacitação de forma a ajudá-los a ensinar matemática contextualizada. Não 

basta assegurar o acesso e permanência à escola, mas sim, há uma necessidade de mudança de metodologias 

de ensino, para que o aluno se sinta motivado e a aprendizagem matemática nessas séries ocorra de forma 

efetiva. 



  

728 

 

Conclusão: 

Uma vez que a aquisição do conhecimento matemático das séries iniciais do ensino fundamental servirá de 

subsídio para conteúdos posteriores, um estudo acerca desse assunto é sempre importante. Neste contexto, 

este trabalho analisa as principais dificuldades sobre o ensino e a forma de ensinar nas séries iniciais, 

através de um questionário aplicado aos professores polivalentes que ministram aulas nessas séries. 

Conclui-se que a principal dificuldade está justamente na formação desses professores que, devido à 

superficialidade dos conteúdos das várias disciplinas que ministra, podem demonstrar falhas que facilmente 

são refletidas nas salas de aulas e replicadas em avaliações de larga escala. 
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APLICAÇÃO DO MARKETING NA GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS  

ENIC201628456 

 

TADEU FERREIRA DE CASTRO JUNIOR, JULIO PUCCI DE SOUZA ALMEIDA 

Orientador(a): ODIR CANTANHEDE GUARNIERI 

 

Introdução: 

O planejamento de marketing para pequenas empresas tem se mostrado cada vez mais importante para 

inseri-las e mantê-las no mercado. Usar as ferramentas de marketing nesse mercado competitivo, 

considerando as dificuldades enfrentadas por essas empresas, tem sido essencial na atração de seus 

consumidores. No atual estágio da globalização, onde as informações correm rapidamente, é imprescindível 

que as empresas busquem informações sobre seus clientes e concorrentes potenciais. A partir disso, devem 

procurar se inteirar sobre o que o cliente deseja e apresentar antes dos concorrentes, dessa forma tornam 

seus produtos e ações mais atrativos e inovadores. “O produto ou oferta alcançará êxito se proporcionar 

valor e satisfação ao comprador-alvo. O comprador escolhe entre diferentes ofertas com base naquilo que 

parece proporcionar o maior valor. ” (KOTLER, 2000, p.33) 

Metodologia: 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação das ferramentas de marketing nas pequenas 

empresas, através de revisão literária, pesquisas e artigos acadêmicos já desenvolvidos sobre o tema. 

Enaltecendo a importância do desenvolvimento e aplicação do marketing nas empresas desse porte, 

independente do seu setor de atuação, através da Revisão Literária. 

Resultado: 

Com a revisão literária pudemos identificar as teorias de marketing aplicáveis nas pequenas empresas e 

analisar a evolução do marketing nas mesmas. Com este estudo aprofundado, foi possível perceber que ao 

entender as potencialidades de cada item do composto mercadológico, é possível analisar e equilibrar a 

praça, preço, produto e promoção, adequando à suas necessidades, tanto na imagem que quer passar frente 

ao mercado, quanto aos recursos disponíveis. 

Conclusão: 

O mercado se mostra cada vez mais competitivo e consumidor, e os consumidores se demonstram cada vez 

mais exigentes, buscando sempre empresas que lhes apresentem as melhores condições. Desse modo, é de 

suma importância que as empresas se preocupem com as estratégias para destacarem-se entre seus 

concorrentes, e é nesse momento que o Marketing e suas ferramentas se apresentam indispensáveis.Afim de 

se firmarem no mercado, as empresas adotarem a aplicação do Marketing é extremamente importante, uma 

vez que esta ferramenta além de propor ações estratégicas, ajuda a destacar e diferenciar a empresa. 
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TÉCNICAS EXPRESSIVAS COM ADOLESCENTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

ENIC201646571 

 

JOSUÉ ATAIDE MENDES LOBATO, FELIPE BENITES DO NASCIMENTO 

Orientador(a): ANA MARIA LOURENÇO FERRARI GONTIJO 

 

Introdução: 

A Arte Expressiva é uma modalidade terapêutica que possibilita a manifestação de conteúdos subjetivos 

através de recursos artísticos, favorecendo a emergência de conteúdos psicológicos e a consequente 

possibilidade de serem mais bem integrados à consciência. Foram utilizados diversos recursos lúdicos e 

projetivos que favorecessem a livre expressão e manifestação do fenômeno psicológico e dos conteúdos 

latentes dos adolescentes. Houve uma boa aceitação e participação dos adolescentes na proposta do grupo. 

Metodologia: 

Relato de experiência do trabalho realizado no Estágio Básico II do curso de Psicologia da Universidade de 

Taubaté. Observação do fenômeno psicológico e intervenção com técnicas expressivas a partir da demanda 

espontânea no projeto educativo Espaço Adolescer Saudável, em Caçapava –SP. A população foi de 

adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos. Foram realizados sete encontros entre 25/09/2015 e 

26/11/2015. Os encontros aconteceram semanalmente com a duração de três horas cada encontro. Os 

encontros aconteciam na sede onde acontece o projeto localizado na cidade de Caçapava interior de São 

Paulo. 

Resultado: 

Os adolescentes participantes da atividade apresentaram interesse e realizaram todas as atividades propostas. 

Os mesmos demonstraram frequência satisfatória nos encontros e se disponibilizavam voluntariamente a 

expor suas atividades. O grupo apresentou a necessidade de reconhecimento e de “serem ouvidos” como os 

mesmos relataram verbalmente. Isso também pode ser demonstrado pelos comportamentos de mostrar os 

trabalhos realizados aos demais adolescentes do grupo e aos estagiários espontaneamente após o término. 

Durante a atividade, os adolescentes frequentemente abordavam o desejo de serem reconhecidos por suas 

próprias produções. Durante os sete encontros, a participação e prontidão para apresentar seus trabalhos e 

suas histórias aos demais membros aumentaram significativamente. No sexto encontro, os membros 

relataram que criaram vínculos dentro do grupo. Os trabalhos foram devolvidos aos adolescentes, que 

relataram que irão guardar o material e que gostariam de mais encontros. 

Conclusão: 

Os trabalhos provocaram interação entre os adolescentes, que expressaram seus desejos e necessidades. As 

atividades proporcionaram espaço para reflexão, para reconhecimento de si e do outro. Os participantes 

relataram a necessidade de um espaço para falar de si, e apontaram a ausência de contextos em que seus 

sentimentos e suas ideias fossem reconhecidos e validados. As atividades expressivas em grupo teve como 

fator central a troca de experiências, vivências e impressões entre os participantes, proporcionando a 

ampliação de consciência, reconhecimento do indivíduo no grupo e reconhecimento de possibilidades para o 

jovem em seu meio social. 
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REVITALIZAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA 

SOCIAL - ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE TAUBATÉ.  

ENIC201630687 

 

STEFANY APARECIDA CORREA, CLAUDEMIR COELHO 

Orientador(a): ANTONIO CLÁUDIO TESTA VARALLO 

 

Introdução: 

A Revitalização de conjuntos habitacionais como instrumento de política social e de melhoria da dignidade 

de pessoas de baixa renda se tornou necessário devido ao tempo de uso e a degradação dos imóveis, doados 

pela Prefeitura de Taubaté. Com os avanços das leis no sentido de garantir moradia para pessoas de baixa 

renda, foram criados fundos de investimentos e verbas orçamentárias e parcerias do Município de Taubaté 

com os Governos Estadual e Federal com a finalidade de construir e revitalizar os conjuntos habitacionais 

melhorando assim a qualidade de vida dos moradores do Bairro São Gonçalo e alavancar a instituição da 

Prefeitura em cumprimento das promessas e do plano de governo desenvolvido. 

Metodologia: 

A Prefeitura de Taubaté tem Projeto de Revitalização em conjuntos habitacionais devido ao envelhecimento 

dos imóveis. Devidos as leis (Nº 4.072, DE 5 DE JULHO DE 2007 e Nº 11.124, DE 16 DE JUNHO DE 

2005.) que garante moradia ao menos favorecidos a Prefeitura fez parcerias com o Governo Federal a fim de 

promover a revitalização, garantindo assim a melhoria na vida da população. Foi realizado um levantamento 

dos serviços necessários em casa residências, tendo em vista que as casas foram construídas a mais de 16 

anos, de maneira que se encontravam sem piso, reboco, pintura, telhados quebrados, trinca nas paredes, 

banheiros inacabados, portões quebrados, janelas enferrujadas, portas quebradas, rede de esgoto danificado. 

A pesquisa foi feita de forma presencial com 217 famílias na qual todo o processo de revitalização já foi 

concluído. 

Resultado: 

O levantamento foi elaborado e uma somatória quantitativa dos serviços executados (planilha SINAPI), gera 

um orçamento e memória descritivo de serviços. Em seguida elaborou-se um cronograma físico e financeiro 

e encaminhado para Secretaria de Obras que junto com a Secretaria de Desenvolvimento de Inclusão Social 

(SEDIS), a disponibilidade da verba, para execução do projeto. Foram feitas visitas nas moradias antes de 

serem revitalizadas para que fossem detectadas as devidas necessidades de seus moradores. Após a reforma 

outra pesquisa foi feita para avaliar a melhora da qualidade de vida de seus moradores. 

Conclusão: 

Sobre a pesquisa com os moradores que receberam a revitalização da suas moradias, foi bem avaliada por 

parte da população, pois foram utilizados materiais de qualidade, os servidores foram educados e limpos e 

melhorou a qualidade de vida e dignidade da família. O trabalho desenvolvida pela Prefeitura de Taubaté 

com a revitalização dos conjuntos habitacionais de interesse social levou mais dignidade as famílias da 

comunidade e alavancou o nome institucional da atual gestão. 
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O MARKETING NAS REDES SOCIAIS  

ENIC201657865 

 

JÉSSICA JANSON DE OLIVEIRA, LUCAS VALLILO SALLES 

Orientador(a): DRAUZIO ANTONIO REZENDE JUNIOR 

 

Introdução: 

Nos últimos tempos o marketing nas redes sociais tem sido um dos segmentos que mais cresce em todo o 

mundo. Em termos de tendência este meio de publicidade irá crescer cada vez mais e as empresas precisam 

se adaptar a esse novo cenário. Hoje fica muito mais fácil uma empresa estabelecer uma relação com seus 

consumidores através das redes como Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Snapchat. A velocidade de 

feedback e de viralização que essas redes podem proporcionar costumam a trazer informações gerais do 

perfil do mercado atual, ajudando as empresas a tomarem rápidas decisões de marketing estratégico em 

busca de valorizar o seu produto. 

Metodologia: 

O método de pesquisa vem através de estudo de caso, bibliografias e documentos com referenciais teóricos 

na área de administração e marketing digital,aplicação de questionário afim de obter dado sobre 

experiências bem sucedidas ou fracassadas.Informações encontradas com profissionais tanto da área da 

administração,quando de marketing digital e portais na web também serão apresentados. 

Resultado: 

A pesquisa visa mostrar que qualquer tipo de empresa pode divulgar sua marca com o maior custo/benefício 

através dos meios modernos de publicidade. Mostraremos que existem caminhos de adaptação que as 

organizações devem utilizar neste cenário de recessão econômica e crescimento digital. Estratégias 

especificas serão apresentadas para determinados tipos de empresas e produtos. 

Conclusão: 

Espera-se demonstrar que o marketing pode fazer diferença para uma empresa e a forma de apresentá-lo 

pode alterar o resultado (visão do consumidor). O entendimento do consumidor faz com que a empresa 

consiga desenvolver uma relação de maior intimidade com o cliente criando laços estreitos de fidelidade. 
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ESTUDO DO MECANISMO DE CORROSÃO INTERGRANULAR EM LIGA SOLDADA DE ALUMÍNIO 

AA5083, EM CONCENTRAÇÃO DE 50% DE ÁCIDO CLORÍDRICO  

ENIC201616003 

 

PETERSON DANILO DE OLIVEIRA, CRISTINA DE CARVALHO ARES ELISEI, SÉRGIO ROBERTO MONTORO, 

EDILON DE OLIVEIRA FRANÇA, FLAVIO FELICIO DA SILVA 

Orientador(a): ALEXANDRE SARTORI 

 

Introdução: 

A liga AA5083 (Al-4.4Mg-0.7Mn-0.15Cr) é uma liga não tratável termicamente, que possui média 

resistência mecânica e apresenta excelente resistência à corrosão. O processo de sensitização está associado 

com precipitação em rede contínua de grãos da fase Beta (Mg5Al8), devido à exposição a altas temperaturas 

por tempo prolongado. O mecanismo de corrosão intercristalina é um tipo de ataque seletivo em contorno de 

grão. 

Metodologia: 

Materiais Para a realização desta pesquisa foi utilizado uma liga de alumínio AA5083 e como agente 

corrosivo o ácido clorídrico com 50% de concentração e foi utilizada uma estufa de aquecimento. Método 1) 

Corte de quatro amostras (60 x 15 x 5 mm). 2) Tratamento de sensitização em duas amostras. 3) Teste em 

ácido em uma amostra sensitizada e outra não sensitizada por 24h. 4) Pesagem das amostras e análise 

metalográfica. 

Resultado: 

O material não sensitizado (Figura 1A) não apresenta a fase beta precipitada na matriz do alumínio, já o 

material sensitizado (Figura 1B) apresenta a fase beta Mg5Al8 precipitada em rede contínua em contorno de 

grão. Após a pesagem foi observado que a amostra não sensitizada apresentou 1,8% de perda, enquanto que 

a amostra sensitizada perdeu 14,2% de sua massa. Após realização do teste em ácido clorídrico, foi 

observada corrosão intergranular no material sensitizado, já no material laminado não houve o mecanismo 

de corrosão. (Figura 2 A-B-C). Houve menor corrosão na região da solda sensitizada devido ao tamanho do 

grão (Figura 2D). 

Conclusão: 

No presente estudo observou-se o comportamento do mecanismo de corrosão intergranular em liga soldada 

de alumínio AA 5083 sensitizada e não sensitizada que consistiu na realização de um tratamento térmico de 

sensitização, e após, um ataque de corrosão em ácido clorídrico, 50% de concentração, observando 

posteriormente a microestrutura dessa material. Podemos concluir com esta pesquisa que a liga de alumínio 

AA5083 após a sensitização fica vulnerável a corrosão intergranular se exposta a um agente corrosivo, em 

pouco tempo ocorre à degeneração do metal. 
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ESTRATÉGIA NA GESTÃO PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL DE UMA 

PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO  

ENIC201606103 

 

LUCAS SÁBIA TORRES 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

A evolução administrativa das organizações públicas e privadas compartilha dos mesmos avanços do mundo 

moderno. Porém, o setor público ainda possui a cultura do pensamento normativo, ou seja, tradicional. Em 

vista disso, este trabalho objetivou-se a destacar a importância da estratégia na gestão pública, durante o 

processo de desenvolvimento e inclusão social das famílias de um município do estado de São Paulo. As 

quais se encontram em alguma vulnerabilidade social. 

Metodologia: 

Por meio da observação e utilização do método de estudo de caso, foram analisadas e verificadas as 

possíveis hipóteses que causam a incapacidade de se atingir os resultado desta atividade. Tendo como 

principal motivo à falta de conhecimento por parte da população carente. Visto que, existem famílias em 

condicionalidades de gozarem de benefícios e auxílios do governo. De modo análogo, comparou-se o setor 

público e privado; aliado também à pesquisa de autores consagrados sobre o assunto. Os quais fazem 

referencia a modelos estratégicos: como análise Swot, a (NGP) Nova Gestão Pública, e os princípios da 

administração pública. 

Resultado: 

Através do modelo Swot, obteve-se que a buscativa dessas famílias pode ser intensificada com propagandas 

em pequenas unidades públicas: como escolas e postos de saúde. Encontrou-se também que a eficiência é a 

medida-chave para o sucesso, pois além de ser ressalta pela constituição brasileira como um dos cinco 

princípios da administração pública, é mencionada nos estudos da Nova Gestão Pública. Contudo, sabe-se 

da importância de se construir um planejamento estratégico, voltado para as atividades e os processos 

gerenciais de longo prazo. 

Conclusão: 

Em síntese, conclui-se que os servidores públicos podem entregar um excelente serviço e produto final aos 

munícipes, quando comprometidos com esses cinco princípios da máquina pública. Assim, faz se a 

necessidade de se implantar de forma crescente o pensamento estratégico no meio público, pois com isso, 

consegue-se iniciar um excelente planejamento de cunho estratégico nas unidades públicas. 
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A MAQUETE COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DA ATOMÍSTICA  

ENIC201630048 

 

GLEICY ALMEIDA 

Orientador(a): RUY MORGADO DE CASTRO 

 

Introdução: 

Um ponto de vista amplamente debatido em pesquisas voltadas para a área da Educação, é a grande 

dificuldade que os alunos do Ensino Médio enfrentam para compreender os conteúdos das disciplinas de 

Ciências Exatas, em especial à Química. Afim de que a aprendizagem da Química seja mais significativa, o 

presente trabalho teve como objetivo a confecção de uma maquete do modelo atômico de Bohr, seguido de 

uma apresentação para os alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma Escola da rede pública, que teve o 

propósito de ensinar de forma mais visual e decifrável os conceitos de “níveis de energia” e “distribuição 

eletrônica”. 

Metodologia: 

Na confecção da maquete foram utilizados materiais de papelaria (isopor, tinta e alfinete) e uma vareta de 

aço, soldado. Assim, os alunos que apresentavam maior dificuldade em entender os conteúdos, definidos 

pelo professor da turma, se dirigiram para a sala de leitura da unidade escolar onde foi ministrada uma aula 

sobre Atomística. A aula seguiu de uma apresentação em power- point explicando toda a história do átomo 

desde Demócrito e Leucipo até Schroedinger e a distribuição eletrônica, demonstrando tais conceitos na 

maquete. No início e final da apresentação, os alunos responderam perguntas sobre seus entendimentos ao 

assunto, possibilitando uma avaliação dos resultados obtidos com a aula. 

Resultado: 

Os resultados, recolhidos em depoimento do professor da turma e pelos próprios alunos, apontaram que a 

utilização da maquete possibilitou aos alunos visualizarem e compreenderem como os elétrons se dividem 

nos níveis de energia e ainda, entender o salto que o modelo atômico de Bohr deu para a Atomística. Por 

fim, concluiu-se que a utilização de recursos ou materiais didáticos variados é de suma importância para o 

processo de abstração dos conteúdos ministrados em sala de aula. 

Conclusão: 

Os saberes desenvolvidos no ensino de Química devem ser fundamentados em estratégias que estimulem a 

curiosidade e a criatividade dos estudantes, tornando o ensino da Química algo descontraído e desafiador. 

Dispor de recursos visuais como vídeos, fotografias e maquetes é muito importante para o ensino da 

Atomística e demais conteúdos, sendo estas apenas algumas ferramentas que o professor pode utilizar em 

seus planejamentos de aula, a fim de cativar os alunos para o enorme mundo da Ciência. 
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ANALISE TECNICA DA IMPORTANCIA DE UMA BOMBA CENTRIFUGA EM UM PROCESSO QUIMICO 

INDUSTRIAL  

ENIC201639060 
 

LEONARDO PAIVA DE OLIVEIRA, LEONARDO DIAS SANTOS 

Orientador(a): GILVAN CÉSAR DE CASTRO CORREARD 
 

Introdução: 

Apresenta-se neste trabalho o estudo do funcionamento da bomba centrifuga em um processo químico 

industrial. Para tanto utilizaremos um modelo de Bomba Centrifuga horizontal MFB 40-200, localizada na 

Planta de Agroquímico da empresa OXITENO. Devido às necessidades de transferir fluido para diferentes 

destinos dentro de um processo químico, vem á necessidade de instalar as bombas centrifugas na linha, 

assim fazendo com que seja capaz de transferir o fluido para seu destino final. Nas últimas décadas ocorreu 

um grande avanço de tecnologias e pesquisas para a indústria petroquímica. Bombas, reservatórios e outros 

equipamentos, favorecendo e disponibilizando assim um custo-benefício abrangente em numeras 

condicionais. A tendência é que a tecnologia oferece novos equipamentos materiais e métodos de operação. 

Então de acordo com a importância da bomba centrífuga em um campo industrial, apresentaremos 

vantagem, desvantagens, tipo de fluido utilizado no processo, o fluxograma, dados gerais, curvas 

características de eficiência, NPSH e altura, potencia. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para abordar o tema baseia-se na pesquisa exploratórias e analise de caso aplicado 

em uma empresa. Na primeira fase deste trabalho, chamada fase conceitual, realizou-se uma pesquisa 

explorativa que tem como objetivo em fazer um levantamento conceitual e literal acerca do tema trabalhado, 

de modo que a mesma auxilia-se na análise da bomba centrifuga que está sendo estudado no determinado 

processo.Na segunda fase do trabalho inicialmente foi agendada uma visita técnica na fábrica onde se 

encontra a bomba implantada no processo, assim podendo conhecer seu atual trabalho. Foi recolhido o data 

book da bomba, e neste documento contêm todos os dados técnicos da sua fabricação, implantação após seu 

funcionamento, sua potência, NPSHr, eficiência onde será apresentado suas curvas características no 

resultado do estudo. Realizamos uma breve conversar com operador responsável da área onde o mesmo 

respondeu algumas perguntas sobre o processo atual da sua funcionalidade da bomba e suas características 

positivas e negativas. Ademais foi realizado um relatório fotográfico da bomba implanta na fábrica. Após 

recolher os dados gerais, realizamos o fluxograma do mesmo para esclarecer a funcionalidade da bomba e 

apresentar a função operacional na linha de processo, representando o sentido do fluindo com seu destino 

inicial, final e suas derivações. Na terceira fase do trabalho serão apresentados os resultados do estudo como 

suas curvas características que foram calculadas pelo fabricante por meio de relatórios de testes, com suas 

vantagens, desvantagens de operação, tabela representando vazão/altura/eficiência/Potência e por fim 

concluímos o estudo com a importância da bomba no processo. 

Resultado: 

Nos resultados iremos demonstrar suas curvas de características tanto como de altura monométrica 

encontrada no relatório de teste, curva de potencia do eixo, curva de eficiência. Ademais iremos analisar o 

fluxograma do projeto feito por nos para demonstrar seu funcionamento onde sistema objeto de estudo sobre 

a Bomba Centrifuga é composto por 1 tanque, 2 vasos, linhas (tubulações), válvulas em diversos, toda a 

instrumentação pertinente e 1 bomba centrifuga horizontal. 

Conclusão: 

Com a conclusão da atividade de analise do estudo sobre o tema proposto é viável afirmar que, as atividades 

foram de um grande melhoramento para compressão de aspectos de funcionalidade e conhecimento de uma 

bomba centrifuga em seu processo. A realização deste estudo nos permitiu uma percepção do 

comportamento do processo em relação sua eficiência, curvas característica, vantagem e desvantagem da 

mesma e também importância dela no processo.Estas atividades foram de um grande aproveitamento para a 

compreensão de vários aspectos e comprovou que as bombas centrifugas são equipamento muito importante 

para as indústrias conseguirem transferir os fluindo 
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SAÚDE MENTAL E TRABALHO DOCENTE: MOTIVOS DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA DE 

UMA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (RESULTADOS PARCIAIS)  

ENIC201673341 

 

VIVIANE MENDONÇA 

Orientador(a): REGIS DE TOLEDO SOUZA 

 

Introdução: 

O trabalho tem um sentido fundamental na estru¬turação da identidade do indivíduo. É através dele que as 

pessoas têm a possibilidade de realização, de expressão de competências e de integração social. A 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) definiu as condições de trabalho para os professores ao 

reconhecer o lugar central que estes profissionais ocupam na sociedade, uma vez que são eles os 

responsáveis pelo preparo dos cidadãos para a vida. Se não há tempo para a recuperação do sobreesforço 

psicofisiológico que o docente desempenha em seu trabalho, são desencadeados sintomas clínicos que 

explicariam os índices de afastamento por transtornos mentais desses profissionais. Este estudo tem por 

objetivo investigar os motivos de adoecimento que geraram afastamento de trabalho por licença médica de 

docentes de uma rede de ensino municipal do Vale do Paraíba. 

Metodologia: 

Essa pesquisa teve como objetivo investigar o quadro geral e os motivos dos adoecimentos que geraram 

afastamento de trabalho por licença médica de docentes de uma rede de ensino municipal da região do Vale 

do Paraíba. Para isso, sua realização foi planejada por meio de duas etapas: em um primeiro momento, 

identificar os registros de quadros nosológicos de acordo com o CID-10 (Classificação Internacional das 

Doenças) atribuídos aos docentes em licença médica e selecionar, dentre tais registros, aqueles relacionados 

a transtornos mentais (CID-F). A segunda etapa consistiu em conhecer as vivências de adoecimento por 

transtorno mental de docentes que tiraram licença médica no trabalho. As entrevistas foram realizadas com 

o objetivo de identificar as eventuais relações entre tais adoecimentos e as condições de trabalho desses 

sujeitos. Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade de Taubaté via Plataforma Brasil e 

foi aprovado (Número do Parecer 1.458.169). 

Resultado: 

Os resultados parciais, obtidos por meio da análise dos dados estatísticos da amostra, permitiu constatar que 

dos registros de docentes da rede municipal que tiveram afastamento por licença médica no ano de 2015 

(cujo afastamento foi categorizado como CID F), 63,60% envolvem episódio ou transtorno depressivo. 

Conclusão: 

Na última década, estudos sobre o trabalho docente têm revelado processos de adoecimento entre estes 

profissionais, mostrando, assim, a necessidade de intervenções em suas condições de trabalho. Ensinar é 

uma atividade em geral altamente estressante, com repercussões evidentes na saúde física, mental e no 

desempenho profissional dos professores. Alguns autores apontam que o aumento da frequência de doenças 

mentais em professores, especialmente os Transtornos Mentais Comuns (TMC), parecem ter relação com as 

transformações no trabalho docente e com o fato das escolas não mais representarem um local seguro e 

protegido uma vez que incorporaram a violência. 
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INFLUÊNCIA DO PRÉ-AQUECIMENTO NA MICROESTRUTURA DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA 

DE JUNTAS SOLDADAS EM AÇO SAE 1045  

ENIC201607898 

 

PETTERSON VIEIRA DA SILVA, MATHEUS DE OLIVEIRA NASCIMENTO, GISELIA ALVES DE SOUZA, 

CRISTINA DE CARVALHO ARES ELISEI 

Orientador(a): MARIA CRISTINA CARRUPT FERREIRA BORGES 

 

Introdução: 

Nenhuma solda por fusão pode ser realizada sem gerar um gradiente térmico no metal de base. A região do 

metal base termicamente afetada (ZTA) é, sem dúvida, a região mais fragilizada devido aos elevados picos 

de temperaturas e taxas de resfriamento que ela experimenta durante a soldagem e que podem resultar na 

formação de uma fase frágil e de outras estruturas nessa região, levando a uma grande variação de 

propriedades mecânicas ao longo dessa pequena faixa. A distribuição de calor para o metal de base é 

fortemente influenciada pela temperatura da poça de fusão e pela temperatura inicial do metal de base, entre 

outros fatores. O objetivo desse trabalho é observar os efeitos de diferentes gradientes térmicos entre poça 

de fusão e o metal de base, na extensão e características metalúrgicas da região termicamente afetada do aço 

SAE 1045. 

Metodologia: 

As temperaturas de pré-aquecimento foram calculadas considerando a composição química (carbono 

equivalente) e a espessura do material (carbono equivalente total), tomando como referência o ASM 

Handbook Vol. 6 e o código ASME. Os corpos de prova foram soldados com as seguintes condições de 

temperatura inical: I) temperatura ambiente CP-01 = 25ºC; II) pré-aquecido considerando o carbono 

equivalente total CP-02 = 168ºC; III) pré-aquecido considerando apenas o carbono equivalente CP-03 = 

250ºC e CP-04 = 300ºC. As amostras foram soldadas utilizando-se o processo de soldagem MAG (GMAW), 

com proteção gasosa de CO2+Ar. Foram adotados os mesmos parâmetros de soldagem, tensão-corrente-

velocidade, para todas as situações, sendo: Tensão = 21,5V; Corrente de soldagem = 150A; Velocidade do 

arame = 4,31 mm/s e Vazão do gás de proteção = 10 l/min. Para analisar os efeitos sobre a ZTA, foram feitas 

macrografias e micrografias. 

Resultado: 

A Figura 1 mostra micrografias da região de ligação entre a zona fundida e a ZTA. Todas as imagens 

apresentam ampliação de 200X. Nota-se um aumento considerável no tamanho dos grãos da ZTA, à medida 

que a temperatura de pré-aquecimento aumenta. Segundo COLPAERT (2008), as regiões claras nos 

contornos de grão podem ser identificadas como ferrita alotriomórfica. Observa-se também a presença de 

ferrita de Widmanstätten. As regiões escuras são colônias de perlita. Observa-se em todas as imagens, 

regiões claras que indicam a presença de martensita. A presença de martensita na ZTA do CP-01 pode ser 

explicada pelo resfriamento rápido sofrido pela junta, visto que esta não foi pré-aquecida. Nos demais 

corpos de prova soldados com pré-aquecimento, a presença da martensita pode ser explicada devido ao 

crescimento de grão que essa região sofreu. O tamanho de grão influencia a temperabilidade do material. 

Conclusão: 

Com base no objetivo dessa pesquisa, podemos concluir que: 1) o pré-aquecimento provoca alterações 

microestruturais importantes na ZTA; 2) temperaturas de pré-aquecimento mais elevadas promovem o 

crescimento de grão das regiões mais próximas à zona de ligação, aumentando a temperabilidade; 3) embora 

o pré-aquecimento diminua a velocidade de resfriamento da junta, houve formação de martensita na ZTA, 

devido ao aumento do tamanho de grão; 4) quando consideramos a composição química e a espessura do 

material, chegamos a um valor mais adequado de temperatura de pré-aquecimento (168ºC nesse caso), 

evitando o crescimento excessivo dos grãos e o aumento da temperabilidade. 
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INFLUÊNCIA DE CONSECUTIVOS CICLOS DE TRATAMENTO TÉRMICO DE ALÍVIO DE TENSÃO EM 

AÇO 4130 NAS CARACTERÍSTICAS MICROESTRUTURAIS E PROPRIEDADES MECÂNICAS  
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SILVA, CRISTINA DE CARVALHO ARES ELISEI, ANA PAULA ALVES BLECK DUQUE 

Orientador(a): SÉRGIO ROBERTO MONTORO 

 

Introdução: 

A liga de aço AISI 4130 é um material com pouco carbono que contém cromo e molibdênio para conferir 

maior resistência a esse composto e melhorar suas propriedades mecânicas. O tratamento térmico de alívio 

de tensões pós-soldagem, ou tratamento pós soldagem (TTPS), consiste no aquecimento lento da peça até 

uma temperatura comumente na faixa de 600 a 650ºC, permanência nesta temperatura por um determinado 

tempo, seguido de resfriamento lento e controlado. Este tratamento é aplicado quando se deseja reduzir as 

tensões residuais em estruturas após soldagem. O aumento da temperatura neste tratamento é suficiente para 

reduzir o limite de escoamento do material ou permitir sua deformação por fluência, de modo que as tensões 

residuais são aliviadas por meio de deformação plástica, e reduzidas a valores próximos ao limite de 

escoamento do material na temperatura do tratamento térmico. 

Metodologia: 

O objetivo desse projeto será avaliar a influência de consecutivos ciclos de tratamento térmico de alívio de 

tensão em aço AISI 4130 e nas suas características microestruturais e propriedades mecânicas. Serão 

estudadas duas temperaturas diferentes e as amostras serão caracterizadas via análises metalográficas 

(macro e micro) e por meio de ensaios de microdureza. Os tratamentos térmicos de alívio de tensões foram 

realizados no Laboratório de Tratamentos Térmicos da FATEC Pindamonhangaba, através de um forno 

Mufla. As amostras foram dividas em grupos pela variação de temperatura, 620° e 650°, e classificadas na 

ordem alfabética pela variação de tempo no forno mufla. Total de 10 horas de alívio de tensões no 

tratamento térmico por grupo de amostras. Com a finalidade de verificar o efeito do tratamento térmico de 

recozimento para alívio de tensões na dureza superficial, foi realizado o ensaio de dureza Rockwell com 

penetrador cone 120º utilizando a escala A, durômetro Panantec analógico. As caracterizações 

metalográficas foram realizadas no Laboratório de Metalografia da FATEC Pindamonhangaba através dos 

cubos cortados em tamanho 10mm x 10mm embutidos (figura 20), lixados (figura 21), polidos (figura 22), e 

atacados com reagente Nital 2%. 

Resultado: 

ENSAIO DE DUREZA ROCKWELL: A Figura 1 apresenta os resultados considerando a média dos pontos 

em cada corpo de prova do ensaio de Dureza em unidade HRA. Amostra padrão sem tratamento térmico 

com dureza 56 HRA a título de comparação. ENSAIO METALOGRÁFICO: a Figura 2 apresenta alguns 

resultados de estruturas reveladas após os ensaios metalográficos. 

Conclusão: 

ENSAIO DE DUREZA ROCKWELL: Os resultados apresentam maior dureza nas amostras de 650º. 

ENSAIO DE METALOGRAFIA: Durante o procedimento químico utilizando reagente nital 2%, o tempo 

de ataque variou em função da temperatura em 10 segundos a mais para as amostras tratadas termicamente à 

650ºC. Reveladas as fases ferrita (grãos claros) e perlita (ferrita + cementita) (grãos escuros) em todas as 

amostras. 
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INFLUÊNCIA DO PRÉ-AQUECIMENTO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE JUNTAS SOLDADAS EM 

AÇO SAE 1045  
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MATHEUS DE OLIVEIRA NASCIMENTO, PETTERSON VIEIRA DA SILVA, GISELIA ALVES DE SOUZA, 

CRISTINA DE CARVALHO ARES ELISEI 

Orientador(a): MARIA CRISTINA CARRUPT FERREIRA BORGES 
 

Introdução: 

A soldagem por fusão provoca um aquecimento brusco até a temperatura de fusão do material, formando a 

poça de fusão que dará origem à zona fundida. Em seguida, o material sofre um resfriamento brusco até a 

temperatura ambiente. Esse ciclo de aquecimento e resfriamento faz com que a parte do material mais 

próxima à zona fundida sofra transformações microestruturais importantes que vão influenciar nas 

propriedades mecânicas dessa região. Essa parte do metal base que sofreu transformações microestruturais é 

chamada de zona termicamente afetada, ZTA. Essa região apresenta uma grande variação de microestrutura 

e propriedades mecânicas em uma pequena extensão do material, fazendo da ZTA a região mais frágil da 

junta soldada. Uma maneira de amenizar essas transformações é aplicando o pré-aquecimento do material, 

antes da soldagem. O objetivo desse trabalho é avaliar a influência do pré-aquecimento nas propriedades 

mecânicas da junta soldada. 

Metodologia: 

As temperaturas de pré-aquecimento foram calculadas considerando a composição química (carbono 

equivalente) e a espessura do material (carbono equivalente total), tomando como referência o ASM 

Handbook Vol. 6 e o código ASME. Os corpos de prova foram soldados com as seguintes condições de 

temperatura inical: I) temperatura ambiente CP-01 = 25ºC; II) pré-aquecido considerando o carbono 

equivalente total CP-02 = 168ºC; III) pré-aquecido considerando apenas o carbono equivalente CP-03 = 

250ºC e CP-04 = 300ºC. As amostras foram soldadas utilizando-se o processo de soldagem MAG (GMAW), 

com proteção gasosa de CO2 + Ar. Foram adotados os mesmos parâmetros de soldagem, tensão-corrente-

velocidade, para todas as situações, sendo: Tensão = 21,5V; Corrente de soldagem = 150A; Velocidade do 

arame = 4,31 mm/s e Vazão do gás de proteção = 10 l/min. Para analisar os efeitos sobre as propriedades 

mecânicas, foram feitos ensaios de tração e dobramento, conforme pede o código ASME seção IX para 

qualificação de procedimento de soldagem. Foram produzidos dois corpos de prova para tração e quatro 

corpos de prova para dobramento (dois para dobramento da raiz e dois para dobramento da face), conforme 

ASME IX – QW 462.1 (a) e QW 463.1 (a), para cada situação de pré-aquecimento. 

Resultado: 

Os gráficos abaixo mostram os resultados do ensaio de tração. Todos os corpos de prova romperam na ZTA, 

próximo ao cordão de solda. As faces fraturadas apresentaram aspecto frágil, sugerindo maior dureza nessa 

região. O CP-04, pré-aquecido a 300°C, apresentou maior limite de resistência, comparado com os outros 

corpos de prova. O CP-01, que não sofreu pré-aquecimento, apresentou o menor limite de resistência e a 

maior região plástica, indicando uma ductilidade superior aos demais. Esse resultado contraria o esperado, 

uma vez que uma das funções do pré-aquecimento é diminuir a velocidade de resfriamento, reduzindo a 

formação de fases frágeis responsáveis pelo endurecimento dos metais. Todos os corpos de prova que foram 

pré-aquecidos apresentaram um aumento da resistência à deformação plástica. Após o ensaio de 

dobramento, não se verificou a presença de trincas ou ruptura do material, significando que a junta soldada 

foi aprovada para todas as temperaturas de pré-aquecimento. 

Conclusão: 

Com base no objetivo desse trabalho, podemos concluir que o pré-aquecimento teve forte influência sobre 

as propriedades mecânicas da junta soldada. Porém, ao contrário do esperado, os corpos de prova que 

receberam pré-aquecimento apresentaram um aumento da resistência à tração e pouca deformação plástica 

antes da ruptura, sugerindo a presença de fases frágeis na microestrutura da ZTA. Como não se observou 

trincas ou ruptura após o dobramento e os corpos de prova se romperam na ZTA, como era esperado, 

concluímos que o processo de soldagem foi válido para todas as temperaturas de pré-aquecimento. 
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Orientador(a): SÉRGIO ROBERTO MONTORO 

 

Introdução: 

Os materiais compósitos são usados como componentes na indústria aeroespacial, aérea, na indústria 

automotiva, na construção civil, na indústria de material esportivo, entre outros seguimentos. As cargas 

minerais atualmente ocupam posição de destaque na formulação de compósitos termoplásticos. As funções 

básicas da incorporação de minerais em polímeros evoluíram da simples substituição econômica e estratégia 

das resinas, intensificada pela crise do petróleo nos anos 70, para funções mais específicas como minerais 

ou polímero de aprimoramento de propriedades do compósito final. Estudos revelam que em compósitos 

com polímeros, as cargas minerais são adicionadas devido razões como: redução de custo, melhorar o 

processamento, controle de densidade, efeitos ópticos, controle da expansão térmica, retardamento de 

chama, modificações no que se refere às propriedades de condutividade térmica, resistência elétrica e 

susceptibilidade magnética e propriedades mecânicas. 

Metodologia: 

Para o processamento dos compósitos foram utilizados o PEAD e o PP que foram adquiridos pelo UniFOA. 

O CaCO3 foi adquirido no mercado nacional. Todos os compósitos processados serão caracterizados pelos 

seguintes testes: 1) Resistência à tração? 2) Resistência ao Impacto? 3) Determinação do Índice de Fluidez? 

4) Determinação da Dureza Shore A? 5) Microscopia Óptica e 6) Difração de RaiosX. 

Resultado: 

Até o momento, foram obtidos os seguintes resultados: O maior teor de CaCO3 na matriz de polipropileno 

sem o compatibilizante, diminui se a propriedade resistência a flexão. Com o aumento do teor de CaCO3 e 

mantendo o mesmo teor de compatibilizante percebe se a melhoria da propriedade de resistência a flexão. O 

teor de CaCO3 inserido na matriz polimérica de PEAD alterou a deformação do material até a tensão 

máxima provocando uma redução em torno de 2% na tensão de escoamento do material. Este fato foi 

associado ao fato de que a carga promoveu uma redução da ductilidade do material. 

Conclusão: 

Com a adição de CaCO3 nas matrizes de PEAD e PP foram obtidos materiais com propriedades mecânicas 

viáveis para determinadas aplicações do PEAD e do PP, em que o custo e o módulo elástico são mais 

importantes que a ductilidade. • Para o índice de fluidez, a adição de compatibilizante é fundamental para o 

equilíbrio dos resultados. Com base nos resultados até o momento conclui-se que cargas de CaCO3 podem 

ser aplicados em matrizes poliméricas para o desenvolvimento de um novo material, com foco na redução 

de custos, criando assim um material sustentável. 
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Introdução: 

Um fator preocupante no segmento de exploração de petróleo está relacionado às propriedades mecânicas e 

a resistência à corrosão dos diversos componentes, pois tanto a água do mar quanto o petróleo são altamente 

corrosivos. Para suprir esta demanda destaca-se a adequação e ampliação do uso de componentes revestidos 

por ligas de níquel em substituição aos aços inoxidáveis austeníticos, mais comumente empregados, onde se 

pretende com isso, aumentar a vida útil dos equipamentos. Entre as ligas de níquel, a utilização do Inconel 

625 na indústria petrolífera teve um papel fundamental para reduzir os custos com paradas para manutenção 

dos componentes. Esta liga proporciona uma elevada resistência à corrosão em uma variedade de ambientes. 

É comum o uso de soluções ou reagentes no ataque químico. Qual o reagente, o tempo e a temperatura do 

ataque químico dependem do alvo, ou seja, o que se espera examinar no material. 

Metodologia: 

Este trabalho teve por objetivo verificar o reagente mais adequado para realizar o ataque químico em ligas 

de níquel de Inconel 625 para revelar a microestrutura do material. O material utilizado nesta pesquisa foi 

uma amostra fundida da liga de Inconel 625 fornecida pela empresa OneSubsea, localizada na cidade de 

Taubaté/SP. Os passos descritos a frente fizeram parte da sequência para a preparação das amostras de 

Inconel 625 conforme citado na revisão bibliográfica, isto é, corte, embutimento, lixamento, polimento e 

ataque químico. Toda a preparação e o ensaios metalográficos foram realizados na FATEC 

Pindamonhangaba. 

Resultado: 

Os resultados micrográficos obtidos são observados nas figuras 1A e 1B para o reagente Kalling 2, figuras 

1C e 1D para o reagente Água régia, e figuras 2A e 2B para o reagente Gliceregia. Todos os ataques 

químicos foram realizados em temperatura ambiente.A análise do material estudado neste trabalho 

demonstrou a tarefa árdua em revelar a microestrutura por meio de reagentes químicos da liga Inconel 625. 

Uma das características principais da liga de níquel Inconel 625 é a sua alta resistência à corrosão, 

colaborando assim, para sua utilização em ambientes agressivos, como é demonstrada no trabalho de Sorell 

(1997). 

Conclusão: 

O Inconel é muito resistente ao ataque químico. Uma das maneiras de reverter esta situação é a utilização da 

solução o mais concentrada, que possível, para revelar a microestrutura. Outro aspecto pertinente e 

fundamental é a qualidade do polimento para revelar a microestrutura. Conclui-se assim, ser essencial a 

preparação metalográfica da amostra, principalmente no polimento da mesma, pois pode esta etapa 

dificultar a revelação da microestrutura do material. No entanto, sendo o lixamento um estágio anterior ao 

polimento, o excesso de força sobre a amostra interfere na qualidade do polimento. 
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Introdução: 

Este projeto visa entender de forma prática, o circuito elétrico de uma aeronave rádio controlada, podendo 

dessa forma ter uma idéia generalista dos princípios elétricos de uma aeronave tripulada. Para o 

desenvolvimento, foi utilizado servos motores, afim de fazer com que os comandos da aeronave como 

ailerons e empenagens movimente-se. Também foram utilizados um rádio e um receptor para receber o sinal 

transmitido pelo piloto. Uma bateria de 6V alimenta todo o sistema, e um Voltwatch foi utilizado para saber 

o nível de carga da bateria 

Metodologia: 

Para montar o circuito, foi utilizado uma bateria de 6V para todo o sistema, e um Voltwatch ligado em 

paralelo com a bateria afim de mostrar sua carga. A bateria foi dimensionada de acordo com a tensão 

máxima exigida pelos servos. Neste caso, como os servomotores precisam atuar com um esforço de 

3,5kg.cm de torque, esforço esse que foi calculado de acordo com a corda e a área dos ailerons, a tensão 

exigida fica situando entre 5 e 6V, de acordo com especificações do seu datasheet. Cinco servomotores são 

responsáveis pelos movimentos da aeronave, sendo um servo para controlar a aceleração do motor, dois para 

cada aileron, e um para a empenagem vertical e um para a empenagem horizontal. Todos os servos estão 

conectados a um receptor, para receber os comandos do rádio. Logo na saída da corrente da bateria, foi 

colocado uma chave On/Off. De acordo com o regulamento da SAE Brasil, apenas três tipos de bateria 

poderiam ser utilizado, que são, Níquel Cádmio(NiCd), Níquel Metal Hidreto(NiMH) e Líteo Ferro 

Polímero(LiFePO4), mas optou-se pela bateria de Níquel Metal Hidreto, pois não é nocivo para o meio 

ambiente, e possui alta densidade de energia se compara com a Níquel Cádmio. 

Resultado: 

Conforme previsto, os servos realizaram os movimentos de acordo com os comandos dados no rádio e estes 

foram capazes de suportar os esforços envolvidos 

Conclusão: 

Apesar do trabalho prático, abordar o circuito elétrico em aeronaves rádio controladas, o mesmo serve como 

uma base para dimensionar circuitos elétricos, principalmente a parte do circuito responsável pelos 

comandos em aeronaves tripuladas. 
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SONDAGEM NASOGÁSTRICA EM BONECOS DE SIMULAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

ENIC201618593 

 

DANIELLE SANTORO, ANDREIARA CAROLINE DE SOUZA COSTA, ANA FLAVIA DOS SANTOS CUNHA DE 

ALMEIDA, 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

A Sondagem Nasogástrica é um procedimento invasivo, no qual uma sonda nasogástrica é introduzida pela 

narina (ou pela boca) com técnica própria a fim de posicioná-la na proximidade distal do estômago. Sua 

introdução objetiva alimentar e hidratar o paciente, drenar e medir o conteúdo gástrico, realizar lavagem 

gástrica, administrar medicamentos e prevenir obstrução no pós-operatório gastrintestinal. Tal procedimento 

normalmente cabe aos enfermeiros, mas o médico também deve estar apto a realizá-lo caso haja 

necessidade. Diante disso, esse trabalho relata nossa experiência em sondagem nasogástrica em um boneco 

de simulação. 

Metodologia: 

Através de aula teórica e demonstração prática em um modelo anatômico (boneco), nossa docente detalhou 

cada parte que constitui o procedimento de sondagem nasogástrica. Após apresentar-nos os tipos de sondas 

existentes e suas aplicações, explicou-nos a importância de adotarmos uma postura correta (cuidados com 

vestes e cabelos, por exemplo), bem como a de informarmos ao paciente todo e qualquer procedimento que 

pretendermos nele realizar. Em seguida, demonstrou-nos as técnicas de assepsia e antissepsia adequadas, 

incluindo a utilização de luvas de procedimento, e o método para medição do tamanho da sonda a ser 

introduzida, que consiste em marcar da ponta do nariz do paciente até o lóbulo de sua orelha, e deste até o 

processo xifoide, acrescentando quatro dedos. Marcando esse comprimento com fita adesiva, fica garantido 

que, mesmo que a sonda se mova algum tempo depois, haverá a possibilidade de colocá-la novamente no 

comprimento correto. Informou-nos que, geralmente, a aplicação de xilocaína se faz útil, e que, ao 

introduzirmos a sonda, devemos elevar a cabeça do paciente em 45° nos primeiros momentos e orientá-lo, 

se possível, a deglutir quando a sonda estiver à altura da orofaringe, o que pode facilitar a passagem para o 

esôfago. A fim de assegurar que a sonda chegou ao local correto, a professora nos recomendou injetar 

aproximadamente 10 mL de ar na sonda por meio de uma seringa, enquanto auscultamos o abdome do 

paciente; o som deve ser característico. 

Resultado: 

Ao realizar a passagem da sonda nasogástrica em um boneco, aprendemos as possíveis formas de fixação da 

sonda, assim como as adaptações que devem ser consideradas em relação ao tipo de paciente (adulto/ 

criança). A saber, na criança, é mais frequente a fixação logo abaixo do nariz, e, no adulto, normalmente, 

fixa-se a sonda na bochecha para reduzir o incômodo. É importante considerar a marcação com fita adesiva 

na própria sonda, que orienta se há peristaltismo retirando a sonda e permite ajustá-la novamente. Além 

disso, deve-se atentar à possibilidade de o paciente ter refluxo, sendo interessante ter uma cuba em rim para 

recolher eventual conteúdo gástrico. A retirada da sonda nasogástrica deve ser realizada cuidadosamente 

para evitar broncoaspiração de resíduos gástricos. O manejo deve ser ainda mais cuidadoso ao constatar que 

a sonda já está na altura da garganta, quando se faz necessária a retirada através de um movimento rápido. 

Conclusão: 

A importância da experiência está no fato de a sondagem ser um procedimento recorrente, realizado tanto 

por médicos quanto por enfermeiros. Como a turma é constituída por poucos alunos, o aprendizado torna-se 

mais efetivo, já que pudemos praticar com calma o que nos foi ensinado sob a supervisão e a assistência de 

nossa docente, e, posteriormente, teremos diversas oportunidades de acompanhar tal procedimento. Isto, 

associado ao conhecimento anatômico e à correta realização do procedimento, garante maior segurança e 

agilidade em possíveis intervenções futuras, o que pode também assegurar a melhor recuperação de 

pacientes internados em hospitais. 
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MATERIAIS HIDROFÓBICOS E SUAS APLICAÇÕES PARA A SOCIEDADE  

ENIC201613610 

 

BRUNA SILVA DIAS 

Orientador(a): ALUISIO PINTO DA SILVA 

 

Introdução: 

A impermeabilidade é a resistência de um material à penetração de substâncias. Um material hidrofóbico é 

aquele que é impermeável à água. Uma compreensão das propriedades desses materiais e o modo de 

controlá-los pode trazer aplicações importantes para a sociedade. 

Metodologia: 

O estudo para esses tipos de materiais se baseia em superfícies hidrofóbicas encontradas na natureza como 

as asas de alguns insetos e folhas de plantas, um exemplo é o efeito Lótus. A planta de Lótus (Nelumbo 

Nucifera), tem como característica manter as folhas limpas independente do ambiente que esteja. Quando a 

água entra em contato com a folha, o líquido desliza carregando a sujeira e mantém a folha seca e limpa. 

Isso ocorre porque nas superfícies das folhas estão presentes nanocristais de cera que formam uma camada 

repelente de água. Além disso, o ângulo entre a borda da gota e a superfície, chamado ângulo de contato, 

tem grande influência na impermeabilidade. Segundo David L. Chandler, o material é considerado 

hidrofóbico quando o ângulo de contato da gota com a superfície é maior que 90°. Quando o ângulo de 

contato é maior que 160° o material é considerado super-hidrofóbico. 

Resultado: 

Atualmente existem aplicações tecnológicas de materiais hidrofóbicos. Alguns exemplos serão citados a 

seguir: Painéis das células solares ficam propensos ao acumulo de sujeira, uma camada hidrofóbica pode 

manter o painel limpo sem prejudicar o funcionamento do mesmo. O Ultra Ever Dry® é um revestimento 

super-hidrofóbico e óleo-fóbico que repele qualquer líquido usando a nanotecnologia. Existem também 

materiais em desenvolvimento usando o princípio hidrofóbico. Cientistas da Universidade de Rochester, em 

Nova York, usam pulsos de laser para criar superfícies com um padrão complexo de nano e micro estruturas 

que concedem a materiais metálicos a propriedade hidrofóbica. Esses materiais são resistentes à oxidação, 

não congelam e evitam contaminantes. Estudos estão sendo feitos em materiais não metálicos também. 

Possíveis aplicações, por exemplo, são para a Indústria Aeronáutica e em componentes eletrônicos como 

semicondutores e dielétricos. 

Conclusão: 

Muitos estudos ainda estão sendo feitos para explorar as propriedades hidrofóbicas, que a longo prazo, 

podem trazer muitos benefícios e inovações tecnológicas. 
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AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE NUTRIENTES DE PACIENTES COM ÚLCERA POR PRESSÃO EM UM 

HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ  

ENIC201600374 

 

MARCELA APARECIDA DINIZ CAMARGO 

Orientador(a): ROBERTA DE LUCENA FERRETTI 

 

Introdução: 

A desnutrição em pacientes hospitalizados possui suma importância e está relacionada a complicações no 

quadro clínico, maior índice de mortalidade, elevação dos custos e do tempo de internação, além da 

ocorrência de úlceras por pressão. A desnutrição é um dos fatores de risco para o aparecimento de úlcera por 

pressão, assim como a idade, umidade, mobilidade e fricção.Logo, a compreensão da relação da terapia 

nutricional empregada em pacientes internados em um hospital no munícipio de Taubaté e a adequação de 

nutrientes na prevenção e no tratamento de úlceras por pressão é o objeto de estudo desse trabalho. 

Metodologia: 

A pesquisa será realizada com base nos prontuários de pacientes adultos e idosos internados no Hospital 

Universitário de Taubaté no período de fevereiro a agosto de 2016 sob dieta enteral. Sendo a avaliação 

antropométrica realizada pela equipe de estagiários de nutrição clínica e aperfeiçoandos em Nutrição Clínica 

da UNITAU. Todos os avaliadores foram treinados segundo as técnicas de avaliação antropométrica padrão. 

A avaliação do estado nutricional ocorrerá através dos resultados de antropometria, em específico a 

Circunferência da Panturrilha e a Circunferência do Braço. Para a circunferência do braço utilizar-se-á o 

padrão de percentis proposto por FRISANCHO para a obtenção do estado nutricional dos pacientes. Para a 

avaliação de ingestão de nutrientes utilizar-se-á as recomendações propostas pelas DRIS (Dietary Reference 

Intakes). 

Resultado: 

Com essa pesquisa espera-se mostrar que o adequado manejo nutricional e a administração de formulações 

adequadas de suplementos de micronutrientes e macronutrientes pode ocasionar melhores resultados 

clínicos. Ou seja, a nutrição eficiente é essencial para otimizar a cicatrização de feridas em pacientes com 

úlcera por pressão. A ingestão de quantidades inadequadas de nutrientes pode alterar a função imune, a 

síntese de colágeno, resistência à tração e, esses são elementos essenciais para a cascata de cicatrização. 

Conclusão: 

Espera-se com essa pesquisa mostrar a importância da adequação de nutrientes recebidos por pacientes 

hospitalizados e que o estado nutricional pode influenciar nos casos de úlcera por pressão. Os quadros de 

úlcera por pressão estão relacionados ao estado nutricional e ao quadro clínico vigente, sendo na maioria das 

vezes, doenças crônicas que conferem um pior prognóstico. Dessa forma, é importante a adequação dos 

nutrientes necessários para o processo cicatricial como vitaminas A, E, C, zinco, ferro, selênio e a arginina. 

Além, da ingestão adequada de água pelo paciente. 
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A PERCEPÇÃO DOS PACIENTES E FAMILIARES EM RELAÇÃO A NOTIFICAÇÃO DE TERMINALIDADES 

E MORTE FEITA PELOS MÉDICOS DE TAUBATÉ-SP  

ENIC201605031 

 

LETÍCIA FONSECA DE SOUZA ANDRADE, ÉRIKA BAENA DOMBACHER, MARIA JULIA LUMI WATANABE, 

TÂMIE NEVES MAGALHÃES, VICTORIA ALMEIDA FREIRE 

Orientador(a): MARCIA RODRIGUES ALVES CARRINHO 

 

Introdução: 

É inegável que para o ser humano a morte e o morrer não se tratam de eventos puramente biológicos, sendo 

por isso a morte é um assunto normalmente evitado pelas pessoas. Em contrapartida a Tanatologia, estuda o 

cuidado para as pessoas que vivem processos de morte, por meio do luto ou pelo adoecimento sem a 

possibilidade de cura. Ela aborda duas grandes vertentes: a referente aos Cuidados Paliativos destinados aos 

pacientes sem recursos para tratamento ou cura, e a referente ao Luto, processo de perda que afeta estruturas 

significativas na vida. Diante disso é reconhecida a importância do profissional de saúde identificar e 

entender as manifestações decorrentes de processos de perda dos seus pacientes e familiares, ser assim um 

elo de comunicação, que transmita acolhimento e confiança aos envolvidos. A eficiência do papel dos 

profissionais de saúde é garantir tanto bem estar físico, quanto mental e espiritual. 

Metodologia: 

Para avaliar a conduta do profissional de saúde na comunicação de questões ligadas à terminalidade e à 

morte por meio da visão do paciente e de seus familiares aplicamos um questionário elaborado pelos 

integrantes do grupo nas pessoas que passaram pela Praça Dom Epaminondas no centro da cidade de 

Taubaté entre os dias 18 e 19 de abril de 2016 em um evento organizado pelos alunos de medicina da 

Universidade de Taubaté denominado “Mutirão das Ligas”, tal evento reuniu as ligas acadêmicas do curso 

de medicina em uma abordagem de conscientização e pesquisa para com a população. Além disso aplicamos 

mais uma remessa de questionários em um segundo evento organizado pelos alunos da medicina chamado 

"Semana de prevenção a Hipertensão e ao Diabetes" nos dias 9, 10, 11, 12 e 13 de maio de 2016. Tal evento 

consiste em aferição de pressão arterial e medição da glicemia gratuitamente à população no mesmo local 

do primeiro evento, enquanto as pessoas aguardavam ser atendidas aplicamos os questionários com aquelas 

que aceitaram participar da pesquisa. A primeira questão tem caráter eliminatório, para considerarmos o 

questionário o entrevistado deverá ter marcado pelo menos uma das alternativas A, B ou C e em pelo menos 

uma delas deverá ter recebido a notícia por meio de um médico. As questões de 2 a 13 avaliam a opinião do 

entrevistado sobre a postura do médico na hora de transmitir a notícia. As questões de 14 a 19 avaliam a 

conduta do médico na indicação de tratamentos que amenizem a dor do paciente. Conseguimos um total de 

70 questionários em que a notícia foi dada pelo profissional médico. Os questionários em que a notícia foi 

dada por outras pessoas foram eliminados. 

Resultado: 

O estudo constatou que a partir da amostra populacional de Taubaté, 49% dos entrevistados já lidou ou está 

lidando com a situação de morte de um familiar, 29% possui um familiar com doença terminal e 22% são 

portadores de doença terminal, ressaltando que, os entrevistados afirmaram ter recebido as informações de 

um profissional médico. Sobre como a notícia foi transmitida, 71,43% considerou correta a abordagem e 

27,14% considerou incorreta, sendo que 74,29% acreditam que nenhuma atitude do médico interferiu no 

aumento do sofrimento, enquanto 22,86% acreditam que sim. 25,71% informou que o médico ofereceu 

esperanças a respeito do prognóstico e 34,29% referiram que o médico os fez pensar negativamente. 41,43% 

disseram que o médico demonstrou sentimento ao dar a notícia e 54,29% referiram que não; 67,14% 

gostaria que o médico demonstrasse seus sentimentos em situações terminais e 82,86% responderam ser 

dever do médico oferecer apoio ao paciente e aos familiares. 

 

 



  

748 

 

Conclusão: 

Tendo em vista os aspectos observados, a maioria das pessoas já lidou ou está lidando com o processo de 

morte, e ficaram cientes dessas informações pelo médico, considerando correta a forma utilizada por esse, 

não interferindo no sofrimento, porém não transmitindo esperanças. A maior parte das pessoas gostariam 

que o médico mostrasse seus sentimentos. Assim, é imprescindível que todos se conscientizem de que saúde 

também se refere ao bem-estar espiritual, compreendendo que é sim papel do médico oferecer isso ao 

indivíduo de maneira holística, e, portanto, garantindo melhor consolo e assentimento do luto. 
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LIMPEZA E INSPEÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO COM ROBÔ ROVER  

ENIC201680848 

 

FILIPE DOS SANTOS AURELIANO, JOÃO MÁRIO MENDES DE FREITAS 

Orientador(a): ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Para melhorar e expandir o uso de Rovers, foi realizado um inquérito sobre as deficiências dos sistemas 

existentes. No entanto, são atividades comuns que expõem os trabalhadores a situações perigosas, e, claro, 

pensa-se que o uso de avanços em robótica e automação para solucionar o problema. Em razão dos 

problemas climáticos ser o principal responsável pelo aumento considerável da temperatura ao redor do 

mundo, isto tem levado o homem a buscar meios pelos quais tenha conforto tanto no âmbito residencial 

como industrial. A alternativa mais utilizada para amenizar ou até mesmo sanar este problema em ambientes 

fechados tem sido a utilização de sistemas de ar condicionado. Apesar das inúmeras vantagens que estes 

sistemas proporcionam, existe uma grande preocupação com à qualidade do ar que está sendo fornecido ao 

usuário de acordo com os procedimentos e requisitos da ABNT NBR 15848: 2010. 

Metodologia: 

Para que a ideia funcionasse, era preciso pensar em algum método para que o robô transmitisse a imagem ao 

operador para possibilitar a movimentação autônoma dentro destes dutos. Para isso, foi utilizado um 

interfaceamento sem fio para conectar o robô ao operador, dotado de escovas giratórias para que realizasse a 

limpeza do mesmo, possibilitando a manipulação de objetos através de uma garra de dedos paralelos e a 

aplicação de bactericidas e fungicidas pelo próprio sistema integrado no robô. Depois da pesquisa de 

métodos empregados na robótica, como manipulação de robôs exploradores e Rovers que têm como 

objetivo examinar um determinado ambiente ou espaço e revelar através de sensores e câmera suas 

características físicas, desenvolvendo algo que fosse ao mesmo tempo viável, flexível e acessível, utilizando 

a presença virtual do homem onde ele não pode ir, ou onde sua presença é indesejável. No processo inicial 

do projeto foi elaborado a modelagem 3D do protótipo através da ferramenta CAD, que posteriormente foi 

utilizada no processo de fabricação mecânica, comungando das possibilidades de melhorias no que tange a 

relação custo/benefício. As partes eletrônicas que compõem o Rover, faz a utilização de uma bateria de 

chumbo de 6v para realização de trabalho dos atuadores e uma bateria Lipo de 11.1v para alimentação do 

Hardware Raspberry Pi B, o CI 74HC14N oferece buffers capaz de transformar sinais de entrada, bem 

definidos, livre de ruídos . No sistema de controle embarcado a plataforma Raspberry apresenta a inclusão 

de câmera, conexão sem fio para manipulação e uma reposta maior de velocidade aos demais controles 

existentes, pois este tipo de robô utiliza aplicações de visão robótica que incluem: inspeção, classificação, 

navegação, reconhecimento e manipulação. Através da interface de comunicação Secure Shell (SSH) é feita 

a navegação do robô que utiliza o Sistema Operacional Raspibian (GNU Linux) 

Resultado: 

Executando teste na área prática visualizado na Fig.1 (enviada em anexo), demonstra a viabilidade de 

execução de serviços de limpeza e inspecionamento, fazendo controle de seus movimentos através de redes 

sem fio por um celular, utiliza-se o seu endereço de IP para ter acesso ao Rover, em uma simulação do 

sistema físico real (SFR). Tal demonstração também foi útil para comprovarmos a eficiência dos controles 

desenvolvidos que atuam de forma amigável e intuitiva, mesmo em tarefas delicadas como a de inspeção. 

Problema: A poluição do ar em locais públicos se tornou de grande preocupação, a falta de manutenção 

nestes dutos de ar condicionado, quanto àqueles que inspiram este tipo de ar podendo assim trazer grandes 

danos respiratórios. Solução: Com a utilização do robô Rover o trabalho pode ser continuo e sem agredir a 

saúde do responsável pela manutenção, pois ele não estaria em contato direto com esses micro-organismos 
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Conclusão: 

Esse estudo apresenta um artifício diversificado de um protótipo robô Rover explorador, a fim de 

inspecionar anormalidades e limpeza em dutos de ar condicionado e ventilação através de uma câmera 

rotativa no qual as imagens são transmitidas em tempo real ao operador. Sendo uma inovação considerada 

simples, sua implantação levaria o homem a uma nova era no que tange à segurança do trabalho e no 

alcance na área explorada de ambientes inóspitos, permitindo sem risco que possamos desempenhar 

atividades perigosas que hoje mutilam e degradam a saúde do homem, de forma totalmente segura e viável. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

751 

 

MEDUSA, A MÃE TERRÍVEL, DEVORADORA E PARALISANTE: UM ESTUDO DE CASO CLÍNICO A 

PARTIR DO PSICODIAGNÓSTICO INTERVENTIVO  

ENIC201651781 

 

FELIPE BENITES DO NASCIMENTO 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

O Psicodiagnóstico interventivo é uma importante estratégia de avaliação psicológica. Torna-se uma prática 

interventiva, na medida em que diagnóstico e intervenção são processos simultâneos e complementares. 

Enfatiza o sentido da experiência dos envolvidos no processo e redefine a relação cliente/psicólogo em 

termos de poder, papéis e realização de tarefas. No âmbito infantil, se propõe a compreender determinado 

fenômeno apresentado como ‘queixa’ pelos pais ou responsáveis (ANCONA-LOPES, 2013). Utilizam-se 

procedimentos de entrevista inicial com os pais, anamnese, testes psicológicos, observação lúdica, técnicas 

expressivas plásticas e corporais. Segundo o Pensamento Analítico, as experiências internas têm uma 

linguagem própria e são fontes inesgotáveis de conteúdos, que podem ser objetivados por meio das 

expressões plásticas, corporais, dos sonhos [...]. Assim, no Psicodiagnóstico interventivo com base no 

Pensamento Analítico, o significado do fenômeno é extraído a partir do desconhecido, isto é, propõe-se 

compreender o psiquismo pessoal a partir do conhecimento do nível impessoal. 

Metodologia: 

Na época do psicodiagnóstico, P. tinha 13 anos de idade e morava com sua mãe e seus quatro irmãos. A 

queixa apresentada foi dificuldade de aprendizagem, imaturidade emocional, falta de cuidados com o corpo, 

além de diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Os atendimentos foram 

realizados semanalmente em um total de onze encontros, no período de abril de 2016 a junho de 2016, em 

um Centro de Psicologia Aplicada no interior do Estado de São Paulo. Foi utilizado o estudo de caso a partir 

de dado obtidos por meio de relatório clinico. O estudo de caso se constitui em uma investigação do 

fenômeno estudado, favorecendo uma visão holística sobre os acontecimentos da vida real. Pode ser 

classificado de intrínseco ou particular, quando procura compreender em profundidade um caso particular 

(VENTURA, 2007). As quatro primeiras sessões foram realizadas com a mãe de P., sendo na primeira 

sessão o contrato terapêutico, nas duas seguintes a anamnese e na ultima aplicou-se técnica expressiva de 

colagem. A quinta sessão foi realizada com P. Nesta foi estabelecido o contrato terapêutico e, 

posteriormente, observação lúdica. A sexta sessão também foi livre, utilizando-se da observação lúdica. As 

três sessões seguintes foram de aplicação do teste WISC III, a fim de investigar algum possível déficit 

cognitivo. Na décima sessão utilizou-se desenho como instrumento projetivo. Na décima primeira sessão foi 

dada a devolutiva em um primeiro momento para P. e em seguida foi realizada a devolutiva também para a 

mãe de P. 

Resultado: 

Arquetipicamente, pode-se relacionar o caso com o arquétipo da Medusa. A Medusa representa a mãe 

terrível e devoradora, que paralisa seus filhos. A partir da experiência com sua mãe ‘Medusa’, P. 

desenvolveu um complexo materno negativo. A superproteção da mesma o impossibilita de desenvolver sua 

autonomia e maturidade emocional esperada para sua idade. Esta infantilidade apresentada pelo cliente pode 

estar arquetipicamente vinculada à petrificação da Medusa que remete o outro a estados de regressão. 

Quanto às dificuldades escolares, não foi possível constatar qualquer prejuízo cognitivo na analise dos 

resultados do WISC III, pois P. esteve dentro da média. Na aplicação do WISC III, um conteúdo referente ao 

complexo materno emergiu, conteúdo este que pode ser confirmado na aplicação da técnica expressiva do 

desenho, em que o cliente referiu/projetou sentimentos de inadequação e não pertencimento, indicando que 

o mesmo não se sente aceito pela mãe. 
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Conclusão: 

Após a realização do psicodiagnóstico interventivo, foi possível verificar que a falta de maturidade 

emocional do cliente pode ser resultado do ‘petrificamento da Medusa’. Apesar de apresentar dificuldades 

escolares e de socialização, P. possui Q.I. e competências adequados à idade. Tais comportamentos podem 

estar associados à falta de acolhimento sentido por ele em relação à família e, principalmente, em relação a 

sua mãe, indicando, portanto, um complexo materno negativo. Frente a estas questões, P. foi encaminhado 

para psicoterapia. 
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EXERCICIOS FISIOTERAPEUTICOS NA DOENÇA DE PARKINSON EM IDOSOS: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA  

ENIC201654837 

 

LARISSA MOREIRA RAMOS, LARISSA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, JÉSSICA ALINE DA SILVA COSTA 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

O envelhecimento é um processo natural marcado por uma série de alterações biológicas. Entre as 

modificações, o Sistema Nervoso se encontra como alvo de inúmeras disfunções fisiológicas, podendo 

ocasionar comprometimentos significantes; sendo a morte e a diminuição na produção de neurônios 

podendo ocasionar a Doença de Parkinson. A cronicidade da patologia repercute metabolicamente sendo o 

estresse oxidativo para o agravo da doença. Neste contexto a fisioterapia pode proporciona melhor 

qualidade de vida, promovendo bem-estar, uma vez que, as técnicas fisioterapêuticas visam otimizar as 

disfunções motoras e a prevenção de possíveis complicações. Diante do exposto, o objetivo foi discorrer 

sobre a intervenção da fisioterapia no tratamento da Doença de Parkinson bem como evidenciar a influência 

dos exercícios no metabolismo nos pacientes. 

Metodologia: 

A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica com artigos indexados nas bases MedLine, 

Scielo e PEdro com levantamento realizado através do banco de dados da PubMed e Bireme, busca por 

relevância dos descritores em ciências da saúde. Foram analisados artigos publicados em revistas nacionais 

e estrangeiras correspondentes as áreas de fisioterapia, enfermagem, reumatologia, saúde pública, geriatria e 

gerontologia. Os artigos publicados no período de julho de 2000 até agosto de 2016, em inglês e português 

foram incluídos nesta revisão. Os descritores utilizados: Parkinson, envelhecimento, idoso, fisioterapia, 

metabolismo. 

Resultado: 

A abordagem fisioterapêutica atua em conjunto com a medicamentosa tendo ênfase nos exercícios. De 

acordo com os achados científicos a reabilitação dos idosos deve estabelecer planos de exercícios motores, 

respiratórios, e treinamento de marcha; a comunidade cientifica defende que a realização constante de 

exercícios na fase inicial da doença proporciona um controle motor mais fisiológico. Diversos autores 

citaram que técnicas recentes devem incluir exercícios aeróbios e circuit training no tratamento. Ainda, deve 

contar com um programa de exercícios regulares pois quando realizados três vezes por semana durante 40 

minutos durante pelo menos seiess meses propiciam melhora significativa na memória recente e diminuição 

de náuseas. Desta forma, o exercício físico regular, principalmente o aeróbico, é benéfico para pacientes 

com Parkinson, pois reduz sintomas como a hipocinesia, bradicinesia, distúrbios da marcha e degeneração 

neuronal. 

Conclusão: 

Podemos concluir que os exercícios físicos praticados de forma regular, com supervisão fisioterapêutica, 

especialmente o aeróbico, é benéfico para pacientes com Doença de Parkinson pois reduzem sintomas como 

a hipocinesia, bradicinesia, distúrbios da marcha, degeneração neuronal, não acelerando o matabolismo . 
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APRESENTAÇÃO DE UM MODELO DE CONTABILIDADE AMBIENTAL ADEQUADA ÀS EXIGÊNCIAS DA 

SUSTENTABILIDADE  

ENIC201664136 

 

ERMELINDA RODRIGUES DE CAMPOS 

Orientador(a): JONAS COMIN DE CAMPOS 

 

Introdução: 

A responsabilidade social e ambiental deixou de ser uma opção para a empresa, é uma questão de visão, 

estratégia e crescimento. As questões ambientais passaram a ter importância no processo de decisão das 

empresas que precisam apresentar informações, relatórios, com indicadores de sua ação ambiental, e a 

preocupação com o sustentável. O objetivo dessa pesquisa é apresentar um modelo de contabilidade 

ambiental adequada às exigências da sustentabilidade, e demonstrar as ações da empresa, o seu desempenho 

diante das causas ambientais e a transparência das informações para a sociedade, por meio dos balanços e 

demonstrações exigidas pelos órgãos competentes. 

Metodologia: 

Os pressupostos teóricos que fundamentam o estudo e o desenvolvimento deste projeto é a consulta em 

literatura da área contábil, bem como as normas do Conselho Regional e Federal de Contabilidade, às 

informações da Receita Federal e aos demais órgãos competentes. O estudo será teórico para análise e 

reflexão sobre as mudanças oriundas da contabilidade ambiental e as normas exigidas para a adaptação das 

demonstrações, de acordo com a sustentabilidade. A metodologia utilizada foi de pesquisa e de análise 

bibliográfica em literatura específica, assim como na legislação vigente que norteou a pesquisa para o 

caráter explicativo e descritivo. Apresenta-se o objeto da pesquisa com dados reais, balanço e demais 

demonstrações com o intuito de conhecer melhor a empresa e facilitar a análise pela visão ambiental. 

Posteriormente, apresenta-se a mesma empresa com o cumprimento das normas da contabilidade ambiental, 

com o balanço das informações sócio ambiental e a apresentação das ações realizadas no período de 

competência analisado. Demonstra-se, também, as principais preocupações na gestão da contabilidade 

ambiental e na transparência da apresentação dos dados à sociedade, o que torna a empresa melhor 

conceituada perante seus públicos, principalmente, aos seus investidores, e demonstra a preocupação com as 

causas socioambientais para um mundo mais justo, socialmente responsável e eticamente correto. 

Resultado: 

Durante a pesquisa observou-se a carência de informações e de orientações sobre a elaboração da 

Contabilidade Ambiental. Observou-se ainda, que não se tem fácil acesso a documentação e por isso o 

modelo apresentado é útil. Notou-se a escassez de divulgação das informações sobre o tema abordado, visto 

que o mesmo é de suma importância para a adequação às exigências da sustentabilidade. Apesar da 

dificuldade de se obter material, e quando encontrado são muito esparsos, foi elaborado um modelo 

proposto. 

Conclusão: 

Foi apresentado um modelo de Contabilidade Ambiental, de acordo com as exigências da sustentabilidade. 

Ao longo do projeto, foram encontradas normas que regulamentam tais exigências. Considera-se que o 

trabalho apesar de ter atingindo o seu objetivo, não deve ser encerrado, dando margem a novos 

desdobramentos. Visto que é de suma importância que as empresas divulguem o resultado da gestão 

socioambiental, tendo transparência nas informações para o cumprimento do seu papel perante a sociedade. 
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A UTILIZAÇÃO DO FOSFOGESSO NA MISTURA DO CONCRETO PARA A PAVIMENTAÇÃO  

ENIC201638752 

 

JULIANO DE SOUZA MORAES, EURICO ARRUDA FILHO 

Orientador(a): ELENA ALBEIRA GUIRADO LUCINIO 

 

Introdução: 

Segundo Ana Paula, 2005, a indústria de materiais agrícolas produz um substrato residuoso, o qual é gerado 

após passar pelo processo de fabricação do ácido fosfórico, chamado de Fosfogesso o qual a composição 

química média do mesmo é de 17,7% Enxofre (S), 30,9% Óxido de Cálcio (CaO), 0,2% Flúor (F) e 0,7% 

Fósforo (P2O5). E este produto é classificado como não perigoso e inerte, pertencente a classe II B (LUZ, 

2005). Segundo Vanusa Maria, 2005, algumas propriedades radioativas estão presentes no Fosfogesso como 

o Radônio, Urânio e Tório. Devido a essas propriedades o trabalho tem por finalidade encontrar uma 

solução para o descarte deste material, utilizando ele como agregado miúdo no concreto, o qual poderá ser 

utilizado em diversas áreas da construção civil, priorizando esta utilização na pavimentação rígida. 

Metodologia: 

Este trabalho está sendo feito através do levantamento bibliográfico de pesquisas descritivas sobre o tema, e 

através de fontes secundárias, tais como revistas, livros, artigos publicados na internet e papers. Está sendo 

buscado semelhanças e diferenças entre as diversas publicações referenciadas, visando auxiliar futuros 

autores na importante tarefa de revisão da literatura sobre a utilização de fosfogesso na construção civil. A 

análise destes dados será feita na forma descritiva. 

Resultado: 

O presente estudo visa encontrar uma forma de utilizar o fosfogesso na construção civil, pois é um material 

com muito pouca aplicabilidade devida as suas propriedades, porém é um material em abundância e que tem 

algumas características que melhoram a resistência do concreto, porém devido ele conter elementos 

radioativos, é necessário saber o local de sua aplicação, para que nao seja prejudicial ao meio ambiente. 

Conclusão: 

Conclui-se que o fosfogesso tem um grande potencial em sua aplicação na área da construção civil, sendo 

um material em constante aprimoramento de estudo, e que pode contribuir para que se utilize o fosfogesso 

em larga escala no intuito de diminuir a grande concentração do material estocado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

756 

 

DESENVOLVIMENTO E TESTES DE BANCADA LABORATORIAL DE TRATAMENTO ANAERÓBIO DE 

EFLUENTES LÍQUIDOS.  

ENIC201681719 

 

JORGE YAGO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): EDERALDO GODOY JUNIOR 

 

Introdução: 

O presente trabalho visa o desenvolvimento de uma bancada laboratorial de biodigestão anaeróbia. A 

biodigestão anaeróbia é um processo onde resíduos orgânicos, são transformados em biofertilizante e em 

biogás. O biofertilizante é um excelente adubo natural, rico em nitrogênio. O biogás, é um gás composto de 

metano e gás carbônico, pode ser utilizado para aquecimento e geração de energia elétrica. Neste projeto 

ficará evidenciado a fácil construção e operação de uma bancada laboratorial de biodigestão, onde será 

possível o aluno acompanhar a produção de biogás, visualizar a decomposição de material orgânico e 

analisar a possibilidade de utilização do resíduo do processo como biofertilizante natural rico em nutrientes. 

Metodologia: 

O princípio da montagem de uma bancada laboratorial de biodigestão de baixo custo é a reutilização de 

materiais descartados e a geração de energia, sendo assim, os custos para a montagem serão baixos e de fácil 

manuseio e operação, possibilitando a utilização da bancada laboratorial de biodigestão como uma 

ferramenta de ensino sendo construída por professores ou alunos em qualquer localidade. O protótipo para 

os testes da Bancada de Biodigestão Laboratorial foi construído no Campus de Engenharia Mecânica da 

Universidade de Taubaté, localizado na rua Daniel Danelli s/n, na cidade de Taubaté/SP, de referenciamento 

geográfico 23°01'12.1" de latitude sul e 45°33'29.4" de longitude oeste e altitude de 580 metros em relação 

ao nível do mar. A partida nos reatores de biodigestão anaeróbia da bancada laboratorial foi dada 

inoculando-se lodo anaeróbio floculento oriundo de tratamento anaeróbio de efluente de cervejaria, sendo o 

lodo doado pela Cervejaria Heineken de Jacareí/SP. Os despejos de cervejarias são facilmente degradados 

biologicamente através dos sistemas tradicionais de tratamento, sendo necessário apenas suprir a falta de 

nutrientes. Para tanto, utilizaremos como substrato o resíduo líquido de arroz fervido, a chamada água de 

arroz. A água de arroz é rica em nutrientes, devido a transferência de propriedades do arroz após o processo 

de cozimento, sendo também rica em vitaminas do complexo B, ácido fólico, ferro, potássio, zinco e 

magnésio. Para a construção dos biodigestores, gasômetros e filtros, foram reutilizados galões e garrafas 

PET e mangueiras de silicone. Para a análise dos parâmetros físico-químicos do sistema, foram coletadas 

amostras do resíduo orgânico na entrada e na saída dos reatores para a análise de DQO (Demanda Química 

de Oxigênio), utilizando seringas plásticas foram coletadas as amostras do biogás para serem analisadas em 

um cromatografo e foram analisadas variações de temperaturas e do pH no interior do reator. 

Resultado: 

O biogás produzido durante o processo obteve uma vazão média de efluente de 300 mL/dia a nossa 

produção de biogás com uma estimativa teórica de 58 mL/ dia, conseguimos obter uma produção real em 

torno de 38 mL/dia que é bastante satisfatório. Obtivemos uma redução na DQO da ordem média de 

70,26%, torna-se um dado satisfatório por se tratar de um sistema anaeróbio sem a presença de oxigênio. Os 

valores obtidos do pH se mantiveram entre um valor máximo de 7,22 e um valor mínimo de 7,06 obtendo-se 

uma média na faixa de 7,18 pH, ou seja, fora da faixa crítica de tamponamento metanogênico, atendendo a 

norma da CETESB – Decreto 8468 – Artigo 19ª, onde o pH deve estar entre 6,0 e 10. Os resultados obtidos 

através das aferições de temperatura que foram coletados por um período de oito dias, resultando em uma 

temperatura média de 16°C nos três reatores. 
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Conclusão: 

Conclui-se que a montagem de um sistema didático de biodigestão anaeróbia no ambiente escolar poderá 

trazer muitos ensinamentos de todo o processo de produção de biogás como forma alternativa de geração de 

energia e tratamento de resíduos orgânicos, formando pessoas com conhecimento em métodos eco eficientes 

e energias renováveis. No tocante a eficiência do sistema na remoção de carga orgânica utilizando como 

efluente água da lavagem de arroz ser em média 70% de redução da DQO, está satisfatória, tendo em vista 

as condições ambientais do experimento, sendo o inverno a época da coleta das amostras para análise. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA REALIZADO A PARTIR DE AÇÕES EDUCATIVAS  

ENIC201657747 

  

GIOVANA ALVES 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Introdução: 

A ação educativa é uma ferramenta importante na promoção do aleitamento materno. O aleitamento materno 

exclusivo (AMEX) até o 6º mês de vida é essencial ao crescimento e ao desenvolvimento infantil e deve ser 

oferecido de maneira complementar até o 2º ano de vida, também oferece diversos benefícios para a mãe, 

reduz o peso mais rapidamente após o parto; Ajuda o útero a recuperar seu tamanho normal, diminuindo o 

risco de hemorragia de anemia após o parto; Reduz o risco de diabetes; Reduz o risco de câncer de mama e 

de ovário; Pode ser um método natural para evitar uma nova gravidez nos primeiros seis meses, desde que a 

mãe esteja amamentando exclusivamente (a criança não recebe nenhum outro alimento) e em livre demanda 

(dia e noite, sempre que o bebê quiser) e ainda não tenha menstruado. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência, vivenciado a partir da realização de ações educativas semanais com 

puérperas em alojamento conjunto de um hospital do Vale do Paraíba paulista, durante o Estágio Curricular 

na Área Hospitalar I, de acadêmicas de graduação de enfermagem, nos meses de maio e junho de 2016. 

Eram realizadas abordagens nos quartos e realizadas orientações à grupos de puérperas sobre a 

Importância/Benefícios do Aleitamento Materno Exclusivo (AMEX) até o 6º mês de vida do bebê; a Pega 

Correta da mama e outras dúvidas sobre o ato de amamentar. 

Resultado: 

Observamos grande receptividade e interesse das puérperas pelas informações oferecidas pelas acadêmicas, 

tendo em vista que as mesmas se atentavam ás orientações e mostravam empatia e confiança quando 

permitiam que a abordagem se tornasse um “bate papo” informal e expunham as suas dúvidas. Sobre tudo o 

trabalho de comunicação coletiva enriquecendo como atuantes em Educação em Saúde. 

Conclusão: 

Concluímos que as puérperas, independente de serem ou não primíparas, tem poucos e empíricos 

conhecimentos sobre tudo o que permeia a fase em que se encontram, e que a enfermagem é capaz de 

promover saúde atuando como educadora, facilitando a transição e a adaptação do binômio nessa nova fase 

da vida de uma mulher, “ser mãe”, sanando dúvidas e evitando práticas errôneas no cuidado à criança. 
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ANÁLISE POR ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO DE ALUMINAS DEPOSITADAS POR PLASMA 

ELETROLÍTICO EM SOLUÇÃO DE TETRABORATO DE SÓDIO  

ENIC201605336 

 

GUSTAVO DA COSTA SÍLVA 

Orientador(a): DEBORAH CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A espectroscopia no Infravermelho (IV) é uma técnica que permite avaliar a estrutura molecular de qualquer 

material, e em qualquer estado. Isto porque as estruturas moleculares são constituídas por ligações 

covalentes que vibram em frequências específicas. Assim, tais frequências são uma impressão digital das 

moléculas formadoras do material. Neste trabalho, camadas de alumina depositadas por plasma eletrolítico 

foram analisadas pela espectroscopia IV. O plasma eletrolítico é uma técnica inovadora de anodização de 

alumínio e outras ligas, permitindo operar com soluções alcalinas [1]. Assim, a solução alcalina de 

tetraborato de sódio (Na2B4O7), conhecido como borax, foi empregado no processo da deposição das 

aluminas analisadas. 

Metodologia: 

Substratos de alumínio da liga 5052 foram tratadas em dois processos de plasma eletrolítico. No tratamento 

A, aplicou-se uma tensão de 300 V, por um tempo de 5,0 min, em solução contendo 20 g/l de silicato de 

sódio (Na2SiO3) e 2,0 g/l de Na2B4O7 (pH 13), em temperatura inferior a 40 °C. No tratamento B, aplicou 

se 400 V, por um tempo de 7,0 min, em solução de 10 g/l de Na2B4O7 (pH 8), em temperatura inferior a 50 

°C. Um espectrômetro de infravermelho JASCO FT/IR 410 foi empregado nas análises químicas das 

camadas óxidas. 

Resultado: 

As amostras A e B apresentaram, respectivamente, uma espessura média de 1,1 e 1,8 micrometros. A análise 

IV da amostra A, apresenta um espectro contendo basicamente três bandas de absorção: 3600-2600 cm-1 

relacionada com a água adsorvida do ambiente, 1650 cm-1 também relacionado com a água adsorvida, e 

uma banda centrada em 1000 cm-1, relacionada com as ligações com oxigênio. As vibrações abaixo de 1000 

cm-1 são identificadas como vibrações das ligações Al-O das aluminas, e as vibrações acima de 1000 cm-1 

são identificadas como as ligações Si-O [1]. O espectro da amostra B, também apresenta a mesma banda de 

adsorção de água em 3600-2600 cm-1, uma banda centrada em 1420 cm-1 referentes às ligações B-O [2], e 

uma banda abaixo de 1000 cm-1das ligações de alumina. 

Conclusão: 

Pela análise IV verifica-se que as camadas formadas são de alumina, e apresentam afinidade com a água. A 

estrutura química das mesmas é formada pelo alumínio do substrato ligado ao oxigênio dos sais, e outras 

espécies carregadas por ele, como Si e B. A solução B, contendo somente borax, resultou em um filme com 

quase o dobro da espessura da A, porém com menor quantidade de água adsorvida, observada pelo pico de 

1650 cm-1. Isto provavelmente se associa com o tempo um pouco maior, temperatura ligeiramente superior, 

que deve ter favorecido a taxa de deposição, assim como densificação de B. 
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A PRODUÇÃO DE TEXTOS DE FICÇÃO NA ESCOLA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A PRODUÇÃO 

DE ESCRITA LITERÁRIA  

ENIC201623643 

 

LARISSA HELEN DOS SANTOS PEREIRA, LARISSA MAXIMO MOREIRA 

Orientador(a): DEISE NANCY URIAS DE MORAIS 

 

Introdução: 

No cotidiano escolar, via de regra, as atividades de escrita são pautadas a partir da produção de textos da 

esfera informativa ou dissertativo-argumentativa. Dessa forma, são poucos os espaços escolares que 

garantem ao aluno a possibilidade de exercitar a escrita literária. Tendo isso em mente, este estudo, 

desenvolvido no âmbito da disciplina Seminários de Prática de Ensino, do curso de Letras da Universidade 

de Taubaté-SP, teve como objetivo geral propor uma discussão teórico-prática sobre a produção de textos 

literários, de prosa ficcional, em sala de aula e, além disso, sugerir um plano de atividades por meio do qual 

esse tipo de escrita seja proposto a alunos de 1º ano de Ensino Médio. 

Metodologia: 

Como as pesquisadoras atuam na esfera docente, a metodologia adotada é a da pesquisa-ação, tal como 

propõe Thiollent (1998). As atividades seguiram a esquematização de sequência didática, tal como proposto 

por Schneuwly e Dolz (2004), mas expandiram a sequência, na medida em que a revisão da escrita foi 

garantida durante todo o processo de escrita, processo esse que comportou várias versões da mesma escrita, 

diferenciando-se, portanto, do esquema proposto pelos autores, em que a revisão acontece apenas antes da 

escrita da versão final. O gênero selecionado para a escrita foi o Fanzine, por se tratar de um gênero 

pertencente a uma esfera de produção de escrita próxima da realidade dos alunos. O período de duração 

previsto para as atividades foi de um semestre, e elas podem ser sumarizadas da seguinte forma: a) 

proposição do problema comunicativo; b) exploração de textos do gênero selecionado; c) escritas de 

diversas versões do mesmo texto, adotando diversas estratégias de revisão textual; d) escrita da versão final; 

e) colocação do texto final em circulação. A elaboração desse esquema se difere da proposição dos autores 

Schneuwly e Dolz (2004), sobretudo, porque o primeiro passo é a apresentação de um problema 

comunicativo, e não do gênero, apenas. Além disso, a recorrência das atividades de revisão também pode 

ser entendida como um ponto de diferença em relação ao modelo dos autores citados. 

Resultado: 

Dessa forma, pode-se afirmar que este estudo buscou dialogar e, mesmo, expandir o esquema de sequência 

didática que vem sendo adotado por escolas brasileiras, pelo menos, desde 1996, tendo em vista o seu 

aprimoramento. 

Conclusão: 

O processo de escrita realizado a partir desse plano de atividades mostrou alunos interessados na refacção 

de suas narrativas, visto que trabalharam com a criatividade, notando a função comunicativa da linguagem, 

percebendo que é possível escrever para a fruição (de si e do outro), desconstruindo, assim, alguns dos 

mitos divinatórios (Morais, 2016) que rondam a aprendizagem da escrita. 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA E INVESTIMENTOS: A FALTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS À SOCIEDADE.  

ENIC201679069 

 

BRUNO PASSARELLI CUGINI CAMPOS PEDRO, RODRIGO FUNAYAMA DA SLVA 

Orientador(a): PAULO DIAS RAPOSO FILHO 

 

Introdução: 

O propósito básico deste estudo, voltado à área Econômica Financeira e concentrado na Educação 

Financeira e Investimentos pessoais, é mostrar o quanto as pessoas planejam e agem quanto à utilização de 

sua renda e a realização de investimentos financeiros e como essas ações têm impacto sobre suas vidas, e 

mostrar o contraste dessas situações, frente ao momento crítico econômico-financeiro do país. O 

pressuposto adotado é que os investimentos pessoais financeiros são uma forma de aperfeiçoar a renda 

familiar e desenvolver um maior conhecimento sobre as movimentações financeiras e controlar de forma 

mais clara o próprio capital, tornando as pessoas mais ativas no mercado financeiro e menos dependentes de 

uma única forma de captação de renda. Porém enxergamos que mesmo com diversos tipos de investimentos, 

a maioria da população supracitada não tem conhecimento amplo sobre o assunto, o que torna limitada a 

capacidade de gerar renda além do próprio salário. 

Metodologia: 

Utilizando o método de pesquisa bibliográfica, recorremos a livros, artigos e citações dos mais conceituados 

autores brasileiros e de outras nacionalidades. Assim, este estudo busca compreender e conscientizar a 

população sobre a importância em poupar e realizar investimentos, simulando alguns dos mais utilizados e 

rentáveis tipos de investimentos financeiros que são oferecidos e praticados atualmente em nosso país. 

Resultado: 

Considerando-se as limitações impostas pelo método de pesquisa selecionado, o estudo pretende 

compreender a limitação do conhecimento da população, até mesmo em organizar de melhor forma seu 

capital, é produto dos seguintes fatores: a falta de uma educação financeira eficiente, o que torna o 

conhecimento em seu próprio capital raso e limitado. A inexistência de uma maior divulgação de 

investimentos, seus benefícios e riscos, além de uma massificação de discursos de instituições financeiras, 

onde são colocados como mais seguros, investimentos de baixa rentabilidade, que visam ganhos maiores as 

instituições financeiras em detrimento ao próprio consumidor. 

Conclusão: 

Com todo o conteúdo teórico que tivemos a nossa disposição, chegamos a conclusões sobre como essa a 

população pensa a respeito dos investimentos, quais são as teorias que envolvem o meio financeiro, e as 

dificuldades e desafios enfrentados frente às decisões de poupar e investir. 
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ENSINO DE GEOGRAFIA E PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES NA ESCOLA PÚBLICA: EXPERIÊNCIAS 

COM FANZINES  

ENIC201607398 

 

DOUGLAS ALVES COELHO 

Orientador(a): CLÉZIO DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A presente pesquisa tem como proposta discutir a inserção de práticas interdisciplinares na escola pública. 

Utilizamos para tal a construção de fanzines por alunos do Colégio Estadual Arêa Leão no município de 

Nova Iguaçu. Os fanzines como recurso didático no ensino da geografia no ambiente escolar, propõe 

explorar inúmeras contribuições dessa prática interdisciplinar. Baseando-se nas experiências e nos 

elementos geográficos presentes na realidade dos estudantes. O objetivo principal da pesquisa é analisar o 

potencial dos fanzines como práticas interdisciplinares nas aulas de Geografia. A pesquisa conta com o 

apoio do Programa de Iniciação Cientifica Voluntária PICV da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro UFRRJ. 

Metodologia: 

A metodologia tem como base o referencial teórico para compreender o que são os fanzines e o como 

podem ser utilizados para apreensão dos conteúdos geográficos de modo crítico, destacando: Albuquerque e 

Ferreira (2013), Castrogiovani, Tonini e Kaecher (2013), Cavalcanti, Bueno e Souza (2011) e Souza 

(2015).e a realização de oficinas com alunos da escola pública. Realizamos duas oficinas com os alunos do 

7º anos (turma A e turma B) do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Arêa Leão em oficinas oferecidas 

durante a comemoração dos 50 anos do Colégio e produzimos fanzines sobre o Bairro da Posse, local onde 

o Colégio se localiza. 

Resultado: 

A maioria dos fanzines foi feito no formato A5 e A6; 55% utilizaram cores, 40% utilizaram apenas o grafite 

e 5% desenharam com caneta esferográfica azul; A maioria registrou os pontos de destaque do bairro como 

o hospital da Posse, o viaduto da Posse sobre a Dutra, o Colégio Arêa Leão e a Igreja católica do bairro. 

Nenhum aluno incorporou em sues fanzines a Capela da Posse, que é uma das construções mais antigas de 

Nova Iguaçu e do bairro, demonstrando que o patrimônio é pouco trabalhado nas escolas e poucos 

representaram a Reserva Biológica do Tinguá nos fanzines. 

Conclusão: 

O uso dos fanzines como uma prática interdisciplinar no ensino de geografia apontou para a necessidade de 

se trabalhar mais o lugar do aluno e o seu cotidiano. O bairro da Posse mostrou-se ser quase um 

desconhecido para a maioria dos alunos, apesar de uma parcela grande deles morarem nele. O resultado 

final dos fanzines construídos nestas oficinas no Arêa Leão ficou exposto durante o final do ano 2015 

participando das comemorações dos 50 Anos dessa unidade escolar e os alunos tiveram a oportunidade de 

trocar novos saberes com os demais alunos de Colégio sobre o bairro da Posse. 
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O EFEITO DA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA NUMA CAMADA CEMENTADA NO AÇO SAE 1020  

ENIC201637170 

 

TALITA CONCEIÇÃO RIBEIRO SILVA, RODRIGO SILVA RIBEIRO, ANA PAULA ALVES BLECK DUQUE, 

CRISTINA DE CARVALHO ARES ELISEI, EDILON DE OLIVEIRA FRANÇA 

Orientador(a): SÉRGIO ROBERTO MONTORO 

 

Introdução: 

O aço é uma liga de metal, formada basicamente por ferro e carbono, sendo que o carbono varia de 0,008 a 

2,11%. A porcentagem de outros elementos que são de grande importância para cada tipo ou de utilização. 

Entre os processos de tratamentos termoquímicos existe o processo de cementação. A cementação consiste 

no enriquecimento de carbono na superfície do aço, através da exposição do material a elevadas 

temperaturas e em contato com substâncias carbonáceas, e após ser temperado, atinge dureza superficial 

elevada.Por causa do processo de cementação criar modificações nas propriedades mecânicas do aço torna-

se essencial a compreensão dos mecanismos que influenciam na sua realização tais como tempo e 

temperatura, dependendo da forma como o processo for realizado. Sendo necessária a compreensão dos 

mecanismos que influenciam na realização do processo de cementação tais como tempo e a presença do 

ativador no processo. 

Metodologia: 

Este trabalho tem por finalidade verificar espessura da camada cementada de um SAE aço 1020 e o aumento 

de sua dureza nas temperaturas 850°C, 950°C e 1050°C de cada amostra. A importância da cementação na 

indústria é recomendada para produção de peças que requerem certo esforço para manter no seu interior a 

ductilidade e tenacidade, mas aumentando suas propriedades como resistência ao desgaste e estabilidade 

estrutural exemplos de peças:engrenagens, roletes e buchas metálicas. As amostras dos aços foram tratadas 

termicamente, preparadas e analisadas metalograficamente. Os ensaios foram realizados nos Laboratório de 

Tratamento Térmico, Laboratório de Metalógrafia e Laboratório de Química da Faculdade de Tecnologia de 

Pindamonhangaba. Processo Cementação Inicialmente foi realizado o tratamento térmico de Cementação, 

no qual cada amostra do aço SAE 1020 foram colocadas no forno tipo Mufla a uma temperatura 850ºC, 

950ºC e 1050ºC por um tempo de 5 horas cada amostra em dias diferentes. Sendo feito resfriamento 

acelerado em água. A caixa de cementação é o recipiente em que é colocado numa caixa de aço inox com 10 

% carbonato de cálcio, 10% carbonato de sódio e grafite 

Resultado: 

Verificou-se a presença de fases do aço 1020 (Figura 1A), sendo ferrita a região mais clara e perlita a região 

mais escura. Amostra 1 apresentou uma dureza de 222,67 HV e 51,063 ?m de espessura de camada (Figura 

1B). Amostra 2 apresentou dureza de 374,33 HV e 74,1506 ?m de espessura de camada (Figura 1C). 

Amostra 3 apresentou dureza de 590, 60 HV e 321,2548 ?m de espessura de camada (Figura 1C). A partir 

dos resultados obtidos foram criados dois gráficos mostrando a variação da camada cementada e a variação 

da dureza. A Figura 2A apresentou que através do aumento da temperatura percebe-se que há um aumento 

na camada cementada, já a Figura 2B (onde apresenta a variação da dureza das amostras percebeu-se que 

com o aumento da camada cementada afetou diretamente a dureza, ou seja quanto maior a camada 

cementada maior e o valor da dureza obtida. 

Conclusão: 

Através dos ensaios realizados por Metalografia e dureza Vickers, pode-se concluir que os resultados 

obtidos demonstra-se que a dureza e a camada cementada possuem uma tendência de aumentar em 

diferentes temperaturas em um mesmo intervalo de tempo longo do processo. 
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GÊNERO E TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL: UM 

ESTUDO EXPLORATÓRIO.  

ENIC201645119 

 

AMANDA DOS REIS VELLOSO FRANCISCO 

Orientador(a): ADRIANA DAVOLI ARIZONO 

 

Introdução: 

Como estudante de graduação de Serviço Social o tema gênero me interessa. Eleita delegada titular do 

município de Guaratinguetá, São Paulo, na IV Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em 

Brasília-DF nos dias 10 a 13 de maio de 2016, pudemos conhecer as demandas por políticas públicas e os 

desafios da igualdade de gêneros em uma sociedade machista e conservadora. No evento a empresa “Data 

Senado” realizou uma pesquisa com 138.261 mulheres. Foi constatado que o número de mulheres que 

sofrem violência aumentou nos últimos 07 anos. Diante do dado realizamos uma pesquisa documental dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso da graduação em Serviço Social da UNITAU. Os objetivos foram 

investigar a porcentagem de pesquisas realizadas sobre as mulheres, temas tratados, abordagens e técnicas 

utilizadas. Foi um estudo exploratório para aprofundamento em estudos posteriores. 

Metodologia: 

A pesquisa documental foi realizada no acervo dos Trabalhos de Conclusão de Curso na biblioteca do 

Departamento de Serviço Social e Letras através de pesquisa digital no Sistema Integrado de Bibliotecas da 

Unitau (SIBI). Pesquisamos por assunto e títulos relacionados à mulher de 2010 a 2015. Foi elaborada uma 

tabela onde os títulos, ano da pesquisa e resumos foram organizados. As informações foram analisadas e 

convertidas em tabelas e figuras para análise dos dados. De quatrocentos e quarenta e três (443) Trabalhos 

de Conclusão de Curso, 14 (3,16%) dos trabalhos se referiram às expressões da questão social em relação à 

mulher. Destes os temas sobre família somaram 4 (28,6%); 3 (21,4%) pesquisas sobre a violência doméstica 

contra a mulher e 7 (50%) sobre os seguintes temas: mulher e sistema penitenciário; políticas sociais e 

saúde; entrega de filho para adoção, trabalhadora de reciclagem; exercício do Serviço Social e padronização 

estética feminina. 

Resultado: 

Quanto à abordagem de pesquisa, em 100% utilizou-se a abordagem qualitativa, sendo a quantitativa 

concomitante em 10%. Quanto a técnica ou instrumento de pesquisa utilizado, constatou-se que 71,4% dos 

trabalhos utilizou a História Oral; em 14,4% a entrevista foi escolhida; 7,1% utilizou exclusivamente a 

pesquisa bibliográfica e em 7,1% foi realizada a pesquisa documental. 

Conclusão: 

Concluímos, pelos números absolutos: a presença da mulher na esfera privada é assunto de evidente 

interesse pelos discentes, condizente com a mulher identificada com o lar. A abordagem qualitativa e o uso 

da entrevista são empiricamente reconhecidos como presentes em pesquisas da área, o que foi comprovado 

neste estudo. A pesquisa nos direciona a ampliar a pesquisa para outras universidades no sentido de 

investigar a natureza dos estudos sobre gênero feminino por alunos de graduação e relacionar o gênero 

feminino e sua inserção nos âmbitos privado e público, para maior compreensão sobre as transformações 

sociais em relação à mulher. 
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ESTUDO DA TÉCNICA DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X COMO AVALIAÇÃO DO ALUMÍNIO  

ENIC201673252 

 

VINICIUS ROCHA CAPUCCI ROSA, LUCAS FILIPE RAMOS NUNES, MURILO BARROS DE MIRANDA 

Orientador(a): LUIZA DE CASTRO FOLGUERAS 

 

Introdução: 

Com a globalização da economia, os mercados estão mais competitivos, assim, conhecimento em relação 

aos materiais e técnicas são essenciais. Os materiais estão presentes em tudo que se faz para atender aos 

interesses e às necessidades humanas. Na formação do engenheiro, adquirir conhecimentos que deem 

suporte à ciência pode ser o diferencial em sua carreira. Alumínio, este fascinante metal não ferroso mais 

abundante na natureza, que vêm substituindo cada vez mais outros tipos de materiais por conferir leveza, 

propriedades mecânicas e menor custo. A transformação desses materias em bens acabados são hoje uma 

das atividades mais importantes da indústria moderna, os produtos para consumo tem que atender 

exigências tecnicas ou quaisquer outras que sejam, e é necessario ter o conhecimento de suas características 

inerentes, que interferem diretamente no processamento. 

Metodologia: 

Para este estudo foram utilizados materiais em alumínio, que são amplamente empregados na indústria 

automotiva e de telecomunicação para produção de antenas. Assim, obtiveram-se três tipos de alumínio: AL 

319 (em tarugo), AL 6061 com dureza T6 (vergalhão de alumínio de 4 mm de diâmetro) e AL 1100 (tubo 

trefilado com 3/8’’ de diâmetro e espessura de 0,6mm); sendo, o primeiro de uso automotivo e os outros, 

utilizados na produção de antenas. Devido os materiais ter sido obtido nos formato não adequado para 

análises laboratoriais, preliminarmente, foram cortados, lixados e polidos para ser obter corpos e provas 

adequados para avaliação. A técnica de difração por raios X é uma das técnicas utilizadas para conhecer 

características inerentes de um material. E via esta análise, as informações são geradas pelo fenômeno físico 

da difração e também da interferência, ou seja, quando os raios incidem sobre um cristal do material, ocorre 

a penetração do raio na rede cristalina, e consequentemente, tem-se as difrações e também interferências 

construtivas e destrutivas. Os raios X interagem com os elétrons da rede cristalina do material são 

difratados. Para analisar as amostras de alumínio foi utilizado o equipamento do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais/Laboratório Associado de Sensores e Materiais – LAS, da marca Panalytical. 

Resultado: 

O metal alumínio apresenta estrutura cristalina do tipo CCC (cúbica de corpo centrado) e as análises de 

difração por raios X das amostras, mostrou que todos os alumínios estudados (tipo AL 319, AL 6061 e 

AL1100) apresentaram picos difratados característicos dos alumínios presente neste tipo de material. O pico 

de maior intensidade (100%) está localizado em 38° (2 Theta) e no plano cristalino (111) da estrutura do 

alumínio. O segundo maior tem 47% de intensidade e em 448° e no plano cristalino (200) da rede de 

Bravais. Um material cristalino, como é o caso dos alumínios estudados, é formado por vários planos de 

átomos e quando a ondas de raios X incidem no material, alguns feixes são refletidos pelos planos. E 

segundo a lei de Bragg, quando a distância (d) entre os planos atômicos é extremamente pequena, 

considera-se que o feixe de raios X é refletido praticamente em interferência. 

Conclusão: 

As características inerentes dos tipos diferentes de alumínio em relação ao conhecimento de seus planos 

cristalinos favorecem a conformação metálica em um processo de produção de placas de alumínio. Ter 

adquirido conhecimento científico e técnico com a utilização da análise de difração por raios X para 

caracterização de materiais metálicos. 
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A IMPORTANCIA DA DISTRIBUIÇÃO DE NUTRIENTES PARA MELHOR RECUPERAÇÂO E PREVENÇÂO 

DE LESÕES EM ATLETAS DE ALTO NÍVEL  

ENIC201633719 

 

LEONEL NASCIMENTO TRIGUEIRINHO 

Orientador(a): ELIANE STEVANATO 

 

Introdução: 

O alto desempenho individual caminha ao lado dos esportes de alto rendimento. Para um bom desempenho 

individual, o atleta deve estar em ótima forma, desenvolvendo seu melhor trabalho, o que muitas vezes não 

é possível devido a carga de treinamento e jogos em que o mesmo é exposto, situação que pode aumentar a 

incidência de diversos tipos de lesões e desagastes físicos, que de forma generalizada irá colocar em risco o 

objetivo maior da instituição em que atua. A alta demanda nutricional requerida pelo excesso de exercícios 

físico executado pelo atleta, pode diretamente influenciar no seu rendimento, pois sua recuperação está 

ligada a quantidade de descanso e também a sua reposição alimentar. Sendo assim a dieta deve ser composta 

dos mais variados nutrientes e sua distribuição adequada para a quantidade e carga de treinamento. 

Metodologia: 

Foi realizada uma revisão na literatura, com análise de dados, para mostrar e evidenciar o quão importante a 

nutrição vem sendo para a prevenção de lesões em atletas e com isso a melhora no perfil inflamatório dos 

mesmos, juntamente com o aumento do seu rendimento, sempre visando a saúde e o trabalho realizado 

pelos atletas. O objetivo desta revisão é buscar em diversos estudos a relação de uma boa alimentação com 

os níveis de lactato e outros marcadores inflamatórios no auxílio da prevenção de lesões musculares. 

Resultado: 

Existem três vias de ressíntese de ATP, a via ATP-CP, a via Anaeróbia Alática, e a via Anaeróbia Lática. 

Quando a via aeróbica não supre de maneira eficiente as quantidades de ATP necessárias para que o 

exercício continue sendo realizado, devido a alta intensidade e ou falta de nutrientes, o sistema anaeróbico 

lático é mais solicitado, produzindo energia, e formando um resíduo metabólico chamado de lactato. 

Estudos comprovam que existem relações da alta concentração da formação deste resíduo com o aumento 

da prevalência de lesões em atletas e juntamente com a regulação da ingestão de determinados nutrientes, os 

níveis destes marcadores inflamatórios e a fadiga muscular dos atletas podem ter uma melhora significativa. 

Conclusão: 

Conclui-se que a boa alimentação sempre influenciara o funcionamento do corpo humano, ainda mais se 

tratando da performance de um atleta, que sempre busca o seu grau máximo de desempenho, logo a ingestão 

adequada de macro e micro nutriente otimizam a recuperação e podem minimizar a incidência de lesões. 
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SUPLEMENTAÇÃO DE ÔMEGA3 E RESPOSTA INFLAMATÓRIA EM RATOS SUBMETIDOS A 

TREINAMENTO ANAERÓBIO  

ENIC201613644 
 

LEONEL NASCIMENTO TRIGUEIRINHO, MARCELO BATISTA DA COSTA 

Orientador(a): ELIANE STEVANATO 
 

Introdução: 

Suplementos nutricionais têm sido utilizados em vários esportes com o objetivo de alcançar as necessidades 

diárias recomendadas. Vários componentes naturais dos alimentos têm mostrado efeitos fisiológicos e 

alguns deles foram considerados úteis para promover melhora no desempenho esportivo ou na tentativa de 

prevenir lesões. Nos últimos anos, os ácidos graxos poli-insaturados ?-3 figura-se entre os suplementos que 

ganharam muita atenção por parte dos pesquisadores e vem despertando interesse das indústrias 

farmacêuticas e de alimentos funcionais. Alguns estudos combinando o exercício físico e a suplementação 

com óleo de peixe tem sido realizada, e os resultados ainda tem sido contraditórios. É suposto que a 

suplementação com ácidos graxos poli-insaturados EPA e DHA em atletas pode atenuar os efeitos do 

processo inflamatório no músculo lesionado através da diminuição da síntese dos potentes mediadores 

químicos da inflamação, e assim, diminuir o tempo de recuperação dos mesmos, beneficiando a resposta aos 

exercícios de alta intensidade. 

Metodologia: 

Foram utilizados 20 ratos machos da linhagem Wistar, com peso variando entre 220 a 300 gramas (com 

aproximadamente 40 dias), fornecidos e mantidos no Biotério de Experimentação da Universidade de 

Taubaté (UNITAU), os animais foram mantidos em número de 4 animais por compartimento (gaiola), 

tratados com ração comercial e água ad libtun. Os procedimentos adotados com os animais foram aprovados 

pelo comitê de ética para experimentação animal da Universidade de Taubaté (CEEA/UNITAU), parecer-

CEEA n° 004/15. Os animais foram divididos em quatro grupos (n=5), o primeiro grupo de controle sem 

atividade física e sem suplementação (GCO), o segundo grupo apenas com atividade física (GCT), o 

terceiro grupo apenas com a suplementação de ácidos graxos poli-insaturados ? 3 (GCS) e o quarto e último 

grupo com atividade física e suplementação de ? 3 (GTS). Os animais do grupo ? 3 e atividade física mais ? 

3 receberam suplementação de 1000 mg/Kg/dia de ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) ?3 administrados 

por gavagem com seringa de insulina em volume equivalente a 0,4 mL. Os animais do grupo controle 

(GCT) receberam 0,4 mL de solução salina diariamente, por gavagem, sendo os tratamentos realizados uma 

única vez ao dia, no mesmo horário, em 5 dias na semana, durante quatro semanas. 

Resultado: 

O hematócrito e eritrócito, obtiveram variâncias positivas (redução) quando analisadas entre o grupo GCO e 

os outros grupos (p<0,05). Varlet-Marie e colaboradores (2006) também encontrou resultados semelhantes, 

sendo que o hematócrito sofreu variações específicas com o período de treinamento quando relacionadas as 

condições de overtraining. Outras pesquisas também demonstram que em overtraining apresenta diminuição 

nos valores de hematócrito, eritrócito e viscosidade plasmática (MACKINNON et al., 1997; VARLET-

MARIE et al., 2004), associando com o presente estudo, foi evidenciado que o protocolo utilizado também 

causou variância destes parâmetros bioquímicos. Quanto a hemoglobina, o grupo GCO mostrou diferença 

significativa aos demais grupos (p<0,05), entretanto com levantamento realizado na literatura, não houve 

estudos correlacionados a variação de hemoglobina e treinamento físico. 

Conclusão: 

Não foi possível verificar o efeito da suplementação de ? -3, pois os resultados não evidenciariam a resposta 

inflamatória gerada pelo exercício, isto pode ser acontecido por diversos motivos, tais como: protocolo de 

exercício, tempo de treinamento dos animais, momento da coleta sanguínea, armazenamento do material 

sanguíneo, equipamento laboratorial para análise e o tamanho da amostra. Nas alterações lipídicas, a 

suplementação de w-3, associada ao exercício físico, proporcionou concentrações menores de triglicérides, 

porém entre os grupos estudados não houve diferença. Entretanto sugeriu reduzir as concentrações de HDL-

col. 
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OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS VIA RTM COM ALTA FRAÇÃO DE FIBRAS DE 

CARBONO PROCESSADOS À TEMPERATURA AMBIENTE  

ENIC201633488 

 

ISABELLE CATARINA DE PAULA 

Orientador(a): SÉRGIO ROBERTO MONTORO 

 

Introdução: 

Após a confirmação das elevadas propriedades mecânicas específicas dos materiais compósitos através de 

estudos científicos realizados ao longo das últimas décadas, um dos novos desafios dessa classe de materiais 

é atingir a capacidade de produção em massa a um custo mais acessível, o que se tornou indispensável. A 

Moldagem por Transferência de Resina ou RTM constitui um excelente processo de fabricação de materiais 

compósitos. Apesar de ser um processo largamente empregado por indústrias internacionais na produção de 

compósitos estruturais de alto desempenho, somente a pouco tempo a indústria aeronáutica nacional tem 

mostrado interesse na implementação desse tipo de processamento para estruturas mais complexas e de 

maior responsabilidade estrutural. Considerando os critérios aeronáuticos, a reprodutibilidade e o relativo 

baixo custo desse processo, vários estudos tem sido desenvolvidos no Brasil para o aprendizado e 

aperfeiçoamento dessa técnica. Este processo é adequado para produzir componentes de polímero tanto de 

geometria simples e complexa. 

Metodologia: 

A resina epóxi bicomponente utilizada é constituída a partir do reagente RL 3135-LV e seu endurecedor EL 

3135-F, ambos líquidos, e classificada como um sistema de baixa viscosidade à base de resina epóxi 

modificada, livre de solventes e endurecedor com aduto de amina cicloalifática, fabricados pela Polipox – 

Indústria e Comércio Ltda (POLIPOX, 2010). Para a produção dos laminados compósitos foi utilizado um 

tecido plano de fibra de carbono HexForce™ AGP198-P, da Hexcel. Para se obter uma placa compósita com 

uma porcentagem em volume de fibras superior a 55%, é necessário dispor dos dados de gramatura, 

espessura e densidade da fibra, além da área e volume do molde. Sabendo que a gramatura da fibra é de 193 

g/m² e que cada camada de tecido ocupará uma área de 0,132 m² do molde, estima-se que cada camada 

representará 25,476 g da placa final. A seguir são apresentados os demais métodos que formam empregados 

no desenvolvimento do trabalho: Determinação da viscosidade da resina, Injeção via RTM, Ensaio de 

Flexão, Análises Térmicas – Resina Polipox® e do Compósito Reforçado com Fibra de Carbono, Digestão 

Ácida da Matriz, Determinação da Densidade Real do Compósito via Picnometria de Hélio e Determinação 

da Distribuição e Quantidade Total de Poros via Porosimetria de Mercúrio. 

Resultado: 

As metodologias de digestão da matriz e porosimetria de mercúrio mostraram que os compósitos 

processados apresentaram uma quantidade de vazios inferior a 2%. As análises térmicas mostraram que a 

adição do reforço de fibra de carbono na resina bicomponente POLIPOX® influenciaram suas propriedades 

térmicas. A temperatura de transição vítrea do compósito foi menor, quando comparada com a resina sem 

reforço, em ambas as análises (DSC e DMA). Enquanto que a temperatura de degradação foi maior. 

Portanto, a adição da fibra de carbono foi vantajosa, porque promoveu uma melhora das propriedades 

térmicas do polímero. 

Conclusão: 

As caracterizações realizadas nas matérias-primas mostraram que todas atendem aos requisitos necessários 

para o uso no processamento via RTM. Foi constatado o elevado grau de precisão da técnica de porosimetria 

de mercúrio no que diz respeito a quantificação dos vazios contidos nas amostras analisadas. Quanto a 

porcentagem de vazios, encontrados no laminado processado apresentou um valor aceito para estruturas 

aeronáuticas (até 2%). as análises térmicas mostraram que a adição do reforço de fibra de carbono na resina 

bicomponente POLIPOX® influenciaram suas propriedades térmicas. a temperatura de degradação foi 

maior. Portanto, a adição da fibra de carbono foi vantajosa. 



  

769 

 

A MERITOCRACIA E A DESIGUALDADE ESCOLAR  

ENIC201634830 

 

VANESSA CORREA GOMES (GELP - UNITAU) 

Orientador(a): SILVIO LUIZ DA COSTA 

 

Introdução: 

Durante muito tempo, supunha-se que o problema do acesso à educação seria resolvido por meio da escola 

pública, que, assim, garantiria a igualdade de oportunidades entre todos, visando à construção de uma 

sociedade mais justa, moderna e democrática. No entanto, essa concepção entra em crise, pois observa-se 

que a escola não é neutra e também contribui para reproduzir e legitimar as desigualdades sociais. O 

desempenho escolar não depende apenas de dons individuais, ele está vinculado com a origem social do 

aluno. Mas, quando a escola ignora o contexto do aluno, levando em conta apenas seu desenvolvimento em 

sala de aula, ela contribui para a propagação da desigualdade. Desse modo, o propósito desse estudo é 

compreender como uma escola igualitária, que trata os desiguais de formas igual, desestimula a continuação 

da vida escolar, pois a meritocracia, fortemente presente no sistema escolar, exclui os menos favorecidos 

socialmente. 

Metodologia: 

Esta pesquisa de natureza bibliográfica tem como referência os estudos de Pierre Bourdieu que critica a 

visão de que os alunos são indivíduos abstratos que competem igualmente entre si e que uma escola 

meritocrática seja justa. Defende o autor que o acúmulo de experiências, além do histórico social, 

econômico e cultural reflete no desempenho escolar. Compõe ainda este estudo, François Dubet, para o qual 

uma escola que se queira justa precisa compensar as desigualdades entre os estudantes tendo como 

parâmetro suas realidades individuais. Assim, deve garantir recursos a fim de possibilitar o desenvolvimento 

dos menos favorecidos socialmente constituindo desse modo uma discriminação positiva. 

Resultado: 

Resultados preliminares apontam que uma escola meritocriática, que valoriza apenas os dons individuais do 

aluno, ignorando sua origem social, cultural e econômica, propaga e reforça ainda mais a desigualdade. 

Com isso, o sentimento de inferioridade dos alunos que fracassaram na escola cresce, tendo como 

consequência a falta de motivação para concluir os estudos ou ingressar posteriormente no Ensino Superior. 

Conclusão: 

Numa escola meritocrática, um aluno que não atinge sucesso e não dispõe de ajuda para sobrepor suas 

dificuldades é mais propenso a encarar sua vida escolar como um fracasso e seus problemas como uma 

inaptidão natural. Por outo lado, a meritocracia reforça nos vencedores a ideia do dom ou de que batalharam 

mais ignorando as condições históricas de cada sujeito. Concluímos com Dubet, que a melhor maneira de se 

amenizar tais desigualdades seria por meio do tratamento "desigual" a alunos desiguais, produzindo uma 

discriminação positiva, na qual busca-se oferecer mais a aqueles que possuem menos. 
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ANÁLISE POR ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO DE ALUMINAS DEPOSITADAS 

ELETROLITICAMENTE A PLASMA EM SOLUÇÃO ALCALINA CONTENDO FOSFATO TRISSÓDICO  

ENIC201643485 

 

RAFAEL RESENDE LUCAS 

Orientador(a): DEBORAH CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A espectroscopia no infravermelho (IV) é uma das técnicas químicas mais utilizadas cientifica e 

industrialmente, devido a facilidade da análise de amostras sólidas, líquidas e gasosas [1], permitindo 

determinar as espécies de ligações moleculares presentes no material. Neste trabalho, a análise IV foi 

empregada para analisar as camadas de alumina depositadas sobre a liga de alumínio 5052 por processo 

eletrolítico a plasma. Este processo é uma versão da anodização, porém realizada em altas tensões, gerando 

um tratamento em única etapa, com uso de soluções eletrolíticas inócuas, e tempos reduzidos de processo. 

Metodologia: 

Substratos da liga de alumínio 5052, de 20 mm x 20 mm x 2 mm, foram tratadas em soluções preparadas 

com 15 g/l de silicato de sódio (Na2SiO3) e fosfato trissódico (Na3PO4) nas quantidade de 1,0 a 2,0 g/l. O 

potencial aplicado aos eletrodos foi de 420 V, a corrente máxima atingiu 3,5 A, a temperatura ficou abaixo 

de 50 ºC, e o processo durou 10 min. 

Resultado: 

Os espectros das camadas óxidas praticamente mostram as mesmas bandas de absorções: 3600-2900 e 1650 

cm-1 referentes às ligações OH de água adsorvida; e o pico em 1000 cm-1 relacionado com grupos de sílica 

(Si-O) e alumina (Al-O). O pico em 950 e 700 cm-1 referem-se às ligações gama-Al2O3 [1], enquanto a 

banda de 1000-1250 cm relaciona-se com as ligações Si-O-Si e/ou Si-O-Al [1]. O aumento da quantidade do 

fosfato não causou aumento significante nas intensidades das bandas de absorções, e nem na espessura das 

camadas, com cerca de 2,0 micrômetros. 

Conclusão: 

Pela análise dos espectros IV conclui-se que, a solução de Na2SiO3 com conteúdo de Na3PO4 produziu 

uma camada de ?-alumina com conteúdo de sílica. Ligações com Na ou P não foram percebidas nos 

espectros, embora possam existir na estrutura. As bandas de água adsorvida indicam que a camada deve ser 

rugosa e/ou porosa. A pouca variação na quantidade do fosfato não causou modificações na estrutura 

formada. 
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ESTUDO COMPARATIVO DA MICROESTRUTURA E ANÁLISE DA ZTA DO AÇO HSS  

ENIC201672051 

 

ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA, CRISTINA DE CARVALHO ARES ELISEI, SÉRGIO ROBERTO MONTORO, 

EDILON DE OLIVEIRA FRANÇA 

Orientador(a): ALEXANDRE SARTORI 

 

Introdução: 

O aço HSS trata-se de um produto laminado a frio qualidade SPRC440 2,30x 1,400mm. Material que pode 

ser feito com muitos tipos de aço, empregando-se ligas de Tungstênio, Cromo, Molibdênio, Vanádio e 

Cobalto. Essas combinações de elementos de ligas asseguram a resistência e a dureza necessárias para 

operações em altas temperaturas. 

Metodologia: 

Materiais Para a realização deste estudo foi utilizado o aço HSS, e como reagente corrosivo nital 2% de 

concentração e para realização da soldagem foi utilizado uma máquina de solda a laser e os equipamentos 

do laboratório de metalografia. Método 1) Corte das 6 amostras do aço HSS e dividida entre a equipe. 2) As 

6 amostras foram submetidas ao processo de soldagem. 3) Após o processo de soldagem, os materiais foram 

submetidos a análise mais específicas. 4) Preparação para análise metalográfica 

Resultado: 

Após as matérias passarem pelo processo de soldagem foi observado o aumento da ZTA, devida a variação 

de temperatura do laser. Quanto maior a temperatura maior o risco de rompimento da solda devido alteração 

da sua microestrutura. A espessura da chapa influência no aumento da temperatura, pois chapas com 

espessuras menores não se pode aumentar a potência. Nenhuma das amostras apresentaram porosidade. 

Conclusão: 

Neste estudo foi observada a análise de peças soldadas a laser, utilizando o aço HSS após o ataque podemos 

observar a ZTA, teste de embutimento erichsen, salt splay. E podemos observar as análises feitas entre as 

peças soldadas. Fica evidenciado que nesta pesquisa que quanto maior a temperatura mais será sua Zona 

Afetada e houve mudança em sua microestrutura. 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, LOCALIZADAS NO 

IMÓVEL RURAL DA APAE DE TAUBATÉ/SP  

ENIC201603189 

 

MARCOS ANTONIO BRAGA LOPES, LETÍCIA NARA MAIA SANTOS, JULIANA PISSURNO FERREIRA DOS 

SANTOS, LUCASGTEIXEIRA@HOTMAIL.COM, HUGO TADEU BATISTA GONÇALVES 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

As florestas desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, e proporcionam qualidade 

de vida aos seres humanos. A ocupação irregular dessas áreas, principalmente as que margeiam rios e 

nascentes trazem efeitos negativos, tais como: a redução da vazão em períodos de estiagem, maiores 

enchentes e enxurradas em épocas de chuvas. As áreas de preservação permanente, com foco nas matas 

ciliares, bem como topos de morros e encostas desempenham a função fundamental de proteger e manter os 

recursos hídricos, conservar a diversidade de espécies de plantas e animais, e ainda de controlar erosões no 

solo e os conseqüentes assoreamentos e poluição dos cursos d’água. 

Metodologia: 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de recuperação da APP do córrego e de 

orientar os trabalho de plantio de mudas nativas localizadas no imóvel rural da APAE. O acesso à área em 

estudo dá-se pela Estrada Antônio de Angelis, 801, no bairro Cataguá, no município de Taubaté/SP. Foram 

realizadas visitas no local, sendo feito registro fotográfico, estudo topográfico, estudo do entorno e 

levantamento da problemática. Sendo assim, estipularam-se as atividades necessárias à execução do serviço 

da recuperação a qual será realizada por pessoal técnico devidamente capacitado e habilitado, utilizando-se 

de aparelhagem e instrumental compatível com a precisão de cada trabalho, devidamente monitorado pelos 

alunos gestores do projeto. 

Resultado: 

Observou-se que plantio total de mudas nativas é o melhor método de recuperação a ser utilizado, devido ao 

fato da área não possuir remanescentes com capacidade de dispersão de sementes ou bancos de sementes. 

Seguindo um cronograma para o melhor período de plantio, preparação do solo, aplicação da camada de 

solo orgânico, combate à formiga, preparo do solo das covas, obtenção das mudas, distribuição das mudas, 

plantio florestal, manutenção e avivamento da área de APP que o córrego transpõe para a finalidade de em 

longo prazo trazer saúde para o córrego, tornando estável o processo de reflorestamento. 

Conclusão: 

A recuperação das áreas degradadas, recomposição da mata nativa, e adequação da área de preservação 

permanente em detrimento as normas vigentes, são objetivos primários para que possa gerar qualidade 

ambiental, interação social, e qualidade de vida para a população que frequenta a APAE. Contudo, a partir 

de um levantamento sistemático e organizado das problemáticas da área em estudo, é possível o 

desenvolvimento de um projeto de recuperação, que seja coerente e aplicável em relação aos recursos 

disponíveis, como por exemplo, financeiro, pessoal e técnico. 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, LOCALIZADAS NO 

IMÓVEL RURAL DA APAE DE TAUBATÉ/SP  

ENIC201669108 

 

JULIANA PISSURNO FERREIRA DOS SANTOS 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

As florestas desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, e proporcionam qualidade 

de vida aos seres humanos. A ocupação irregular dessas áreas, principalmente as que margeiam rios e 

nascentes trazem efeitos negativos, tais como: a redução da vazão em períodos de estiagem, maiores 

enchentes e enxurradas em épocas de chuvas. As áreas de preservação permanente, com foco nas matas 

ciliares, bem como topos de morros e encostas desempenham a função fundamental de proteger e manter os 

recursos hídricos, conservar a diversidade de espécies de plantas e animais, e ainda de controlar erosões no 

solo e os conseqüentes assoreamentos e poluição dos cursos d’água. 

Metodologia: 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de recuperação da APP do córrego e de 

orientar os trabalho de plantio de mudas nativas localizadas no imóvel rural da APAE. O acesso à área em 

estudo dá-se pela Estrada Antônio de Angelis, 801, no bairro Cataguá, no município de Taubaté/SP. Foram 

realizadas visitas no local, sendo feito registro fotográfico, estudo topográfico, estudo do entorno e 

levantamento da problemática. Sendo assim, estipularam-se as atividades necessárias à execução do serviço 

da recuperação a qual será realizada por pessoal técnico devidamente capacitado e habilitado, utilizando-se 

de aparelhagem e instrumental compatível com a precisão de cada trabalho, devidamente monitorado pelos 

alunos gestores do projeto. 

Resultado: 

Observou-se que plantio total de mudas nativas é o melhor método de recuperação a ser utilizado, devido ao 

fato da área não possuir remanescentes com capacidade de dispersão de sementes ou bancos de sementes. 

Seguindo um cronograma para o melhor período de plantio, preparação do solo, aplicação da camada de 

solo orgânico, combate à formiga, preparo do solo das covas, obtenção das mudas, distribuição das mudas, 

plantio florestal, manutenção e avivamento da área de APP que o córrego transpõe para a finalidade de em 

longo prazo trazer saúde para o córrego, tornando estável o processo de reflorestamento. 

Conclusão: 

A recuperação das áreas degradadas, recomposição da mata nativa, e adequação da área de preservação 

permanente em detrimento as normas vigentes, são objetivos primários para que possa gerar qualidade 

ambiental, interação social, e qualidade de vida para a população que frequenta a APAE. Contudo, a partir 

de um levantamento sistemático e organizado das problemáticas da área em estudo, é possível o 

desenvolvimento de um projeto de recuperação, que seja coerente e aplicável em relação aos recursos 

disponíveis, como por exemplo, financeiro, pessoal e técnico. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA: UMA ANÁLISE DA OCULTA 

REALIDADE DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA  

ENIC201671008 

 

ANA PAULA DOS SANTOS SILVA 

Orientador(a): ANGELA MICHELE SUAVE 

 

Introdução: 

O tema eleito para pesquisa envolve a questão do direito à moradia em sua relação com a política 

habitacional brasileira. Abarcamos as expressões da questão social na vida dos moradores do conjunto 

habitacional, no município de Caraguatatuba, que adquiriram a moradia por meio do Programa Minha Casa 

Minha Vida. Realizamos uma análise crítica dessa oculta realidade que é vivenciada pelos moradores 

contemplados pelo Programa, identificando a violação do direito à cidade que perpassou pela falta de 

infraestrutura urbana ao entorno do conjunto, pela falta de acesso aos direitos sociais (educação, saúde, 

transporte, entre outros). Destaca-se que a distância territorial do empreendimento da área central da cidade 

foi um dos fatores que favoreceu a violação dos direitos sociais da população. Além disso, levantamos as 

expectativas dos moradores em relação ao programa habitacional. 

Metodologia: 

Para a processualidade da pesquisa utilizamos como abordagem a pesquisa qualitativa, que tem um caráter 

descritivo e permite maior potencial de revelação do fenômeno social pesquisado, obtendo-se assim uma 

integralidade do material e podendo explorar os significados dos fenômenos estudados. Para coleta de 

dados, o instrumento utilizado foi a técnica da entrevista semiestruturada, com perguntas que orientaram a 

condução da entrevista, mas que de modo algum impediu o aprofundamento de aspectos relevantes ao 

entendimento do objeto ou do tema em estudo. Conforme Rocha, esse instrumento pode ser “utilizado com 

qualquer segmento da população (inclusive analfabetos) e permite, a partir da interação que se estabelece 

entre pesquisador e informante, o esclarecimento de dúvidas e a obtenção de informações com maior 

profundidade”. (2003, p.16). O espaço escolhido para realizar a pesquisa foi um conjunto habitacional, 

localizado na cidade de Caraguatatuba/SP. A justificativa para essa escolha deveu-se ao campo de estágio do 

pesquisador, condição que enriqueceu a pesquisa, possibilitando estudar o fenômeno de interesse e obter 

mais informações detalhadas para investigação do objeto de estudo. Foram eleitos 3 moradores como 

sujeitos a serem entrevistados, usamos a amostragem não probabilística, que foi obtida pelo critério de que 

os respondentes deveriam ser representantes da comissão de moradores do conjunto habitacional. Por meio 

da amostra intencional utilizada, os sujeitos selecionados foram aqueles com caráter participativo e político, 

para que pudéssemos obter informações que respondessem aos objetivos do estudo. O material coletado foi 

analisado à luz da perspectiva teórico-metodológica marxista, tendo em vista apreender a essência dos 

fenômenos e a realidade concreta constatada a partir da pesquisa de campo. 

Resultado: 

A presente pesquisa contribuiu para conhecer as particularidades da área de estudo, colaborou com o 

processo de produção do conhecimento no Serviço Social e de outras áreas relacionadas ao estudo da 

sociedade e para que aprimorássemos nossas questões sobre o tema, amadurecendo ideias e conceitos. 

Conforme expressa Barbosa (2006, p.1) “Produção científica compreende a produção intelectual, científica 

e acadêmica do pesquisador, demonstrando sua evolução e especialização na área de estudo”. Também 

contribuiu para os usuários que dispuseram de seu tempo para realizar as entrevistas, com o objetivo de 

ampliar sua visão sobre a política habitacional do município, além de destacar a importância em tornar a 

questão habitacional uma prioridade nacional para atender essa demanda no campo das políticas sociais e 

dar relevância às dificuldades que os sujeitos vivenciam no conjunto habitacional. 
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Conclusão: 

Dado o exposto, podemos afirmar a relevância de realizar uma pesquisa sobre o tema escolhido e apresentar 

uma análise crítica que ultrapassou as aparências do Programa Minha Casa Minha Vida, desmistificando a 

ideia de que essa seria uma política habitacional capaz de responder às necessidades dos sujeitos. Conhecer 

as violações de direitos dos moradores do Programa Minha Casa Minha Vida, na ótica dos próprios 

moradores, nos mostrou que a intencionalidade dos governantes se atrelou aos interesses do mercado 

imobiliário com a garantia de lucros, secundarizando as dificuldades presentes na vida dos sujeitos pela falta 

de acesso ao direito à cidade. 
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NENHUM SER HUMANO É ILEGAL: A REALIDADE SOCIAL DOS REFUGIADOS SÍRIOS  

ENIC201641040 

 

KAREN CRISTINA DA SILVA LOURENÇO 

Orientador(a): ANGELA MICHELE SUAVE 

 

Introdução: 

Os refugiados são pessoas que, por motivos de extrema violência, foram obrigadas a procurar proteção em 

outros países. O grupo é forçado a abandonar seu país em situações de guerra, terrorismo, perseguições, 

conflitos religiosos, étnicos, políticos e/ou econômicos. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi o 

de conhecer os motivos que levaram homens, mulheres e crianças sírias a se refugiarem no Brasil, a partir 

do ano 2012, especificamente na cidade de São Paulo. 

Metodologia: 

Para a realização deste trabalho, fizemos uso da pesquisa bibliográfica, tendo em vista o aprofundamento e a 

reflexão sobre o tema, o que nos permitiu seguir uma linha teórica crítica e construir sínteses qualitativas 

sobre o estudo. Utilizamos também a entrevista semiestruturada, que combina perguntas fechadas (ou 

estruturadas) e abertas e por meio da qual o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador. Além disso, esse tipo de entrevista 

possibilita uma abordagem qualitativa da coleta e o conhecimento de dados primários e secundários 

referentes a modos de pensar, ideias, sentimentos, valores, opiniões, crenças, modos de enfrentar 

determinada realidade, aspectos do cotidiano e aspectos culturais dos pesquisados, o que nos permitiu ter 

contato direto com a realidade social dos refugiados sírios. Foi efetuada uma pesquisa exploratória com um 

dos membros do movimento social Comitê de Solidariedade à Revolução Síria para conhecermos o modo 

como se organiza o movimento e as características dos refugiados sírios que dele participam. O movimento 

social tem como objetivo central convocar ações de solidariedade à Revolução Síria. O universo da nossa 

pesquisa foi constituído por refugiados sírios que participam das atividades desenvolvidas pelo Comitê de 

Solidariedade à Revolução Síria de São Paulo. Desse universo, foram escolhidos dois refugiados para 

compor nossa amostra. A escolha dos dois sujeitos que compuseram a amostra seguiu os seguintes critérios: 

a) disponibilidade de participação do indivíduo (homem ou mulher); maioridade civil. Foi feita a análise dos 

dados, orientada pela perspectiva teórico-metodológica marxiana, adotada neste Trabalho de Graduação, 

tendo em vista a apreensão da essência dos fenômenos e da realidade concreta e considerando a triangulação 

formada a partir de nossas apreensões e fundamentação teórica. 

Resultado: 

A Síria atualmente vive em um estado de guerra gerado pelo regime ditatorial do presidente Bashar al-

Assad, regime esse que vem atacando a população que deseja mudar essa realidade. Nesse sentido, essas 

pessoas saem do seu país para continuarem vivas, já que todos aqueles que são contra o regime do atual 

presidente são perseguidos e mortos. Enquanto seres humanos, os refugiados deveriam ter seus direitos 

assegurados. Entretanto, os direitos dos refugiados sírios já foram violados quando estes foram obrigados a 

saírem do seu país de origem para não serem mortos. Além disso, nos países de destino, os refugiados 

sofrem uma série de violações dos seus direitos. No caso do Brasil, aos refugiados sírios, apenas foi 

oferecido o visto de refugiado. Para ter acesso a seus direitos básicos, como alimentação, habitação, 

vestuário e saúde, eles precisaram contar com o apoio de árabes que já residiam no país, instituições 

religiosas e ONG. 

Conclusão: 

Diante do exposto, concluímos que os motivos que levaram homens, mulheres e crianças sírios a se 

refugiarem foram causados pelo terror criado pelo atual governo de Bashar al-Assad, que respondeu às 

reivindicações da população síria com violência, armas e torturas, em ataque àqueles que eram contra seu 

regime, gerando assim milhares de mortos e feridos e milhões de refugiados. 
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FORMAÇÃO DE PREÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS  

ENIC201684640 

 

BIANCA VILLALTA DOS SANTOS, DEBORAH AYUMI ORTIZ NAKAMURA 

Orientador(a): JONAS COMIN DE CAMPOS 

 

Introdução: 

Na atualidade com a competividade de serviços no ramo de transporte, o planejamento para a redução dos 

custos é importante para que se possa ter um preço competitivo prezando a qualidade e segurança no serviço 

prestado. Dentre as principais modalidades de transportes existentes no Brasil, o modal rodoviário de cargas 

é o responsável pelo transporte da maior parte das cargas transportadas no país, isto se deve ao fato da 

praticidade na movimentação de diversos tipos de cargas. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento do trabalho será realizada pesquisa bibliográficas que consiste na analise e extração 

de conteúdos em livros, teses, artigos de internet, para poder ter uma fundamentação teórica sobre este 

assunto com a finalidade de apresentar os tópicos relacionados ao tema. Serão envolvidos critérios 

descritivos, onde serão descritos os conceitos de transporte rodoviário de cargas. 

Resultado: 

Após o levantamento de dados e obter as informações necessárias sobre cada item, os custos foram 

separados entre custos fixos e custos variáveis de acordo com os princípios de custeio. Com isso 

conseguimos identificar que o método de custeio variável foi o mais indicado pois conseguimos mostrar 

mais claramente os custos variáveis incorridos na prestação do serviço, pois assim a contabilidade pode 

tratar os custos fixos como despesas, ficando mais fácil de avaliar o custo incorrido em determinado 

transporte para que a formação do preço possa ficar o mais correto possível dentro das margens que a 

empresa trabalha sem distorcer seu resultado final. 

Conclusão: 

Podemos concluir que o custo variável foi o mais eficiente para esse ramo de atividade, pois ele gera as 

informações de forma rápida e pratica que é necessária nesse tipo de serviço onde vareia muito, mas sempre 

envolve os mesmos fatores, assim influenciando diretamente na formação de preço onde vai estar o mais 

real pois pode se manter os preços sempre atualizados por rota e assim auxiliando na tomada de decisão. 
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O RECURSO DA “SEGUNDA TELA” NA TV BRASILEIRA  

ENIC201643856 

 

ORLANDO DE CARVALHO DO NASCIMENTO, LUCAS D'ANGELO CORRÊA 

Orientador(a): MIGUEL ADILSON DE OLIVEIRA JÚNIOR 

 

Introdução: 

Assistir televisão é um hábito comum a todas as pessoas nos dias atuais. Há muitos anos, desde a sua 

implementação, espectadores vêm interagindo e expressando vários tipos de reações após o seu uso. A 

exibição dos programas estabelece uma relação com a pessoa que assiste e pouco a pouco a TV foi criando 

formas de permanecer mais próxima de seu público. A opção pelo uso da segunda tela se deu após as 

emissoras de televisão perceberem que o telespectador não estava mais totalmente interessado somente na 

televisão. A partir do surgimento dos dispositivos conectados à internet, a atenção foi dividida e ao mesmo 

tempo uma nova plataforma de conteúdo surgiu. Está pesquisa foi desenvolvida com base nos relatórios de 

consumo da empresa de tecnologia Ericson, junto a pesquisa feita pela Google, que procurou entender o 

comportamento dos usuários que assistem à televisão e comentam a programação em suas redes sociais. 

Metodologia: 

A forma de assistir à televisão e utilizar celulares, tablets e computadores ao mesmo tempo mudou com o 

passar dos anos. Segundo Erlandsson (2011), a mudança no hábito de ver TV é parte das mudanças que 

acontecem na sociedade e atualmente é a TV que está se adaptando ao estilo de vida das pessoas, oferecendo 

possibilidades para gravar e rever os programas posteriormente, função conhecida como TV On-demand. A 

interação social potencializa a experiência e o valor do conteúdo, esportes, reality shows, grandes eventos e 

debates abrem a opção para discussão nas mídias sociais; já séries e filmes não possibilitam comentários 

enquanto são assistidos por conta dos conteúdos que cada um tem. Com o crescimento do uso das redes 

sociais nas mais diversas situações, utilizá-las enquanto assiste à televisão é somente uma das formas de 

expressar as ideias e interagir com outras pessoas. O Relatório Anual do Consumo de TV e Vídeo da 

Ericsson afirma que 42% das pessoas utilizam as redes sociais, enquanto assistem televisão.acredita-se que 

cada vez o uso de diversos aparelhos não se restringe a extensão da TV para o smartphone ou tablet, mas 

expande o uso para mais aparelhos ao mesmo tempo. 

Resultado: 

Toma-se nota que o recurso da segunda tela está em ascensão, para isso as empresas de televisão, bem como 

agências especializadas em comunicação digital estão desenvolvendo softwares e estratégias para 

alcançarem mais pessoas e ao mesmo tempo mensurarem as interações nas redes sociais, por meio de 

pessoas que expressam sua opinião nos programas a que assistem. Para isso é de suma importância que 

sejam produzidos conteúdos alinhados de acordo com a plataforma que será aplicada. 

Conclusão: 

A relevância da utilização de mídias sociais se dá pela proximidade do programa com o público Daí surge a 

necessidade de cada empresa buscar seu espaço nas mídias sociais. Isso se justifica pela importância de 

produzir conteúdos com características multimídiáticas, que explorem diferentes plataformas e consolidem 

o objetivo de cada uma delas. Leva-se em consideração que as mídias sociais têm a função de dar valor à 

marca, estimular o relacionamento e sentimentos mutuamente. 
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ANALISE COMPORTAMENTAL FRENTE AO ENDIVIDAMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA.  

ENIC201617362 

 

JOSÉ RICARDO DUARTE, MARCELA BARBOSA DE MORAES 

Orientador(a): DRAUZIO ANTONIO REZENDE JUNIOR 

 

Introdução: 

Após a implantação do Plano Real, a população brasileira aumentou o seu poder de compra devido aos 

incentivos governamentais, como redução da taxa de juros, aumento dos prazos de financiamento e entre 

outros. Diante disso, houve um aumento do endividamento dessa população. Ao alinhar o comportamento 

do individuo e o endividamento, surge novas discussões na área de Economia. A Economia Comportamental 

é uma área decorrente da incorporação, pela economia, de desenvolvimentos teóricos e descobertas 

empíricas no campo da psicologia, da neurociência e de outras ciências sociais, defendendo que o 

consumidor define seus gastos conforme seus hábitos, experiências pessoais, emoções e em busca de 

satisfação, assim esta área da economia propõe – se a entender e modelar as decisões dos agentes de forma 

mais realista. 

Metodologia: 

A abordagem metodológica deste trabalho é qualitativa. O Mapa da Inadimplência no Brasil foi realizado 

levando em consideração as informações disponibilizadas pelas empresas concedentes de crédito à Serasa 

Experian, com base nos municípios com população superior a 1.000 (mil) habitantes. Para a consideração de 

inadimplência, foram avaliadas dívidas atrasadas há mais de 90 dias e com valores acima de R$ 200,00. 

Foram utilizados livros e monografias. Artigos cientificos baseados em Psicológica do Comportamento e 

Finanças Pessoais também foram utilizados para a base deste trabalho. 

Resultado: 

O endividamento populacional afeta 4% da elite, 2% experientes urbanos de vida confortável, 8% juventude 

trabalhadora urbana, 23% jovem adulto da periferia, 14% adultos urbanos estabelecidos, 3% envelhecendo 

no século XXI, 10% donos de negócios, 17% massa trabalhadora urbana, 6% moradores de áreas 

empobrecidas do Sul e do Sudeste, 5% habitantes de zona precária e 7% habitantes de áreas rurais. 

Conclusão: 

Com base nos dados coletados, podemos concluir que os fatores sociais afetam as tomadas de decisões dos 

consumidores, a falta de uma boa educação financeira e até mesmo a necessidade faz com que os mesmos, 

muitas vezes, não consigam arcar com suas contas. 
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ESTUDO DA APLICAÇÃO DE REFORÇOS ESTRUTURAIS DE COMPÓSITOS AVANÇADOS 

CARBONO/EPÓXI NA LIGA DE ALUMÍNIO 6061 T6  

ENIC201652772 

 

LUCAS MARQUES BRITO, ACACIO FREITAS DA SILVA, MARINARA DA SILVA OLIVEIRA 

Orientador(a): EVANDRO LUÍS NOHARA 

 

Introdução: 

Reforços estruturais são comumente utilizados com a finalidade de restaurar elementos enfraquecidos ou 

fragilizados, como também reforçá-los, mesmo estando em boas condições, para permitir um aumento de 

cargas solicitantes ou minimizar eventuais riscos. Entre os tipos de reforços utilizados, compósitos 

constituídos de fibras contínuas de carbono são frequentemente utilizados, uma vez que permitem obter alta 

resistência específica, boa aplicabilidade e boa resistência à intempéries. Este trabalho tem como objetivo 

aplicar reforços estruturais em fibras contínuas de carbono com matriz tipo epóxi, na liga de alumínio 6061 

T6, com diferentes orientações da fibra de carbono e quantidade de camadas. O presente trabalho está 

vinculado a um trabalho de graduação do curso de Engenharia Mecânica da Universidade de Taubaté. 

Metodologia: 

O compósito de fibra de carbono com matriz epóxi será obtido a partir de tecidos pré-impregnados 

(prepregs) de grau aeronáutico, na configuração plain weave, aplicados em corpos-de-prova de alumínio em 

liga 6061 T6 para ensaio em modo tração, confeccionados de acordo com a Norma ASTM E8 / E8M-15a. O 

compósito será consolidado sobre o alumínio em autoclave, com variação da quantidade de camadas de 

reforço (2 camadas, 4 camadas e 6 camadas), e com três orientações diferentes das fibras (0º; 0-45º e 45-

45°). A avaliação mecânica do compósito final será realizada em uma máquina universal de ensaios 

mecânicos, em modo tração, de acordo com a norma ASTM E8 / E8M-15a, e a avaliação da união adesiva 

entre a liga de alumínio e o compósito (ou seja, a interface entre os elementos) será realizada via 

microscopia óptica. Todas as etapas do trabalho serão realizadas no Laboratório de Materiais e Ensaios do 

Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Taubaté, excetuando a consolidação em auto-

clave, a ser realizada na empresa ALLTEC Materiais Compósitos, sediada na cidade de São José dos 

Campos. 

Resultado: 

Os corpos-de-prova em alumínio já foram confeccionados de acordo com a Norma ASTM E8 / E8M-15a, e 

a colocação dos tecidos pré-impregnados de fibra de carbono/epóxi sobre o alumínio está em andamento. 

Posteriormente os corpos-de-prova alumínio com compósito serão consolidados e auto-clave, e executados 

os ensaios mecânicos em modo tração. 

Conclusão: 

Como os ensaios mecânicos ainda não foram realizados, não há no presente momento conclusões sobre os 

ensaios mecânicos. Espera-se com o presente trabalho mensurar que o compósito de fibra de carbono/epóxi 

aderido na superfície da liga de alumínio 6061 T6 promova um aumento na sua resistência à tração, e a 

influência do número de camadas de tecido pré-impregnado e orientação das fibras seja avaliada. 
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DESVELANDO O CAMINHO PERCORRIDO PELOS TRABALHADORES NA GREVE DA GENERAL 

MOTORS: PERSPECTIVAS E MUDANÇAS EM SEU PROCESSO DE CONSCIÊNCIA  

ENIC201670953 

 

MARIANE DOS SANTOS AMARAL 

Orientador(a): ANGELA MICHELE SUAVE 

 

Introdução: 

Nesta pesquisa buscamos compreender a influência da greve no processo de consciência do trabalhador da 

General Motors (GM) na cidade de São José dos Campos, ocorrida ano de 2015. Compreende-se que a 

greve é um fenômeno histórico especificamente com origem no modo de produção capitalista e consiste na 

paralisação temporária, parcial ou total da produção. A classe trabalhadora foi ao longo do tempo criando 

formas de resistência para o enfrentamento da exploração capitalista no seu ambiente de trabalho e a greve 

foi umas das estratégias mais importantes desenvolvidas pelos trabalhadores, para reivindicar e conquistar 

os seus direitos(LEITE,2012). Os capitalistas visam à acumulação de capital em detrimento do 

aprofundamento da exploração do trabalho, essa relação se expressa no setor produtivo com 

particularidades. Em um cenário de crise a repercussão no setor automobilístico é vivenciada intensamente 

pelos trabalhadores, pois é um dos setores da economia capitalista mais lucrativo. 

Metodologia: 

Para iniciar a pesquisa utilizamos a análise bibliográfica para aprofundar a temática, os conceitos e 

fenômenos. Para a coleta de dados foram feitas entrevistas com abordagem qualitativa, por ser a mais 

adequada ao nosso objeto e pelo seu reconhecimento social e político na construção coletiva das histórias 

dos sujeitos que vivenciam essa realidade. O universo da pesquisa e os sujeitos foram constituídos por três 

trabalhadores da General Motors de São José dos Campos que participaram da greve. Esses trabalhadores 

foram escolhidos devido à sua participação nesse processo, visto que teriam condições de responder com 

mais propriedade os objetivos da nossa pesquisa. Como critério de inclusão dos três entrevistados, 

utilizamos a amostra não probabilística intencional, ou seja, esses trabalhadores que continuam envolvidos 

nos movimentos sociais e sindicais para analisar as diferenças em seu processo de consciência. A cidade 

escolhida para a realização da pesquisa deve-se em primeiro lugar por ser o local onde a GM está instalada e 

por ser próxima de nossa moradia, mas também devido às características econômicas e políticas que 

apresenta. Fizemos uso de uma análise triangular dos dados na perspectiva da matriz crítica, tendo como 

base nossas interpretações e produções científicas das categorias teóricas selecionadas, cabendo ressaltar a 

importância de acompanhar sistematicamente o movimento da realidade. 

Resultado: 

Com as demissões de 798 trabalhadores da General Motors no segundo semestre do ano de 2015 os 

trabalhadores vivenciaram a injustiça e a revolta possibilitando a compreensão de forma coletiva e com a 

influência do sindicato da desmistificação da naturalização dos fenômenos. As demissões são resultados da 

reestruturação produtiva, própria do modo de produção capitalista, alterando o quadro de funcionários com 

o objetivo de adaptação ao mercado, visando à competitividade, o lucro e o aprofundamento da exploração. 

Nesse mesmo processo de desmistificação dos fenômenos, os trabalhadores que participaram da greve não 

se reconheceram como pertencentes da mesma classe, eles alcançaram a consciência reivindicatória 

(LENIN, 2006). No entanto, da mesma forma em que os trabalhadores inseridos nessa sociedade dividida 

em classes sociais apresentaram momentos na entrevista de naturalização, senso comum também 

apresentam momentos de indignação e revolta com essa realidade dando amostras de uma aproximação de 

uma consciência de classe. 
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Conclusão: 

Concluímos que é impossível identificar a consciência de classe dos trabalhadores de maneira estanque, pois 

as contradições são inerentes a essa sociedade e está em constante movimento. O processo de consciência 

também é marcado por contradições de avanços e retrocessos, mas podemos compreender que esse processo 

de revolta e “naturalização’ é próprio da sociedade de classes. A sociedade capitalista é determinada pela 

contradição própria da relação capital/trabalho, sendo constituinte a possibilidade de transformação pelos 

trabalhadores por sua organização coletiva e não de forma isolada. 
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QUALIDADE DO SONO EM GESTANTES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

ENIC201613257 

 

LETÍCIA MARA DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DOS SANTOS, WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA, ERIKA 

FLAUZINO DA SILVA VASCONCELOS 

Orientador(a): ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA 

 

Introdução: 

A gravidez consiste de um processo fisiológico natural compreendido pela sequência de adaptações 

ocorridas no corpo da mulher a partir da fertilização. A preparação do corpo para a gestação envolve ajustes 

em diversos sistemas. Dentre essas mudanças destacam-se as alterações no sono, pois interferem 

diretamente sobre a qualidade de vida da mulher. Sendo assim é necessário compreender as alterações do 

sono neste período a fim de promover uma assistência preventiva minimizando as consequências dessas 

alterações. 

Metodologia: 

O presente estudo se caracteriza por uma revisão bibliográfica, onde se investigou artigos nos idiomas 

português, inglês e espanhol, indexados nas bases de dados Lilacs, Scielo, Bireme e Medline. Foram 

utilizados artigos publicados entre os anos de 1998 à 2015, por meio dos descritores: gestação, gravidez, 

sono, qualidade do sono e distúrbios do sono. 

Resultado: 

Dentre as alterações do sono encontradas durante a gestação, destacam-se: a sonolência diurna excessiva, a 

insônia e o sono pobre, ou seja, com qualidade ruim e ou poucas horas de sono. As possíveis causas dessas 

mudanças no sono da gestante consistem nos níveis alterados das células endócrino-metabólicas, síndrome 

das pernas inquietas, problemas respiratórios, refluxos gastro-esofágicos, náuseas ou vômito, aumento da 

diurese noturna, a sobrecarga emocional da gestante e as diversas alterações biomecânicas, onde o corpo se 

adapta as modificações nele causadas. 

Conclusão: 

Conclui-se que as alterações do sono que podem ser desenvolvidas no período gestacional, incluem: 

sonolência diurna excessiva, insônia e sono pobre. Deste modo, a melhor estratégia para que a gestante 

mantenha uma boa qualidade de vida é trabalhar com a conscientização e a orientação a respeito das 

possíveis alterações com o sono e capacitá-las para o enfrentamento dessas modificações. Essa capacitação 

deve ser feita em nível primário e de forma coletiva, a fim de atingir o maior numero de gestantes possíveis, 

neste sentido a atenção básica se torna o local de trabalho ideal para tais objetivos. 
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PREPARAÇÃO DE ALUNOS GRADUANDOS NO QUINTO PERÍODO DE MEDICINA PARA EXERCÍCIO DAS 

SONDAGENS VESICAIS DE ALÍVIO E DE DEMORA  

ENIC201614403 

 

ANGÉLICA ZANARDO COSTA, ANA LUÍSA PACHECO MILLEN DE MATTOS, CAIO JOSÉ DA SILVA CHERUBIN, 

CARLOS MILTON 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

A Sondagem Vesical trata-se da introdução de uma sonda ou cateter na bexiga, que pode ser realizada pela 

uretra ou por via supra púbica. A Sonda Vesical de Alivio (SVA) procede-se à retirada do cateter após 

esvaziamento vesical, já a Sonda Vesical de Demora (SVD) requer a permanência dele por um período, 

sendo o modelo de cateter variável conforme o tipo de sondagem. Dessa forma, a técnica visa eliminar urina 

residual, prevenir infecções urinárias oportunistas e lesões, diminuir cálculos vesicais e mimetizar o 

processo normal de micção, sendo que os materiais a serem utilizados variam em tipo, tamanho e espessura, 

de acordo com a necessidade. Os alunos do quinto período de Medicina de uma instituição de ensino no 

interior do Estado de São Paulo, receberam treinamento no laboratório de técnicas cirúrgicas a respeito 

destas sondagens, objetivando o aprendizado das técnicas afim de obter a excelência do futuro atendimento 

médico-hospitalar. 

Metodologia: 

Por meio de uma aula ministrada no laboratório de técnicas cirúrgicas, e com o suporte de material teórico, 

foi concedido aos alunos o preparo e aprendizados das técnicas de SVA e SVD em bonecos, simulando uma 

realidade clínico-hospitalar. Os alunos estavam acompanhados de uma equipe auxiliadora da enfermagem e 

da professora. Foram constatadas as diferenças entre os tipos de sondagem vesical na teoria e na 

manipulação dos materiais e dos bonecos, cuja técnica foi seguida rigidamente pelos alunos de acordo com 

os procedimentos elucidados pela professora. Foi recebida a orientação acerca da higienização e antissepsia 

íntima do paciente, assim como a higienização das mãos do médico/enfermeiro que manipulará o material. 

Além disso, discorreu-se sobre as diferenças entre cateteres das SVA e SVD, assim como os demais 

materiais a serem utilizados na sondagem. Também elucidou-se as divergências entre a introdução do cateter 

por via uretral masculina e feminina, juntamente da aplicação e finalidade de cada uma das técnicas de 

sondagem. Destacou-se principalmente a necessidade do emprego da técnica asséptica, para a segurança do 

paciente. No caso da SVD, a antissepsia e a esterilização de materiais deve ser realizada com o máximo de 

cuidados no momento de troca da sonda para evitar a contaminação durante a introdução, trauma uretral por 

pressão no meato e Infecção do trato urinário (ITU), relacionada ao cateter. Dessa forma, estando os alunos 

dispostos em duplas, cada um recebeu a oportunidade de manipular uma sondagem vesical feminina em 

boneco,assim como de montar o equipamento para realização das diferentes técnicas. 

Resultado: 

Embora seja um procedimento seguro, é necessário verificar sinais de lesão uretral e a criteriosa antissepsia 

antes da inserção da sonda para segurança do paciente. Atentar ao saco coletor estar fechado ou aberto para 

a passagem de urina. Portanto, a SVD tem finalidade de aferição do débito urinário, drenagem urinária, 

irrigação vesical e administração de medicamentos, principalmente no pós operatório. É indicada em casos 

de trauma, doenças de uretra, bexiga e próstata, retenção urinária obstrutiva ou funcional e incontinência 

urinária. A SVA, no entanto, é utilizada para coleta em pacientes sem micção espontânea e para 

esvaziamento vesical nos casos de retenção urinária. Assim, o cateter não permanece por mais tempo que o 

necessário para drenagem da urina, e deve ser utilizado também para colher amostra estéril destinada a 

exames laboratoriais. 
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Conclusão: 

Tivemos a experiência da rotina de introdução de cateteres em modelos bonecos e constatamos de forma 

prática a eficácia dos procedimentos clínicos. Assim, concluímos com essa preparação a excelência do 

aprimoramento das técnicas em nossa formação médica, já que, apesar de serem procedimentos atribuídos à 

enfermagem, um médico competente deve também saber realizá-los com primazia. 
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PROJETO DE CONVERSOR BOOST APLICADO À ALIMENTAÇÃO DE LED ORIGINÁRIA DE PAINEL 

FOTOVOLTAICO  

ENIC201680257 

 

MARCUS VINÍCIUS COSTA HONORATO 

Orientador(a): MARCIO ABUD MARCELINO 

 

Introdução: 

Desenvolveu-se um conversor boost integrando o projeto de um poste de iluminação autossustentável 

baseado no pedido de patente “Sistema de iluminação autossuficiente utilizando painel fotovoltaico, 

ultracapacitor e LED em configurações otimizadas trabalhando no ponto de potência máxima” depositado 

em 2014. O sistema utiliza um banco de ultracapacitores para armazenar energia, permitindo eliminar 

inconvenientes ligados à tecnologia das baterias atuais que necessitam de manutenção preventiva, em média 

a cada 18 meses, menor impacto ambiental além de resolver o problema da carga lenta já que 

ultracapacitores mantém a característica de carga rápida. A vantagem aumenta quando se alimenta 

luminárias LED, desenvolvidas de forma específica, buscando a maior eficiência luminosa. Para garantir a 

alimentação das luminárias LED adequada às exigências do projeto, observa-se a necessidade de um 

circuito conversor Boost, transformando a tensão variável dos ultracapacitores, entre as cargas máximas e 

mínimas, para a necessidade das luminárias LED. 

Metodologia: 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um conversor de tensão que ajuste a tensão 

fornecida por um banco de ultracapacitores à tensão requerida por uma luminária LED de alto desempenho. 

Para isto, foram realizados pesquisas e estudos sobre painéis fotovoltaicos e suas características de 

funcionamento, LED de alto brilho, ultracapacitores e desenvolvimento de conversores chaveados de tensão 

controlados por PWM, visando manter o ponto de máxima potência pelo método da tensão constante. Uma 

vez determinados os parâmetros necessários, simulou-se o circuito através do software Multisim. 

Resultado: 

Os resultados obtidos nas simulações foram promissores, observou-se que a tensão de alimentação das 

luminárias LED permanece praticamente constante, independente da variação da tensão esperada do banco 

de ultracapacitores. Tal comportamento garante o ponto operacional de máxima potência para as luminárias 

LED. Nas figuras abaixo podemos observar o comportamento dos pulsos de controle PWM e da tensão de 

saída do circuito, para o banco de ultracapacitores completamente carregado (Figura 1) e com carga mínima 

(Figura 2), quando o banco apresenta metade da tensão nominal. 

Conclusão: 

O projeto proposto mostra-se viável e possui como vantagens a atenuação dos impactos ambientais, redução 

do tempo de recarga e manutenção e componentes com maior vida útil que os tradicionalmente utilizados. A 

desvantagem refere-se ao custo dos ultracapacitores em relação às baterias químicas. 
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ECONOMIA CRIATIVA COMO ALTERNATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE 

CARAGUATATUBA-SP  

ENIC201653838 

 

ADRIANO AMORIM PAIÃO, ROSANA BUOGO 

Orientador(a): EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

Introdução: 

O município de Caraguatatuba vem apresentando um grande crescimento populacional, dobrando o tamanho 

de sua população nas últimas três décadas. Esse crescimento populacional gerou problemas sociais 

implicando ao município novos desafios, necessitando buscar alternativas para o crescimento econômico e 

sustentável com melhorias na qualidade de vida dos munícipes, abrangendo melhorias econômicas, sociais, 

culturais e ambientais contribuindo assim com o desenvolvimento do município. O turismo tem uma grande 

participação na economia do município, porém a renda se concentra em pequenos grupos, tendo a economia 

criativa como uma possibilidade para reestruturar o turismo e assim desenvolver novas áreas como a 

gastronomia, arquitetura, artes, artesanato, artes cênicas, música, moda praia e etc. A cadeia produtiva da 

economia criativa é formada pelas etapas de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam a 

criatividade e o capital intelectual como insumos no processo de produção (REIS, 2011). 

Metodologia: 

Pesquisas documentais e bibliográficas com análise qualitativa dos indicadores secundários feitos a partir da 

matriz de SWOT. Por pesquisa documental Marconi e Lakatos (2012) afirmam que “pesquisa alguma parte 

hoje da estaca zero. Mesmo que exploratória, isto é, de avaliação de uma situação concreta desconhecia, em 

um dado local, alguém ou um grupo, em algum lugar, já deve ter feito pesquisas iguais ou semelhantes,” 

(MARCONI e LAKATOS, 2012, p.114), o que quer dizer que esta pesquisa se fundamenta em material já 

elaborado, e encontram-se disponível em livros físicos, e-books, e artigos científicos publicados em revistas 

e repositórios disponíveis na internet. 

Resultado: 

A economia criativa é uma oportunidade para o desenvolvimento de Caraguatatuba, onde através de seus 

conceitos aplicados nas indústrias possibilitará ao município adotar o perfil criativo. As cidades criativas são 

caminhos para diversificar a economia, estimulando setores que possam gerar menores impactos ambientais 

e favorecerem a distribuição de renda através dos atrativos para o turismo local, a fim incentivar a 

exploração de novos nichos que o município tenha potencial, como as áreas culturais, confecção, 

gastronomia, turismo, eco turismo etc. 

Conclusão: 

O Brasil vem passando por um momento delicado em sua economia, isto faz com que o município 

reestabeleça novas diretrizes para possibilitar o seu crescimento econômico e social a logo prazo e de forma 

ordenada. É importante que o município diversifique a sua economia e busque caminhos para reduzir a 

sazonalidade. A economia criativa apresenta propostas que colocam o município em um rumo de 

crescimento econômico e sustentável. 
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PROJETO E CONSTRUÇÃO DE TURBO-BOMBA PRESSURIZADORA DE BI PROPELENTE (LOX/ETANOL) 

PARA MOTOR FOGUETE COM 75 KN DE EMPUXO  

ENIC201678527 

 

JOSÉ CARLOS VILLARDI 

Orientador(a): SÉRGIO ROBERTO MONTORO 

 

Introdução: 

Sistemas completos (tanques, turbo bomba, motor, servo válvulas e insulação para baixas temperaturas), 

para foguetes a propelente líquido apresentam maior eficiência propulsiva, com maior empuxo por unidade 

de massa [1]. Entretanto, esse sistema é muito mais complexo e exige uma capacitação técnica maior para o 

seu total projeto e execução, razão pela qual o Brasil se encontra em relação a outros países que possuem 

lançadores de satélites a combustão líquida, com um atraso de 55 anos. O lançador nacional, que 

infelizmente ainda não obteve sucesso, é propulsionado por combustível sólido. Isso significa que em média 

é necessário de 30% a 50% a mais de massa de propelente para realizar a mesma missão de um foguete a 

propelente líquido. 

Metodologia: 

Materiais: Os materiais para a construção da turbo-bomba pressurizadora, ainda, estão em fase de estudos, 

mas já temos algumas definições quanto à carcaça da bomba, que será construída por bipartições, sendo 

todas as partes em alumínio fundido (com elementos de liga) e posteriormente usinado, sendo os rotores de 

LOX e ETANOL, também em alumínio fundido e usinado. O rotor da turbina de vapor será em aço ligado, 

totalmente usinado e posteriormente nitretado. O eixo principal, rolamentos, parafusos, porcas, arruelas de 

pressão, buchas, distanciadores e elementos de vedação, terão as suas definições após a revisão da literatura. 

Metodologia: Para a realização do presente projeto, serão usadas as infraestruturas laboratoriais da FATEC e 

do SENAI, ambos localizados na cidade de Pindamonhangaba/SP. Em suma, a metodologia de trabalho 

adotada será: 1)Desenvolvimento da memória de cálculo, escolha de materiais, escolha de componentes 

mecânicos e processos de fabricação; 2)Utilização de hardware e software, necessários a confecção de 

croquis, diagramas, desenhos de componentes e subconjuntos e também geração de sólidos e 3)Utilização 

de máquinas e equipamentos necessários para a fundição, usinagem, calandragem, soldagem e montagem 

dos componentes do projeto. 

Resultado: 

Com os resultados desta pesquisa e o seu desenvolvimento em nível de protótipo operacional, realizou-se 

uma contribuição significativa para o avanço tecnológico no campo de veículos lançadores de satélites a 

propulsão líquida, em um prazo menor do que o atualmente projetado. Como consequências diretas, em 

médio prazo, iniciativas como essa farão com que a dependência que o país tem hoje, a um custo 

elevadíssimo e de eficiência questionável, em casos recentes, para contratar os serviços de lançamento de 

satélites por países como França, Rússia e China, passe a não mais existir ou diminua consideravelmente. A 

outra seria a formação de profissionais projetista mecânicos com conhecimento de uma tecnologia altamente 

especializada utilizada na indústria astronáutica, voltada para a construção de foguetes orbitais. 

Conclusão: 

Projetar um equipamento que possui uma série de variáveis em seu processo de funcionamento, tendo 

também que ser inserido em um conjunto, que ainda não foi projetado, pois o norteamento para a execução 

da pesquisa era baseado em descritivos e cálculos de desempenho em projetos já executados e que tiveram 

sucesso após inúmeras correções. O desenvolvimento em nível de protótipo operacional, espera-se uma 

contribuição significativa para o avanço tecnológico no campo de veículos lançadores de satélites a 

propulsão líquida e é possível acreditar que seja em um prazo bem menor do que o atualmente projetado 

pelo PEB, Programa Espacial Brasileiro. 
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS NA ATENÇÃO BÁSICA  

ENIC201642105 

 

MARIA JULIA RODRIGUES RIBEIRO, ANA MARIA DA SILVA CARVALHO 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

O envelhecimento é um processo natural e progressivo com degradação do desempenho funcional do 

indivíduo, acarretando alterações fisiológicas em diversos sistemas ocasionando perda da autonomia, 

independência e maior risco de quedas A grande propensão da pessoa idosa à instabilidade postural e à 

alteração da marcha aumenta o risco de quedas e, por essa razão, equilíbrio e marchas devem ser sempre 

avaliadas. Diante do exposto, verificar o risco de quedas em idosos cadastrados na Saúde da Família de uma 

unidade do município de Taubaté. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo observacional transversal, realizada em uma Unidade de Saúde da Família (USF) de 

Taubaté-SP, unidade considerada mista quanto a sua localização (urbana e rural). Composta por idosos de 60 

a 80 anos de ambos os sexos, selecionados por uma amostra de conveniência. O estudo foi aprovado pelo 

CEP da Universidade de Taubaté, parecer nº 327.025. Todos os idosos avaliados assinaram o TCLE, após foi 

realizada uma entrevista contendo dados sócio demográficos e morbidades. Como preditor do risco de 

quedas foi utilizado o Timed Up & Go Test (TUGT), no qual consiste em o idoso levantar de uma cadeira 

caminha três metros virar 180º retomar a caminhada e sentar-se novamente. Um tempo superior a 13,5 

segundos indica probabilidade de queda nos próximos 12 meses. Ainda o equilíbrio foi avaliado pelo 

instrumento de TINNETI, com o intuito de estabelecer parâmetros e identificar se o idoso apresenta maior 

susceptibilidade de queda. O teste versa numa escala de 16 tarefas que são avaliadas por meio da 

observação do examinador, as tarefas totalizam 48 pontos; valor abaixo de 19 pontos e entre 19 e 24 

representam respectivamente um alto e moderado risco de quedas. Foi realizado uma análise descritiva e 

correlação de Sperman (p?0,05) no Stata 11.0. 

Resultado: 

Foram avaliados 108 idosos, média idade de 71,2 anos (DP=6,3), a maioria dos idosos era do sexo feminino 

(60,2%), brancos (43,5%), católicos (61,1%) e analfabetos (32,4%). Na avaliação do risco de quedas, 

TINNETI, média para o equilíbrio foi de 11,8 pontos (DP= 3,5), já a marcha média de 8,8 pontos (DP= 2,1). 

Sendo que 35,2% dos idosos foram classificados com alto risco de queda, No TUGT, a média de tempo foi 

de 13,9 segundos (DP=5,3), sendo que 34,3% dos idosos com alto risco pelo TUGT. Na comparação do 

risco de quedas entre os dois instrumentos, constatou-se uma correlação negativa entre o índice de TINNETI 

e o TUGT (r= -0,325; p=0,000), evidenciando que quanto mais alterações no equilíbrio/marcha, mais tempo 

gasto por conseguinte maior o risco de quedas. 

Conclusão: 

Verificamos que um terço dos idosos cadastrados na USF foram classificados com alto risco de quedas nos 

próximos doze meses, o que remete a uma atuação da fisioterapia na saúde coletiva a fim de estabelecer 

estratégias de prevenção, como adequação do equilíbrio, treino de marcha, fortalecimento dos membros 

inferiores bem como educação em saúde. 
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O SISTEMA CARCERÁRIO E O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO  

ENIC201649011 

 

RENATA PIO ORTIZ 

Orientador(a): ANGELA MICHELE SUAVE 

 

Introdução: 

Esta pesquisa visa conhecer o sistema carcerário dentro de sua precariedade estrutural e a desumanização 

existente em um sistema que preconiza a ressocialização das pessoas privadas de liberdade, mas acaba não 

oferecendo condições para queisso aconteça. As condições insalubres das penitenciárias, as superlotações, a 

ociosidade, o não cumprimento da Lei de Execução Penal (LEP) – considerada uma das melhores em 

relação à garantia dos direitos individuais das pessoas privadas de liberdade, mas que acaba não cumprindo 

o que está no papel–, levam as pessoas privadas de liberdade a uma exclusão sociale, muitas vezes, a saírem 

pior do que quando entraram no sistema. 

Metodologia: 

A abordagem que norteia esta pesquisaé a qualitativa, visto que o objeto de estudo das Ciências Sociais é 

histórico e pode ser transformado. O estudo realizado é bibliográfico e documental, pois é muito burocrática 

e demorada a autorização nos presídios para se fazer uma entrevista com pessoas privadas de liberdade .A 

pesquisa bibliográfica baseia-se na coleta de material de diversos autores sobre um determinado assunto;na 

pesquisa documental, acontece quase omesmo processo, porém utiliza-se um material mais diversificado, 

que pode ser coletado em órgãos públicos ou instituições privadas,ao passo que, na pesquisa bibliográfica, 

as fontes são materiais encontrados em bibliotecas e sites especializados. Na pesquisa documental, usamos o 

Jornal O Vale, disponibilizado por meio eletrônico. Esta investigação conta com o levantamento de dados e 

com a análise da triangulação obtida a partir da união deles com o material teórico pesquisado sobre o 

objeto de estudo. É necessário buscar respostas para a problematização do tema proposto. 

Resultado: 

Os dados aqui apresentados representam parte deste estudo; até o momento, percebe-se que, quando se trata 

de pessoas privadas de liberdade, o descaso impera, levando a um senso comum segundo o qual a pessoa 

não pode ser recuperada. Sabe-se que não há “ressocialização”, entende-se que não se deveria falar em 

“ressocializar” as pessoas, mas, sim, buscar e lutar pela igualdade e pela viabilização de direitos sociais, 

como, por exemplo, o acesso a habitação, emprego, saúde, educação, lazer. Como isso não ocorre, o egresso 

do sistema carcerário continua a sofrer com as mazelas do capitalismo. 

Conclusão: 

Conclui-se que a LEP ainda está distante de efetivar-se, e o impacto causado na vida das pessoas privadas de 

liberdade é devastador, pois o sistema acaba contribuindo para uma dissocialização, para a violação 

constante de direitos, bem comopara a manutenção de desigualdades, preconceitos, julgamentos e estigmas. 
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SUPER QUADRAS DO VALE – BAIRROS SUSTENTÁVEIS  

ENIC201646912 

 

DHEIZZE CAROLINE GARCIA COSTA, RENATA SANTANA SANTOS, THAMIRES LIANA DE OLIVEIRA 

BARCELOS DA SILVA 

Orientador(a): FLAVIO JOSE NERY CONDE MALTA 

 

Introdução: 

O Presente trabalho de pesquisa consiste em uma análise da RMVPLN ( Região Metropolitano do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte), visando compreender o plano de desenvolvimento que rege essa região afim de 

inserir os conhecimentos obtidos por intermédio da compreensão desse plano de planejamento regional e 

desenvolver um plano em escala menor que abranja a região de estudo que consiste nas cidades de Taubaté, 

Tremembé e Caçapava, levantando dados que permitam compreender a região em suas potencialidades e 

problemáticas e dessa forma elencar um problemática e traçar uma estratégia afim de solucioná-la. 

Metodologia: 

A Metodologia do trabalho consistiu em realizar um levantamento de dados obtidos de instituições como o 

SEADE, Emplasa, IBGE, IGC, além de fontes e livros de caráter informativo. Através dos dados obtidos por 

meio das fontes citadas, buscou-se analisar as três cidades mencionadas em aspectos ambientais, sócio 

espaciais, afim de articulá-las gerando informações que foram transcritas em mapas, tabelas e gráficos. Para 

o desenvolvimento dos Mapas utilizou-se o Programa computacional Quantum GIS V. 2.6 (Qgis) foi 

escolhido para esta pesquisa por ser um software livre e Open Source (código aberto), que possibilita a 

criação de mapas com maior controle sobre as operações realizadas. Além de softwares para a criação de 

maquetes eletrônicas como o Sketchup 2014. 

Resultado: 

Os Resultados Obtidos foram: Mapas de caracterização das cidades estudas, mapeando o limite dos 

municípios, a vegetação existente, linha férrea, as principais rodovias que cortam a microrregião estudada, 

além da hidrografia, e da área urbana, conforme figura 01. Mapa de levantamento de áreas para implantação 

das “Super Quadras do Vale” contendo foto aérea da área escolhida e dimensões dessas áreas conforme 

figura 02.Mapa com a proposta de implantação dos bairros sustentáveis .Maquete eletrônica dos bairros.E 

relatório contendo as análises realizadas e a proposta do Plano de ação para implantação e execução desses 

bairros.. 

Conclusão: 

Em síntese, após fazer o levantamento de dados, compreender as três cidades de estudo e desenvolver 

primeiramente um Plano de ação conjunto as Cidades de Taubaté, Tremembé e Caçapava, e em um segundo 

momento elaborar um projeto habitacional que pudesse ser aplicados a essas cidades, observou-se que ao 

dividir regiões em pequenos grupos que mantenham entre eles uma similaridade de características facilita a 

aplicação de projetos e recursos para o desenvolvimento de determinado plano e dessa forma solucionar de 

forma mais eficaz e rápida problemas de âmbito regional. 
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A FORMAÇÃO NOS CURSOS DE LETRAS E PEDAGOGIA E O LETRAMENTO DIGITAL: ABORDAGEM 

EPISTEMOLÓGICA CRÍTICO-DIALÉTICA  

ENIC201660857 

 

CÉLIA MARIA DE ARAUJO, CLAUDIA MEIRE RODRIGUES, GRAZIELE RANCAN, CLAUDIA MARIA 

CHIARION 

Orientador(a): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A epistemologia crítico?dialética freiriana propõe uma educação voltada para a conscientização do homem, 

capaz de lhe dar condições para reagir à massificação, resistir à alienação e ajudá?lo a sair da condição de 

homem?coisa para homem?sujeito. Para Freire (2001), o processo de apropriação do conhecimento humano 

tem início com a leitura de mundo. Expandiremos esse conceito de leitura relacionando-a ao letramento 

digital. O letramento sob a concepção que comumente se vem adotando é “o desenvolvimento de 

comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais”, Soares (2004, 

p. 19). Então, entende-se que a formação nas licenciaturas de Português e de Pedagogia deve desafiar o 

educando a pensar criticamente a realidade social, política e histórica, e para isso, o letramento digital é um 

elemento fundamental que colocará o professor diante das NTIC (Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação) com mais preparo para atender as demandas da sociedade. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada baseia-se na pesquisa bibliográfica, com base na análise das grades curriculares de 

alguns cursos de licenciatura de três universidades brasileiras USP, Unicamp e UFRJ no ano de 2015. A 

opção por essas universidades deu-se ao fato de serem referência, por ocuparem os três primeiros lugares no 

ranking das melhores instituições universitárias na América Latina. Tomando como ponto de partida a 

discussão realizada, este trabalho analisará a formação do professor, fazendo levantamento da quantidade de 

disciplinas relativas à informática educativa inseridas nas grades dos cursos de licenciatura em Pedagogia e 

Letras: Português/Inglês. Um aspecto a ser considerado é que foram selecionadas não só disciplinas cujo 

título continha vocábulos relativos às TIC, mas disciplinas com títulos diversos, pelas quais, porém, era 

tratado de uma maneira ou de outra algum aspecto do uso das TIC na sala de aula. 

Resultado: 

Ao se realizar um comparativo entre as universidades e disciplinas oferecidas, observa-se que a oferta de 

disciplinas que trabalham com as tecnologias educativas na formação de professores ainda é pequena. As 

grades apresentam poucas disciplinas que envolvem as novas tecnologias nos cursos de licenciatura, o que 

corresponde a currículos ainda bastante tradicionais. Nem todas as disciplinas disponibilizam uma ementa 

para se tomar conhecimento do conteúdo das disciplinas avaliadas. Outro aspecto é que muitas dessas 

disciplinas não fazem parte do núcleo comum das disciplinas exigidas, mas, sim, de um grupo de disciplinas 

opcionais, eletivas. Isso faz com que muitas vezes, algumas delas nem cheguem a ser criadas por falta de 

candidatos nelas inscritos, fator que faz com que a ocorrência ou incidência dessas disciplinas seja menor 

ainda. 

Conclusão: 

Diante de alguns documentos oficiais norteadores da educação no Brasil que abordam as exigências dos 

saberes docentes voltadas para o uso das tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2002), faz-se 

necessária uma revisão curricular dos cursos de licenciatura. Nota-se que são orientações positivas e 

consideráveis para estabelecer novas formas de ensino-aprendizagem. É necessário, então, que as 

universidades atentem a esses aspectos discutidos para que as TIC sejam inseridas nos currículos de 

formação de professores, preparando-os para compreendê-las como um processo social, técnico, político, 

econômico, cultural e educativo, que possa estar presente em sua prática pedagógica. 
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE LIGA DE ALUMÍNIO E COMPÓSITO DE FIBRA DE CARBONO/EPÓXI 

PROCESSADO POR RTM APLICADOS NA INDÚSTRIA AERONÁUTICA  

ENIC201600695 

 

LEANDRO AUGUSTO DINIZ ANDRADE 

Orientador(a): SÉRGIO ROBERTO MONTORO 

 

Introdução: 

A indústria aeronáutica mantém investimentos no desenvolvimento de novos materiais em busca de 

características como baixa densidade mantendo valores de resistência mecânica compatíveis com a 

necessidade de seus produtos. Para suprir esta necessidade, os materiais compósitos são uma alternativa 

atraente para este segmento de mercado. Este trabalho teve como objetivo propor uma alternativa para a 

substituição de liga de alumínio por um compósito de carbono/resina epóxi processado via Moldagem por 

Transferência de Resina (RTM) comparando os resultados de ambos. Para se obter os resultados 

experimentais do compósito, foram realizados ensaios mecânicos e químicos e através de ensaios não 

destrutivos por ultrassom. Para o desenvolvimento do compósito foi utilizado o processo RTM por que este 

apresenta alta fração volumétrica em fibras e baixo percentual de defeitos, como apresentado na revisão 

bibliográfica. Desde ao o processamento até os ensaios do material foram realizados na UNESP, Campus de 

Guaratinguetá. 

Metodologia: 

MATERIAIS: Para o desenvolvimento desse trabalho foram processadas por meio do método RTM, 3 

laminados de material compósito utilizando 3 resinas epóxi diferentes como matriz, e 3 tecidos de fibra de 

carbono diferentes como reforço. Para a laminado 1 foi utilizada uma resina epóxi bicomponente de baixa 

viscosidade produzida em território nacional (Polipox® Indústria e Comércio LTDA). Para a laminado 2 foi 

utilizada a resina epóxi bicomponente HexFlow® RTM 6 BI-COMPONENT produzida pela Hexcel®. Para 

a laminado 3 foi utilizada a resina epóxi monocomponente PRISM™ EP2400 produzida pela Cytec® 

Engineered Materials. Para a laminado 1 foi utilizada uma resina epóxi bicomponente de baixa viscosidade 

produzida em território nacional (Polipox® Indústria e Comércio LTDA). Para a laminado 2 foi utilizada a 

resina epóxi bicomponente HexFlow® RTM 6 BI-COMPONENT produzida pela Hexcel®. Para a laminado 

3 foi utilizada a resina epóxi monocomponente PRISM™ EP2400 produzida pela Cytec® Engineered 

Materials. Para a laminado 1 foi utilizado um tecido de fibra de carbono HexForce™ AGP198-P (Hexcel®) 

do tipo Plain Weave com gramatura de 193 g/m2. Para a laminado 2 foi utilizado um tecido de fibra de 

carbono G0926 D 1304 INJ E01 2F (HexCel®) do tipo Satin Weave com gramatura de 391 g/m2. Para a 

laminado 3 foi utilizado um tecido biaxial da empresa Saertex® com fibra de carbono Hexcel® IM7 GP 

(Hexcel®) do tipo quadriaxial com gramatura de 410 g/m2. Para a realização deste trabalho, levou-se em 

consideração o comportamento mecânico da liga de alumínio 7050 T74 como parâmetro a ser comparado 

aos resultados obtidos nos ensaios mecânicos dos laminados processados. MÉTODOS: Viscosimetria, DSC, 

TGA, DMA, ultrassom C-Scan, Digestão ácida, Ensaios de flexão e tração. 

Resultado: 

A partir da inspeção por ultrassom verificou-se uma impregnação satisfatória da resina na fibra de carbono 

para todos os compósitos. Por meio das análises térmicas foram determinados os parâmetros de cura da 

resina, e as temperaturas de degradação e transição vítrea dos compósitos, bem como das resinas que os 

compõe. O ensaio de digestão ácida permitiu a determinação da fração volumétrica de fibras, as quais 

atingiram um valor superior a 50%, atendendo às exigências mínimas para a aplicação no setor aeronáutico. 

Por fim os ensaios de flexão e tração demonstraram que os compósitos processados possuem resistência à 

flexão e tração adequadas e compatíveis com as apresentadas pela liga de alumínio 7050 T74, utilizada 

como parâmetro de comparação ao longo desse estudo. 
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Conclusão: 

Em linhas gerais, pode-se concluir que de acordo com todos os resultados obtidos no decorrer deste 

trabalho, os compósitos de fibra de carbono / resina epóxi processados por RTM podem substituir a liga de 

alumínio 7050 T74 em componentes aeronáuticos, de forma a atender os requisitos mínimos deste setor de 

mercado. 
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ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PARA MAQUINÁRIO DE UMA EMPRESA DE USINAGEM  

ENIC201627138 

 

VINICIUS LIMA DE ANDRADE 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Dentro da indústria, atualmente, devido ao grande número de processos, torna-se cada vez mais necessário a 

criação de um plano de manutenção eficiente e que não diminua drasticamente a produção. Para este caso, a 

proposta é criar um plano de manutenção para as maquinas da empresa Metalcard, uma pequena empresa de 

usinagem, visto que a manutenção predominante na empresa é a de caráter corretivo. 

Metodologia: 

Para a criação do plano de manutenção da empresa, buscou-se referencias em materiais bibliográficos, para 

conceituar manutenção e quais são os seus modelos. Tendo feito isto, buscou-se catalogar todos os 

equipamentos da empresa e levantar dados de manutenções já realizadas. Então se procurou analisar 

manuais dos equipamentos para se ter conhecimento das recomendações do fabricante. Por fim montou um 

Plano de Manutenção para os equipamentos. 

Resultado: 

Pode-se perceber que o maquinário da empresa já é datado e algumas máquinas foram totalmente 

reformadas. Foi visto que não se encontra literaturas das mesmas devido ao seu tempo de fabricação. Pelos 

dados obtidos de manutenções anteriores, ficou claro que a melhor solução seria a implementação de um 

plano de manutenção preventiva que se mostra mais eficaz que a realização de manutenção corretiva. 

Conclusão: 

Podemos perceber os conceitos relacionados à manutenção, e que dentro deste trabalho em especifico, o 

melhor plano a se adotar é o de manutenção preventiva, visto que não há dados suficientes e nem literatura 

que possa dar suporte para um plano preditivo. Apesar de antigas, as maquinas mostram-se capazes de 

operar e algumas foram submetidas à reforma completa, tornando-se um novo modelo com eficácia que 

chega a ser superior da sua formatação original. 
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SOLDABILIDADE POR ELETRODO REVESTIDO DO SAE 4340 PARA BASE DAS PERNAS DE UM 

TRANFORMADOR À SECO  

ENIC201687200 

 

VINICIUS LIMA DE ANDRADE 

Orientador(a): ELIANE DA SILVEIRA ROMAGNOLLI ARAUJO 

 

Introdução: 

A definição do tema surgiu devido à necessidade da realização de um projeto que exigia um material de alta 

resistência. Através de cálculos, comprovou-se que o melhor material para este projeto seria o SAE 4340, 

entretanto seria necessária a realização de solda entre as partes do projeto. Por ser um material de complexa 

soldabilidade devido a sua composição estrutural, buscaram-se materiais e meios que pudessem assegurar 

um processo de soldagem que garantisse a realização do projeto. 

Metodologia: 

Selecionou-se material para a constituição do corpo de prova. Soldou-se esse material com eletrodo especial 

para solda de 4340. Após a soldagem o corpo de prova foi levado a laboratório para realização de ensaio de 

tração a fim de saber a resistência da solda. Tendo sido aprovada a resistência da solda, fora feito uma peça 

protótipo a fim de analises da mesma. O protótipo fora submetido a ensaio de liquido penetrante para fins de 

classificação da qualidade da solda e submetido a ensaio de vibração para classificação da resistência da 

peça. 

Resultado: 

Através do ensaio de tração realizado no corpo de prova foi possível perceber que o processo apresentou 

boa resistividade. No ensaio de liquido penetrante realizado na peça de teste foram encontradas pequenas 

descontinuidades que foram solucionadas na fabricação da peça final. Por fim, no ensaio de vibração da 

peça teste, observou-se que o processo foi capaz de atender as demandas do projeto. 

Conclusão: 

Apesar do SAE 4340 ser um aço de difícil soldabilidade, foi possível observar que a peça pode atender as 

demandas de projeto. Entretanto, para tal, foi necessário uma gama de testes, além de materiais específicos 

para a soldagem e o trabalho de um especialista. 
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INFLUÊNCIA DO TEOR DE FERRO NA CINÉTICA E NA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO INCONEL 625 

DEPOSITADO SOBRE O AÇO 4130  

ENIC201639420 

 

ANA JÚLIA DAS GRAÇAS CARVALHO, MELISSA DAS GRAÇAS MENDES CEZAR, ANA PAULA ALVES BLECK 

DUQUE, CRISTINA DE CARVALHO ARES ELISEI 

Orientador(a): SÉRGIO ROBERTO MONTORO 

 

Introdução: 

Para melhor atender as exigências do mercado, em aspectos tecnológicos, financeiros e ambientais foi 

criada a liga de Níquel Inconel 625, pois dentre suas qualidades, a alta resistência à corrosão fez com que a 

indústria de petróleo e gás investisse em pesquisas para o melhor entendimento desta liga. Estringindo sua 

busca de conhecimento no ramo do revestimento de aços carbono através de processos de soldagem, uma 

vez que proporciona também resistência à fadiga e excelente soldabilidade. A análise do teor de ferro 

residual torna-se então o objetivo relevante desse projeto, pois gera o conhecimento das propriedades dos 

materiais trabalhados e possíveis melhorias à empresa, a qual prestaremos esse estudo de caso. Espera-se 

que através dos resultados obtidos seja certificado que o teor de ferro residual não influencia na cinética e 

resistência à corrosão, podendo então executar revestimentos com menor espessura de Inconel 625 

depositado. 

Metodologia: 

O projeto tem como materiais as amostras de aço AISI 4130 revestido em Inconel 625 e os insumos para as 

análises metalográficas fornecidas pela empresa OneSubsea, localizada na cidade de Taubaté/SP. As 

preparações das amostras, bem como as caracterizações metalográficas serão realizadas no Laboratório de 

Metalografia da FATEC Pindamonhangaba. Após a preparação das amostras, deixando-as em diferentes 

espessuras de revestimento Inconel 625, será realizado o ensaio de corrosão eletroquímica por potenciostato. 

Para essa etapa será utilizado o equipamento localizado na EEL/USP. E em seguida, serão realizadas 

análises para determinar o teor de ferro residual, a partir de análises de Microscopia Eletrônicas de 

Varredura (MEV) também localizado na EEL/USP. 

Resultado: 

Como resultado espera-se que, o teor de ferro residual não interfira na cinética e resistência à corrosão do 

Inconel 625 depositado sobre o aço AISI 4130 em diferentes espessuras do Inconel, gerando então mesmas 

características que a espessura de revestimento já utilizada na indústria, de acordo com normas. 

Promovendo também, futura alteração de métodos em normas já usados e maior lucratividade à empresa. 

Conclusão: 

O aço AISI 4130 revestido com Inconel 625 pela sua boa resistência à corrosão é utilizado na criação de 

componentes que futuramente farão parte dos componentes de extração de petróleo, necessitando assim de 

um estudo minucioso de suas características, visando também sua melhoria para que sejam respeitados esses 

fatores ditos acima, possuindo relevância não somente industrial, como também para este projeto que se 

demonstra de nível acadêmico. 
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FREQUÊNCIA E PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE HPV 

REALIZADO EM PINDAMONHANGABA-SP  

ENIC201621318 

 

FERNANDA BUENO SANT'ANNA PEREIRA, CAROLINE FERREIRA DE ALVARENGA, LUCAS TOBIAS 

RODRIGUES MACIEL 

Orientador(a): SANDRA IRENE SPROGIS DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O Papilomavírus Humano (HPV) pertence à família Papillomaviridae. Este vírus tem tropismo por pele e 

mucosa humana, sendo assim um dos principais causadores de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), 

podendo até desencadear Carcinomas Vaginal em mulheres e homens, o que o torna de grande importância 

para a saúde pública de uma população. Apesar de ser um vírus correlacionado ao sistema genital feminino 

e masculino, existem estudos que comprovam a presença ou fragmentos deste vírus em outros tecidos como 

no tecido pulmonar, no trato gastrointestinal (TGI) e também na mucosa oral. O presente estudo visou obter 

dados da incidência de casos positivos de HPV em mulheres durante o período fértil e a menopausa. 

Metodologia: 

Para a realização desta análise foi realizado um estudo epidemiológico retrospectivo, através do 

levantamento de prontuários de pacientes com diagnostico confirmado de Papilomavirus Humano realizado 

pelo método de Papanicolau, coletados e analisados no laboratório Emilio D’Alessandro situado na cidade 

de Pindamonhangaba-SP entre o período de Janeiro de 2014 a Junho de 2016. 

Resultado: 

Constatou-se que no período de 2014 à 2016, a porcentagens de exames de Papanicolau alterados foram de 

1,7%, 1,4% e 2,1% respectivamente. Destes valores descritos nos prontuários como alterados, 40%, 58% e 

57% respectivamente foram diagnosticados como HPV. Do total dos valores supracitados 15% das mulheres 

diagnosticadas com a doença são menopausadas e 85% ainda estão no meu período fértil. 

Conclusão: 

Com os resultados obtidos pode-se observar um numero ainda relativamente alto para esta patologia, onde 

nota-se que a porcentagem das mulheres diagnosticadas vem crescendo mesmo com o avanço da tecnologia 

para o diagnostico precoce. Deste modo se vê a necessidade da realização de campanhas de conscientização 

voltadas para um publico mais jovem, visando intervir na transmissão do vírus, diminuindo assim a 

ocorrência de casos na região. 
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SAÚDE DO TRABALHADOR: A IMPORTÂNCIA DO TOQUE TERAPÊUTICO  

ENIC201613183 

 

GABRIELA VIANNA GUEDES, MARCOS CÉSAR CÓSSIO TAPAJÓZ JÚNIOR 

Orientador(a): MARIA ANGELA PETRINI 

 

Introdução: 

A Enfermagem holística tem se inserido no campo da ciência como um paradigma do pensar humano, e o 

desenvolvimento de teorias de Enfermagem, como A Ciência do Ser Humano Unitário, fortalece as práticas 

holísticas de Enfermagem. Segundo Martha Rogers, o ser humano está integrado no todo e o todo está 

integrado no ser humano, mas cada ser humano tem um padrão próprio (individual).O Toque Terapêutico 

(TT) é uma técnica de terapia complementar que não possui qualquer base religiosa e cujo intuito é 

repadronizar o campo energético humano. Tem se revelado um excelente meio não-invasivo de que o 

enfermeiro e outros profissionais da saúde lançam mão para promover relaxamento, reduzir a ansiedade, 

controlar a dor e outros efeitos.Na saúde do trabalhador a morbidade pode ser uma resultante da falta de 

condições mínimas de qualidade na pratica profissional resultando assim em um trabalho de péssima 

qualidade altamente perigoso a saúde. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva e de natureza quantitativa de um trabalho de graduação em 

desenvolvimento, em uma universidade do Vale do Paraíba Paulista em um serviço de medicina 

ocupacional. Foram coletadas informações por meio dos prontuários dos servidores que submeteram-se ao 

atendimento em Toque Terapêutico entre os anos de 2008 a 2011 

Resultado: 

Foi realizada uma triagem dos prontuários e selecionados os que tinham mais de dois. De 150 prontuários 

avaliados foram selecionados 60 prontuários onde os sujeitos estão aguardando a aplicação do instrumento 

de coleta de dados. Este instrumento fundamenta o objetivo do trabalho, que é registrar e avaliar a opinião 

dos trabalhadores quanto os benefícios que o programa de toque terapêutico trouxeram para sua vida 

profissional e à todos os aspectos biopsicossociais. 

Conclusão: 

A atuação do enfermeiro amplia-se com o trabalho da interação dos campos energéticos humano e 

ambiental, proporcionando prevenção de problemas de saúde e melhoria na qualidade de vida aos 

trabalhadores. A sociedade percebe que a melhora na qualidade do serviço favorece produtividade e saúde 

financeira às empresas. Assim, o Programa de Toque Terapêutico transmite sentimentos que podem 

contribuir na redução do medo e ansiedade do trabalhador, proporcionando reestabelecimento de sua 

vitalidade. 
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PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM APARATO EXPERIMENTAL PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE 

ESCOAMENTO EM FUNÇÃO DA ALTURA PARA RECIPIENTES CILÍNDRICOS  

ENIC201612482 

 

JÉSSICA APARECIDA CORRÊA PEREIRA, PATRÍCIA KAREN DE PAULA LOURENÇO, CRISTINA DE CARVALHO 

ARES ELISEI, ANA PAULA ALVES BLECK DUQUE 

Orientador(a): SÉRGIO ROBERTO MONTORO 

 

Introdução: 

Construção de um equipamento, aparato experimental, com tanque de formato cilíndrico com dutos de saída 

cilíndrica. Utilizados para determinar a vazão de líquidos em escoamentos permanentes, a perda de carga 

distribuída ao longo dos tubos, e a determinação dos tempos necessários de descarga de um volume de 

fluido em um tanque cilíndrico vertical, quando se utiliza tubos com diferentes comprimentos e diâmetros. 

O principal objetivo deste relatório é apresentar a maneira como as propriedades do fluido estão diretamente 

relacionadas com o tempo que um tanque de dimensões conhecidas é esvaziado, bem como verificar uma 

comparação provável entre os tempos obtidos experimentalmente e teoricamente. Utilizando variações da 

equação de Princípio de Bernoulli. 

Metodologia: 

Os materiais que serão necessários para a realização do presente projeto estão listados abaixo: - Um 

cronômetro digital com capacidade de armazenar 10 tempos parciais; - Seis tubos cilíndricos metálicos com 

comprimentos e diâmetros diferentes; - Um reservatório cilíndrico transparente ou provido com visor de 

nível; - Uma placa de Madeirit plastificado; - Parafusos, abraçadeiras, etc. Os materiais listados acima serão 

adquiridos pela FATEC Pindamonhangaba, uma vez que a bancada de experimentos que será construída será 

instalada no laboratório de hidráulica e pneumática da FATEC Pindamonhangaba. 

Resultado: 

Como resultados esperados, podemos citar: a) Crescimento profissional para o aluno que, por sua vez, 

poderá colocar em prática todo o conhecimento que foi adquirido nas disciplinas de projetos de produtos na 

realização do projeto da bancada de experimentos; b) Confecção de um aparato experimental que poderá ser 

utilizado por todos os alunos da FATEC Pindamonhangaba; c) Montagem de roteiros para as práticas de 

laboratório. 

Conclusão: 

A relevância do presente projeto de iniciação tecnológica será a construção da bancada de experimentos que 

poderá ser utilizada nas aulas práticas nas disciplinas de Fundamentos de Fenômenos de Transporte e Massa 

no curso de Projetos Mecânicos e Mecânica dos Fluidos no curso de Manutenção Industrial. 
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PROJETO DE UMA BANCADA PARA VERIFICAÇÃO DAS PERDAS DE CARGA NO ESCOAMENTO EM 

FUNÇÃO DA ALTURA PARA RECIPIENTES CILÍNDRICOS  

ENIC201644598 

 

PATRÍCIA KAREN DE PAULA LOURENÇO, JÉSSICA APARECIDA CORRÊA PEREIRA, CRISTINA DE CARVALHO 

ARES ELISEI, ANA PAULA ALVES BLECK DUQUE 

Orientador(a): SÉRGIO ROBERTO MONTORO 

 

Introdução: 

Os experimentos que a bancada poderá realizar consistem em analisar através de dutos a vazão de água, e 

também outros fluidos, de um recipiente cilíndrico e também as aplicações das equações de conservação de 

energia e conservação da massa para escoamento em recipiente de formato cilíndrico com duto de saída 

também cilíndrico. Tem por objetivo também mostrar a importância da formulação teórica para a 

comparação com as medidas experimentais. Como objetivos específicos, o projeto irá proporcionar a análise 

dos fluidos para determinar o quanto a viscosidade podem influenciar em seu escoamento, em função das 

perdas de cargas ocorridas no escoamento devido às variações de diâmetro e comprimento dos dutos. Vale 

ressaltar que nesse projeto será executado o projeto inicial da bancada, contendo os desenhos do 

reservatório cilíndrico e dos dutos que serão utilizados. Além disso, serão especificados todos os materiais 

necessários para a posterior construção da bancada. 

Metodologia: 

Por se tratar da realização de um projeto, não serão necessários materiais. Só serão utilizados livros que 

poderão ser usados nos acervos da biblioteca da FATEC Pindamonhangaba e da biblioteca da Faculdade de 

Engenharia de Guaratinguetá (FEG/UNESP), além dos laboratórios de informática da FATEC 

Pindamonhangaba. No final todos os desenhos e esquemas serão impressos ou na FATEC Pindamonhangaba 

ou correrá por conta do aluno e/ou orientador. O projeto será realizado nas dependências da FATEC – 

Pindamonhangaba, onde serão disponibilizados os recursos necessários para sua realização tais como livros, 

computadores, softwares de projetos, etc. Também será realizada uma pesquisa de campo nas dependências 

da Escola de engenharia de Lorena, onde encontra-se uma bancada experimental semelhante à que será 

projetada nesse presente projeto. 

Resultado: 

Como resultados esperados, podemos citar: a) Crescimento profissional para o aluno que, por sua vez, 

poderá colocar em prática todo o conhecimento que foi adquirido nas disciplinas de projetos de produtos na 

realização do projeto da bancada de experimentos; b) Confecção de um aparato experimental que poderá ser 

utilizado por todos os alunos da FATEC Pindamonhangaba; c) Montagem de roteiros para as práticas de 

laboratório. 

Conclusão: 

A relevância do presente projeto de iniciação tecnológica será a futura construção da bancada de 

experimentos que poderá será utilizada nas aulas práticas nas disciplinas de Fundamentos de Fenômenos de 

Transporte e Massa no curso de Projetos Mecânicos e Mecânica dos Fluidos no curso de Manutenção 

Industrial. 
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EDUCAÇÃO BILÍNGUE: REFLEXÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES NO APRENDIZADO DE OUTRA 

LÍNGUA PARA CRIANÇAS DE 2/3 ANOS DE IDADE  

ENIC201674118 

 

ALINE FERNANDES BARACAT, FABÍOLA REINHART 

Orientador(a): SIMONE GUIMARÃES BRAZ 

 

Introdução: 

O presente trabalho trata da educação bilíngue infantil com a intenção de comprovar as vantagens de iniciar 

este tipo de educação precocemente, anterior à alfabetização. A educação bilíngue, nos tempos atuais, tem 

sido objeto de muitos estudos no campo da educação tendo como foco não apenas as capacidades que ajuda 

a desenvolver, mas os âmbitos em que a própria linguagem atua, em especial no contexto escolar formal. 

Assim, este estudo aborda o tema pretendendo um esclarecimento mais profundo do que realmente é o 

bilinguismo, como funciona, quais suas vantagens e que tipo de desvantagens pode produzir. O estudo 

enfoca ainda a extrema importância do conhecimento e compreensão desta temática para educadores e pais 

dos educandos, buscando nortear e esclarecer a ambos sobre a aquisição da segunda língua e dos resultados 

que deverão obter com a escolha da educação que desejam atribuir aos seus filhos. 

Metodologia: 

Esse estudo tem por finalidade realizar uma pesquisa básica com abordagem qualitativa, visando aprofundar 

os conhecimentos sobre a educação bilíngue para crianças de 2 a 3 anos. Para melhor tratamento dos 

objetivos desta pesquisa, temos como metodologia a pesquisa bibliográfica, na busca e alocação de 

conhecimentos sobre a infância ser a melhor época para aprender uma nova língua e de como tornar-se 

proficiente em duas línguas, correlacionando tal conhecimento com abordagens trabalhadas por alguns 

autores. A pesquisa se assume como pesquisa bibliográfica, por proporcionar maior familiaridade com o 

problema, tornando-o explícito a partir da revisão de literatura sobre o tema, o que implica que os dados e 

informações necessários para realização da pesquisa sejam obtidos a partir do apuramento de autores 

especializados através da leitura aprofundada de livros, artigos científicos e revistas especializadas, entre 

outras fontes, como os referenciais de Flory (2008), Marcelino(2007), Mengarda (2015), dentre outros. O 

estudo estruturou-se nas linhas gerais sobre o bilinguismo, procurando esclarecer o que é bilinguismo e 

situar sobre alguns conceitos para facilitar a compreensão a respeito do tema e ressaltar, no contexto atual, a 

sua importância. O Bilinguismo e a Neurociência, segue dando continuidade ao assunto, envolvendo o 

conhecimento sobre as capacidades e habilidades cerebrais desenvolvidas na infância; o desempenho 

profissional de falantes bilíngues adultos, e, teorias que têm demonstrado que o bilinguismo retarda o 

envelhecimento do cérebro e permite um melhor aproveitamento cognitivo das funções que foram sofrendo 

um declínio esperado após a idade adulta. As fundamentações teóricas para uma educação bilíngue precoce, 

discorre e apresenta as principais teorias e paradigmas experimentais relacionadas ao assunto validando a 

aquisição precoce de uma segunda língua, como a teoria da equilibração de Jean Piaget. Para finalização 

destes estudos, buscou-se metodologias utilizadas na educação infantil bilíngue, nas quais exploram-se as 

mais utilizadas pelas escolas bilíngues brasileiras. 

Resultado: 

Como resultados preliminares, devido ao dilema que se tem em saber se realmente é eficaz ou válido optar 

por uma educação infantil bilíngue, essa pesquisa se justifica através da comprovação de que a infância, de 

que a faixa etária de 2 a 3 anos, é a melhor idade para se iniciar o contato com uma outra língua. Acredita-se 

na contribuição para o seu público-alvo, ressaltando os ganhos com a aquisição de uma segunda língua e um 

uso da língua materna num nível superior e, junto a isso, o desenvolvimento de habilidades intelectuais e a 

ampliação de conhecimentos. 

 

 

 



  

803 

 

Conclusão: 

Com este trabalho, pretende-se alertar os educadores que a motivação é o que move a aprendizagem de 

qualquer idioma. Por isso, a sala de aula deve ser um lugar vivo e com atrativo visual, podendo fazer uso de 

diferentes recursos e metodologias. Acredita-se que o educador tenha conhecimentos das muitas situações 

lúdicas em que os alunos aprendem. Assim, a compreensão vem por meio dos sensos auditivo e visual, e, a 

variedade de atividades escritas, orais, a interação por meio de jogos, teatro ou fantoche devem decorrer de 

uma maneira divertida e planejada no ensino de outra língua. 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, LOCALIZADAS NO 

IMÓVEL RURAL DA APAE DE TAUBATÉ/SP  

ENIC201668890 

 

LETÍCIA NARA MAIA SANTOS, JULIANA PISSURNO FERREIRA DOS SANTOS, 

LUCASGTEIXEIRA@HOTMAIL.COM, MARCOS ANTONIO BRAGA LOPES, HUGO TADEU BATISTA 

GONÇALVES 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

As florestas desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, e proporcionam qualidade 

de vida aos seres humanos. A ocupação irregular dessas áreas, principalmente as que margeiam rios e 

nascentes trazem efeitos negativos, tais como: a redução da vazão em períodos de estiagem, maiores 

enchentes e enxurradas em épocas de chuvas. As áreas de preservação permanente, com foco nas matas 

ciliares, bem como topos de morros e encostas desempenham a função fundamental de proteger e manter os 

recursos hídricos, conservar a diversidade de espécies de plantas e animais, e ainda de controlar erosões no 

solo e os conseqüentes assoreamentos e poluição dos cursos d’água. 

Metodologia: 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de recuperação da APP do córrego e de 

orientar os trabalho de plantio de mudas nativas localizadas no imóvel rural da APAE. O acesso à área em 

estudo dá-se pela Estrada Antônio de Angelis, 801, no bairro Cataguá, no município de Taubaté/SP. Foram 

realizadas visitas no local, sendo feito registro fotográfico, estudo topográfico, estudo do entorno e 

levantamento da problemática. Sendo assim, estipularam-se as atividades necessárias à execução do serviço 

da recuperação a qual será realizada por pessoal técnico devidamente capacitado e habilitado, utilizando-se 

de aparelhagem e instrumental compatível com a precisão de cada trabalho, devidamente monitorado pelos 

alunos gestores do projeto. 

Resultado: 

Observou-se que plantio total de mudas nativas é o melhor método de recuperação a ser utilizado, devido ao 

fato da área não possuir remanescentes com capacidade de dispersão de sementes ou bancos de sementes. 

Seguindo um cronograma para o melhor período de plantio, preparação do solo, aplicação da camada de 

solo orgânico, combate à formiga, preparo do solo das covas, obtenção das mudas, distribuição das mudas, 

plantio florestal, manutenção e avivamento da área de APP que o córrego transpõe para a finalidade de em 

longo prazo trazer saúde para o córrego, tornando estável o processo de reflorestamento. 

Conclusão: 

A recuperação das áreas degradadas, recomposição da mata nativa, e adequação da área de preservação 

permanente em detrimento as normas vigentes, são objetivos primários para que possa gerar qualidade 

ambiental, interação social, e qualidade de vida para a população que frequenta a APAE. Contudo, a partir 

de um levantamento sistemático e organizado das problemáticas da área em estudo, é possível o 

desenvolvimento de um projeto de recuperação, que seja coerente e aplicável em relação aos recursos 

disponíveis, como por exemplo, financeiro, pessoal e técnico. 
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E-COMMERCE: O DESAFIO DA CONSOLIDAÇÃO DE UMA MARCA NO AMBIENTE DIGITAL  

ENIC201662755 

 

FELIPE JOSÉ DE MATTOS 

Orientador(a): MARCIO DA SILVEIRA LUZ 

 

Introdução: 

Muito se estuda no âmbito empresarial sobre o planejamento financeiro, bom aproveitamento de recursos, 

administração de estoque e outros conceitos estratégicos para o crescimento de um negócio, mas muitos 

empreendedores acabam esquecendo do desenvolvimento e propagação do nome do seu próprio 

investimento. A reputação da marca de qualquer empreendimento digital é de extrema importância para que 

o mesmo se estruture no mercado e tenha um retorno financeiro crescente, de forma a fidelizar clientes e se 

tornar uma referência dentro do nicho de trabalho do negócio. 

Metodologia: 

Esta pesquisa de abordagem qualitativa será realizada com base em dois projetos de empreendimentos que 

tiveram início de suas atividades há alguns anos no mercado, sendo um deles encerrado por uma um mau 

planejamento estratégico de marketing e outro que teve o retorno do investimento em 3 meses e triplicou 

seu faturamento entre o último semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016. Além disso foram feitas 

buscas por informações em livros e sites que abordam o tema, incluindo alguns estudos de casos específicos 

sobre empresas que atuam no comércio digital e tiveram bons resultados com a construção de suas marcas. 

Resultado: 

Essa pesquisa mostra que no universo digital não basta conhecer os diversos meios de divulgação e 

existentes, se o gestor não souber utilizá-los da maneira correta e personaliza-los de acordo com o perfil da 

sua marca. Deve existir um planejamento muito bem estruturado e integrado ao nicho de mercado em que o 

negócio está inserido, além de que o mesmo deve estar sempre se adaptando às novas tendências e 

acompanhar o seu público-alvo onde quer que eles estejam. É comum encontrar empresas que possuem um 

bom orçamento para investir em campanhas de publicidade, mas que não conseguem extrair o melhor 

resultado possível daquele projeto, pois não procuram vivenciar de perto a realidade do mercado, se 

tornando assim uma segunda opção de compra e deixando com que sua marca perca espaço para a 

concorrência. 

Conclusão: 

Empreender no mundo digital tem diversas vantagens, entre elas o custo reduzido de operação. No entanto, 

a facilidade de alcance de público é inferior à de um negócio atuante em um estabelecimento físico, uma vez 

que as pessoas só vão acessar o seu site se virem o anúncio da sua empresa ou produto em algum lugar. 

Pode-se então considerar um dos maiores desafios de se empreender no universo online desenvolver 

campanhas de marketing inteligentes e com um custo que não fuja do orçamento do empreendimento, 

conquistando aos poucos a consagração da marca do seu negócio. 
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EFEITO DO USO DE MULCHING NO CRESCIMENTO DO PIMENTÃO VERDE.  

ENIC201686891 

 

RAI DE OLIVEIRA SANTOS CLARO, VINICIUS BELLUSSI ULIANA, GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS 

RODRIGUES, NICHOLAS TABORDA NORDI, LUIZ MATHEUS COELHO TEIXEIRA 

Orientador(a): ALECSANDRA DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

Além da cobertura morta na prevenção de plantas daninhas utilizam-se materiais sintéticos e, 

frequentemente, outros materiais são lançados no mercado (YURI et al., 2012). Em alface Rocha e 

Purquerio (2008) observaram que as plantas produziram maior massa seca na área coberta por ráfia dupla-

face, igualando-se às da manta de poliéster de coloração preta, de 220 g, do solo nu capinado e do filme 

plástico PEBD preto de 60 ì, diferenciando-se, estatisticamente, da manta de poliéster branca de 100 g. Pelo 

exposto, este trabalho tem por objetivo avaliar o desenvolvimento de plantas de pimentão (Capsicum 

annuum) utilizando coberturas de solo. 

Metodologia: 

O experimento foi realizado no Departamento de Ciências Agrárias da Unitau e utilizou-se o delineamento 

em blocos ao acaso, com cinco tratamentos (rafia carijó, ráfia preta, plástico preto, cobertura morta e solo 

nu), quatro repetições e 4 plantas por parcela. As plantas foram medidas logo após o transplantio e três 

meses depois se determinou a massa verde, altura da planta, massa seca da parte aérea e do sistema 

radicular. Os resultados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey 5%. 

Resultado: 

Não houve diferença estatística entre os tratamentos. Observa-se na Figura 1 que a altura das plantas 

cultivadas com plástico preto foi de 23,98 cm, enquanto o tratamento solo nu proporcionou a menor altura 

da planta (18,42 cm). A cobertura com ráfia carijó proporcionou uma massa seca do sistema radicular 

110,6% maior do que a das plantas cultivadas em solo nu. A maior produção de massa verde foi obtida nas 

plantas cultivadas com plástico preto (33,51g), e nas cultivadas em solo nu, a massa verde foi 64,9% menor 

que aquelas cultivadas sobre o solo coberto com plástico preto. O uso do plástico preto resultou em maior 

massa seca da parte aérea (6,82 g), enquanto as plantas do solo nu apresentaram uma produção média de 

2,65g de matéria seca. 

Conclusão: 

Conclui-se que apesar do teste estatístico não diagnosticar as diferenças significativas, entre os valores, a 

ráfia carijó e o plástico preto proporcionaram os melhores resultados para o cultivo de pimentão verde. 
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I ENCONTRO DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS NA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  

ENIC201647821 

 

MARCELA ANDRESSA SIMÕES SILVA, ANA CAROLINA SILVA JERONYMO, TERESA CÉLIA DE MATTOS 

MORAES DOS SANTOS, ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

A doação e transplante de órgãos apesar de ter sua história de desenvolvimento muito recente é uma 

realidade que tem se estendido a todo país, mostrando evolução da ciência e melhora na qualidade do 

sistema de saúde, colocando também o Brasil entre os países onde mais se estuda e realiza transplantes no 

mundo, e esse processo configura-se como um dos mais complexos, revolucionários e apaixonantes da área 

de saúde, propondo atuação multiprofissional. Visto a importância deste tema o Departamento de 

Enfermagem proporcionou um encontro sobre este tema, convidando membros do Núcleo de Captação de 

órgãos (NCAP) do Hospital Israelita Albert Einstein objetivando demonstrar e debater o processo de 

captação e doação e órgãos e tecidos para os acadêmicos da área. 

Metodologia: 

Relato de experiência baseado no evento do I Encontro de doação e transplante de órgãos e tecidos realizado 

pelo Departamento de Enfermagem e realizado no auditório do Campus do Bom Conselho da Universidade 

de Taubaté em 12 de agosto de 2016, com a participação de alguns membros do Núcleo de Captação de 

órgãos (NCAP) do Hospital Israelita Albert Einstein. 

Resultado: 

No primeiro momento foram abordados temas referentes à legislação, documentação da doação de órgãos, 

reconhecimento de possível doador e abertura do protocolo de morte encefálica, em seguida foram 

apresentados dados estatísticos referentes ao números de doações em todo o Brasil e dados específicos como 

por exemplo de recusas familiares, órgãos inviabilizados, potenciais doadores perdidos, número de morte 

encefálica entre outros, no terceiro momento o foco foi na abordagem dos cuidados para manter a 

viabilidade dos órgãos e tecidos a serem transplantados por meio da conservação fisiológica, e 

hemodinâmica do doador após constatado a morte encefálica, e por último entrevista e acolhimento familiar 

sobre o que era a morte, luto, e como abordar a família que acabou de perder um ente querido. 

Conclusão: 

Conclui-se que o conhecimento dos acadêmicos pouco em relação ao tema mas o interesse dos mesmos 

acerca do assunto mostrou-se grande, mostrando que o tema deve ser mais discutido durante a graduação de 

enfermagem. Também constatou-se a importância de mostrar aos graduandos áreas de possível atuação 

dentro da enfermagem possibilitando eventos que proporcionem a participação de pessoas especializadas 

que já atuam na área para poder demonstrar, compartilhar experiências e divulgar uma área tão interessante 

e pouco explorada. 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, LOCALIZADAS NO 

IMÓVEL RURAL DA APAE DE TAUBATÉ/SP  

ENIC201669316 

 

LUCASGTEIXEIRA@HOTMAIL.COM, LETÍCIA NARA MAIA SANTOS, HUGO TADEU BATISTA GONÇALVES, 

JULIANA PISSURNO FERREIRA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO BRAGA LOPES 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

As florestas desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, e proporcionam qualidade 

de vida aos seres humanos. A ocupação irregular dessas áreas, principalmente as que margeiam rios e 

nascentes trazem efeitos negativos, tais como: a redução da vazão em períodos de estiagem, maiores 

enchentes e enxurradas em épocas de chuvas. As áreas de preservação permanente, com foco nas matas 

ciliares, bem como topos de morros e encostas desempenham a função fundamental de proteger e manter os 

recursos hídricos, conservar a diversidade de espécies de plantas e animais, e ainda de controlar erosões no 

solo e os conseqüentes assoreamentos e poluição dos cursos d’água. 

Metodologia: 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de recuperação da APP do córrego e de 

orientar os trabalho de plantio de mudas nativas localizadas no imóvel rural da APAE. O acesso à área em 

estudo dá-se pela Estrada Antônio de Angelis, 801, no bairro Cataguá, no município de Taubaté/SP. Foram 

realizadas visitas no local, sendo feito registro fotográfico, estudo topográfico, estudo do entorno e 

levantamento da problemática. Sendo assim, estipularam-se as atividades necessárias à execução do serviço 

da recuperação a qual será realizada por pessoal técnico devidamente capacitado e habilitado, utilizando-se 

de aparelhagem e instrumental compatível com a precisão de cada trabalho, devidamente monitorado pelos 

alunos gestores do projeto. 

Resultado: 

Observou-se que plantio total de mudas nativas é o melhor método de recuperação a ser utilizado, devido ao 

fato da área não possuir remanescentes com capacidade de dispersão de sementes ou bancos de sementes. 

Seguindo um cronograma para o melhor período de plantio, preparação do solo, aplicação da camada de 

solo orgânico, combate à formiga, preparo do solo das covas, obtenção das mudas, distribuição das mudas, 

plantio florestal, manutenção e avivamento da área de APP que o córrego transpõe para a finalidade de em 

longo prazo trazer saúde para o córrego, tornando estável o processo de reflorestamento. 

Conclusão: 

A recuperação das áreas degradadas, recomposição da mata nativa, e adequação da área de preservação 

permanente em detrimento as normas vigentes, são objetivos primários para que possa gerar qualidade 

ambiental, interação social, e qualidade de vida para a população que frequenta a APAE. Contudo, a partir 

de um levantamento sistemático e organizado das problemáticas da área em estudo, é possível o 

desenvolvimento de um projeto de recuperação, que seja coerente e aplicável em relação aos recursos 

disponíveis, como por exemplo, financeiro, pessoal e técnico. 
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E AGORA MÃE?: REVISTA PARA GESTANTES DO VALE DO PARAÍBA  

ENIC201630982 

 

KELEM APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, STEPHANY DOS SANTOS RAMOS 

Orientador(a): DIEGO DE MAGALHÃES BARRETO 

 

Introdução: 

A gestação é um período de suma importância na vida da mulher. A falta de informação confiável e a 

ansiedade fazem com que a futura mãe esteja sempre buscando conteúdo a respeito de sua A revista E agora 

mãe? surge com o objetivo de trazer a informação com credibilidade, pautada por opiniões de especialistas 

no assunto, trazendo a futura mãe para o centro das atenções, para que ela esteja orientada sobre tudo o que 

está por vir. 

Metodologia: 

A pesquisa foi realizada através de questionários impressos e auto preenchíveis com abordagem 

quantitativa, a qual foram mescladas questões descritivas e causais. O projeto visava realizar a pesquisa com 

aproximadamente 100 gestantes, com o intuito de que se tenha maior assertividade nas informações. Os 

questionários foram aplicados dentro do Santuário Nacional de Aparecida, parcialmente com grávidas do 

projeto social “Colinho de Mãe”, parte com funcionárias do quadro geral e abrangendo ainda mulheres com 

cargos de gerência e liderança. Essa distribuição visa atingir diferentes classes sociais. Para integrantes do 

projeto social, o questionário foi aplicado e recolhido imediatamente. Para as demais colaboradoras, a 

pesquisa foi enviada diretamente ao setor da gestante e devolvida no mesmo dia. Antes da aplicação da 

pesquisa, foi feita a conscientização das gestantes sobre a importância da participação e veracidade nas 

respostas. 

Resultado: 

A amostra da pesquisa é de 96 gestantes, entre 14 e 35 anos, das classes A, B e C, baseadas em sua maioria 

nas cidades de Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Roseira e Potim. Considerando os dados coletados na 

pesquisa e realizando o cruzamento com as respostas para perguntas abertas, conclui-se que mais de 60% 

das gestantes têm entre 21 e 30 anos, 39% das gestantes leem revistas, quase 97% das entrevistadas 

gostariam de ler uma revista a respeito de sua gestação, 66% das gestantes preferem ler a revista em formato 

impresso, editorias relacionadas à saúde, amamentação e bem-estar representam quase 60% do total dos 

assuntos que as entrevistadas mais gostariam de ver na revista, 100% das entrevistadas acompanham 

publicações a respeito de sua gestação; e das 69 gestantes que responderam à pergunta aberta, 33 citam o 

parto como sua maior dúvida a respeito do período de gestação. 

Conclusão: 

Considerando os dados coletados na pesquisa e estudos bibliográficos realizados; conclui-se que é viável a 

criação de uma revista para gestantes no Vale do Paraíba. As pautas serão relacionadas à saúde, bem-estar, 

beleza, moda, entretenimento; focando sempre na gestante. O produto surge como uma inovação no 

mercado, uma vez que não existem referências voltadas especificamente para este público em questão. O 

que se tem nas bancas hoje são materiais para os pais, sobre a educação dos filhos. Nada aprofundado na 

questão ser mulher e estar grávida. 
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ESTUDO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS EM DIFERENTES PERÍODOS DO ANO UTILIZANDO IMAGENS 

DE SATÉLITES E ORTOFOTOS EM TRECHOS DO RIO PARAÍBA  

ENIC201679262 

 

MARIA EDUARDA BUCHOLZ DE OLIVEIRA, ANA TERESA DE SALLES MACHADO, LUCIANA CASTRO DE 

PAULA DE OLIVEIRA, JÉSSICA CRISTINA DE OLIVEIRA 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

O crescimento populacional somado ao despejo de efluentes e resíduos nos corpos hídricos aumenta a 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e consequentemente a eutrofização da água contribuindo para o 

crescimento das macrófitas aquáticas nas margens de rios, lagos, reservatórios e cachoeiras. Elas 

disponibilizam nutrientes para água, retiram substâncias tóxicas, servem de moradia para animais e se 

adaptam em diversos ambientes. Classificam-se em aquáticas emersas, com folhas flutuantes, submersas 

enraizadas, submersas livres e flutuantes. Apesar da importância ecológica, quando em grande quantidade as 

macrófitas podem prejudicar o curso dos rios, comprometer a estrutura de pontes e o funcionamento de 

usinas hidrelétricas, entre outros. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada teve como base pesquisas de artigos, manuais e relatórios técnicos disponibilizados 

na internet, livros e visitas de campo com objetivo de avaliar a quantidade de plantas macrófitas e sua 

dinâmica ao longo do ano, em alguns pontos do Rio Paraíba do Sul, no trecho do Vale do Paraíba. 

Resultado: 

Baseado nas observações realizadas e no comparativo dos diferentes pontos de análise, é possível criar a 

analogia de que onde há despejo de efluentes devidamente tratados, o meio ambiente possui força suficiente 

para manter a estabilidade na proliferação de macrófitas. A eutrofização proveniente de efluentes 

domésticos, industriais e agrícolas cria no ambiente aquático um acúmulo de nutrientes (como fosfatos e 

nitratos) que provocam um acúmulo da matéria orgânica aumentando a DBO. Ao decorrer da decomposição, 

o oxigênio ao longo do leito do rio torna-se insuficiente proporcionando a diminuição do controle de vida no 

ambiente, visto que animais aquáticos e a vegetação precisam do oxigênio para manutenção da 

biodiversidade, aumentando a matéria orgânica devido a morte dos peixes e das plantas. Cria-se o ambiente 

favorável para a instalação de macrófitas agravado pela abundância de matéria orgânica nos efluentes 

domésticos formando um ciclo de proliferação descontrolada destas plantas nocivas ao sistema hidráulico. 

Conclusão: 

Assim, preliminarmente pode-se concluir que um dos fatores que influenciam no crescimento das 

macrófitas é o despejo indiscriminado de efluentes líquidos sem tratamento adequado ao longo dos trechos 

estudados, principalmente nos períodos de estiagem, sendo primordial que os municípios melhorem os 

percentuais de esgoto tratado antes do seu descarte, pois essa é uma das ações que diminuirá a contaminação 

e a presença das macrófitas nos corpos d’água. 
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ENSAIO FOTOGRÁFICO SOBRE A MODA COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E INDIVIDUALIDADE  

ENIC201689944 

 

ROBERTA CHRISTINA DA SILVA SOUZA 

Orientador(a): JEFFERSON JOSÉ RIBEIRO DE MOURA 

 

Introdução: 

A moda pode ser vista como parte inerente do comportamento humano. A partir do momento em surgiu a 

necessidade de cubrir o corpo, a moda passou a fazer parte da vida em sociedade. Hoje as roupas já não 

representam apenastal função, mas se tornaram um meio de comunicação com linguagem e signos 

próprios.Considerada como mídia secundária, a induméntária expõe para o mundo a ideologia do indivíduo 

que a usa. Observando o vestuário que forma a sociedade urbana, é possível enxergar códigos que 

expressam estilos e pensamentos que são absorvidos pelo receptor. A fotografia pode retratar de maneira 

verídica os signos explorados na indumentária, capturando as nuances que formam a personalidade. Por 

meio do olhar do fotógrafo é possivel unir o mundo imaginário ao real, usando enquadramentos e luz. Com 

o ensaio fotográfico, esse artigo busca explorar o estilo do indivíduo e como a personalidade pode ser 

captada. 

Metodologia: 

O ensaio fotográfico irá retratar os personagens selecionados em seus ambientes urbanos, para que aconteça 

o contraste do estilo pessoal com o local. O foco principal de cada foto serão as roupas e a mensagem que 

elas passam. Os personagens serão retratados de acordo com sua personalidade, para que as fotos passem 

suas ideologias, de acordo com o que for captado de uma entrevista feita previamente. Serão selecionados 

quatro personagens, tanto homens quanto mulheres, com estilos e personalidades distintas, para que haja 

representatividade. Esses personagens serão entrevistados antes do ensaio fotográfico, para que seja 

desenvolvido um estilo antes da produção das fotos. As fotos serão feitas com luz natural, variando entre 

planos abertos, médios e closes, para mostrar os detalhes do ambiente e dos elementos que captam a 

personalidade. As poses dos personagens serão naturais, sem muita produção, para que os trejeitos e traços 

de personalidade possam ser captados o mais puramente possível. As cores dos looks deverão ser coerentes 

com cenário escolhido, para que nenhum se sobrepunha sobre o outro. Serão feitas sessões de fotos com 

caráter narrativo, no qual as fotos deverão transmitir uma história sem muita necessidade de descrição 

textual e para que sejam captados os pequenos detalhes que formam a personalidade do personagem. O 

projeto gráfico do ensaio trará as fotografias editadas e diagramadas de maneira coerente e contínua, com 

inserções textuais entre algumas fotos. Esses textos trarão pequenas explicações e citações dos personagens 

com frases que exemplifiquem a mensagem que deve ser captada pela foto. 

Resultado: 

Neste artigo espera-se entender e expor as nuances dos tipos de personalidade em indivíduos que se 

destacam na sociedade atual. Por meio da fotografia serão contadas narrativas mostrando a individualidade 

dos personagens em espaços urbanos, como praças e ruas. O estilo será o principal fator de destaque, 

buscando passar uma mensagem sobre a personalidade e ideologia do personagem. 

Conclusão: 

Dessa forma, esse atigo conta com a narrativa fotográfica para expor a individualidade de personagens que 

se destacam no ambiente urbano, por meio de seus estilos diferentes. Usando o conceito de que o ensaio 

fotográfico constrói uma história, pode ser mostrado como o estilo individual contêm signos e mensagens 

embutidas na indumentária, demonstrando ideologias e convicções. 
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COMPORTAMENTOS PRÓ-SOCIAS E SUA RELAÇÃO COM O ENSINO-APRENDIZAGEM.  

ENIC201659812 

 

SUELEN LORENA 

Orientador(a): FABIANE FERRAZ SILVEIRA FOGAÇA 

 

Introdução: 

Psicologia Escolar é um campo teórico-prático envolvido com as questões de ensino-aprendizagem, 

interação do professor e aluno, relação da família com a escola entre outras, que visa melhorar a qualidade 

de vida dos membros. A relação da Análise do Comportamento com a Educação consiste no arranjo de 

condições para um ensino eficaz, ampliação da variabilidade comportamental e sensações positivas 

associadas em todos os envolvidos nesse processo. Na modificação do comportamento tanto do professor 

como do aluno tendo em vista a promoção das aprendizagens. 

Metodologia: 

Observar a dinâmica da sala, a forma como o professor interage com os alunos, o tipo e a natureza de 

estímulos que fornece e os efeitos dos mesmos sobre os alunos, isto é, as reações que os alunos manifestam 

diante aos estímulos. Para que os alunos tenham um bom desempenho escolar é preciso que se tenha um 

bom repertório de comportamentos pró-sociais, é preciso que os professores saibam quais são os 

comportamentos que seus alunos possuem para que se aumente a frequência deste e automaticamente 

reduzindo a emissão dos comportamentos inadequados muito bom.neste trabalho Para a avaliação dos 

comportamentos pró-acadêmicos dos alunos foi utilizado o Inventário de comportamentos Pró-socias 

(Rodrigues, O.M.P.R.-2007). Foi realizado observações, durante um mês em encontros semanais utilizando 

o Inventário, com a finalidade de auxiliar os professores a identificar quais comportamentos adequados e 

inadequados que os alunos apresentam e assim reforçar os adequados para que estes aumente de frequência, 

podendo assim diminuir a frequência dos inadequados, foram observados comportamentos doze 

comportamentos específicos, sendo seis adequados e seis inadequados. 

Resultado: 

Os resultados indicaram que os alunos apresentaram maior frequência de comportamentos adequados como 

concluir atividades propostas, participarem de atividades avaliativas, demonstram atenção durante 

explicações, enquanto em comportamento inadequado o único comportamento que a maior parte da sala 

manifesta é de conversar no ínicio da atividade acadêmica. O grupo apresentou grande dispersão após 

concluírem atividades, seria adequado nestas situações que o professor oferecer atividades lúdicas de acordo 

com o conteúdo.A partir destes resultados os professores poderiam reforçar os comportamentos adequados, 

aumentando sua frequência e consequentemente diminuindo a frequência de comportamentos inadequados. 

Conclusão: 

Para que possa ter um ambiente agradável para o aluno e o professor, é necessário que o professor reforce os 

comportamentos adequados, expressem sentimentos positivos aos alunos em diversos contextos,estabeleça 

regras no inicio das aulas explicando o porquê e quais serão as consequências, entre outros facilitadores . 
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O PROJETO DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS DE TAUBATÉ (PSA): PROCESSO DE 

CRIAÇÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS  

ENIC201636118 

 

MAYARA PANUNTO PEREIRA, AMANDA DE SOUZA REIS 

Orientador(a): ADEMIR F. MORELLI 

 

Introdução: 

A lei de proteção da vegetação (Lei Fed. 12.651/2012), estabelece os instrumentos econômicos para a 

Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, destacando o Pagamento por Serviços Ambientais-PSA, 

com criação de projetos para conservação e proteção de recursos naturais geradores de serviços 

ecossistêmicos, visando gratificar com recursos financeiros proprietários rurais que produzem serviços 

ambientais. No estado de São Paulo vem crescendo a demanda por projetos PSA, sendo que há alguns já 

criados e executados com resultados positivos e outros em processo de criação. No Vale do Paraíba 

destacam-se os programas “Produtor de Água” e o “PSA Hídrico” em Guaratinguetá e o Programa São José 

Mais Água de São José dos Campos, que já estão sendo implementados. Taubaté passa atualmente pelo 

processo de criação, sendo o objetivo deste trabalho a avaliação de experiências de PSA existentes e o 

estudo do processo legal e do arranjo institucional para a implementação. 

Metodologia: 

O método consistiu de pesquisas bibliográficas sobre o tema PSA, destacando a legislação específica e 

documentação sobre leis PSA do município de Taubaté e de municípios que já implantaram o PSA. Serão 

realizadas entrevistas com os principais instituições e atores envolvidos no processo de implantação, 

principalmente o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Taubaté–COMDEMAT e a Diretoria de Meio 

Ambiente da Prefeitura Municipal de Taubaté. Para o prognóstico das perspectivas futuras será avaliado a 

situação atual do Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA e serão realizadas visitas às propriedades da 

Bacia do Rio Una para determinar as sub-bacias prioritárias para implantação do PSA de Taubaté. 

Resultado: 

Quanto aos resultados da avaliação da criação do PSA de Taubaté foi criado um grupo de trabalho composto 

pelos membros do COMDEMAT, professores de Universidades e profissionais e voluntários para ser 

discutido o tema e traçar um plano de ação. Nas duas reuniões realizadas foram divididos e criados 

subgrupos para tratar de temas específicos dentro do processo de criação do PSA. Foi planejado e realizado 

uma capacitação para este grupo de trabalho sobre o tema e sobre procedimentos para a elaboração do 

programa de PSA na cidade. Foi criada também uma minuta de projeto de lei que está sendo discutida no 

grupo de trabalho, para posteriormente ser avaliada pelo departamento jurídico da Prefeitura de Taubaté. 

Após a avaliação jurídica, já estão previstas reuniões para avançar na criação, como a instituição da lei de 

PSA para Taubaté, a seleção das bacias prioritárias e uma avaliação dos critérios para elegibilidade do 

recebimento. 

Conclusão: 

Conclui-se que o processo de criação está evoluindo lentamente por questões legais e institucionais. É 

fundamental que seja elaborado um decreto para que o FMMA possa ser utilizado para o PSA. Em relação a 

perspectivas futuras, é fundamental que seja implementada a captação dos recursos do FMMA, que são 

escassos, pelo apoio dos usuários da água do Una, para poder destinar ao PSA. Em relação a aplicação 

devem ser priorizadas as sub-bacias do Una mais a montante, como a do Macuco e do Monjolo, por 

constituírem as primeiras nascentes e por estarem criticamente vulneráveis à ocupação irregular. 
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A MASCULINIDADE EM PERSONAGENS DO ROMANCE O PRIMO BASÍLIO, DE EÇA DE QUEIRÓS  

ENIC201640130 

 

MAGARA MARCONDES CARDOSO 

Orientador(a): LUZIMAR GOULART GOUVÊA 

 

Introdução: 

Percebeu-se haver poucos trabalhos acerca do tema da caracterização do universo masculino na obra O 

primo Basílio em relação a uma boa quantidade de estudos que abordam a temática do feminino. Pretende-

se com essa pesquisa oferecer subsídios para estudantes do Ensino Médio e para estudantes do Ensino 

Superior no sentido da compreensão plena desta obra magistral da literatura universal. Num momento em 

que se liberam as escolas de ofertarem o ensino da literatura portuguesa no Ensino Médio, este trabalho 

marca sua posição de resistência ao propor discussões e não deixar sair de circulação uma obra capital para 

a compreensão da história cultural e econômica de Portugal. Este trabalho também pode contribuir por 

apresentar o autor e a obra para estudantes do ensino universitário, com o viés que se anuncia de também 

fazer um estudo de gênero pouco convencional: o estudo do masculino e da masculinidade. 

Metodologia: 

A metodologia aplicada foi a da pesquisa bibliográfica. Tomamos, como corpus de pesquisa, o romance O 

primo Basílio, do escritor português Eça de Queirós, para realizar um pequeno estudo teórico sobre gêneros, 

com ênfase no estudo do gênero masculino; apresentar a obra O primo Basílio, as condições de sua 

produção, um pequeno painel de época e a recepção crítica da obra e estabelecer uma análise do masculino e 

da masculinidade em algumas personagens da obra. 

Resultado: 

Como a pesquisa ainda não está finda, os resultados são parciais. Percebe-se que a personagem feminina, 

Luísa, vive num mundo masculino, em que seu gênero sofre a consequência dos desejos do gênero oposto, o 

masculino, sendo objetificada por este. Entretanto, o gênero masculino, signo do poder, não se realiza com 

esse poder. 

Conclusão: 

Inicialmente, percebe-se uma ordenação das personagens a partir do universo machista da sociedade 

portuguesa do século XIX. O mundo masculino do trabalho é representado em seus clássicos papéis e o 

mundo feminino serve ao mundo do sexo oposto. 
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO: UMA ANÁLISE 

SOCIAL  

ENIC201604599 

 

ANA CAROLINA ELISEI DOS SANTOS 

Orientador(a): LINDAMAR ALVES FAERMANN 

 

Introdução: 

As dificuldades de aprendizagem caracterizam-se por um desempenho escolar aquém do esperado para as 

condições gerais do aluno, sendo considerada uma problemática de ordem biopsicossocial que envolve 

fatores endógenos e exógenos (Del Prette & Del Prette, 2003). A literatura sobre a temática é unânime em 

afirmar que sua origem ocorre por fatores inter-relacionados, portanto, as causas das dificuldades de 

aprendizagem devem-se a questões como: lacunas no processo de alfabetização, inadequação do aluno ao 

método pedagógico, condições neurológicas diversas, conflitos familiares e pessoais, entre outros fatores. A 

não apropriação por parte dos profissionais da educação de ferramentas para lidar com as dificuldades de 

aprendizagem interfere na vida escolar e social dos alunos, ocasionado a má qualidade na prestação de 

serviços aos alunos e aos familiares, contribuindo para reprodução do preconceito e da estigmatização no 

âmbito escolar, transferindo para a patologia individual ou questão moral e familiar um fenômeno que é 

multicausal. 

Metodologia: 

As dificuldades de aprendizagem caracterizam-se por um desempenho escolar aquém do esperado para as 

condições gerais do aluno, sendo considerada uma problemática de ordem biopsicossocial que envolve 

fatores endógenos e exógenos (Del Prette & Del Prette, 2003). A literatura sobre a temática é unânime em 

afirmar que sua origem ocorre por fatores inter-relacionados, portanto, as causas das dificuldades de 

aprendizagem devem-se a questões como: lacunas no processo de alfabetização, inadequação do aluno ao 

método pedagógico, condições neurológicas diversas, conflitos familiares e pessoais, entre outros fatores. A 

não apropriação por parte dos profissionais da educação de ferramentas para lidar com as dificuldades de 

aprendizagem interfere na vida escolar e social dos alunos, ocasionado a má qualidade na prestação de 

serviços aos alunos e aos familiares, contribuindo para reprodução do preconceito e da estigmatização no 

âmbito escolar, transferindo para a patologia individual ou questão moral e familiar um fenômeno que é 

multicausal. 

Resultado: 

Diante do avanço da pesquisa observamos ao entrar em campo que pela ótica dos professores um dos 

motivos mais relevantes que levam os alunos a apresentarem dificuldades de aprendizagem é a falta escolar. 

As participantes sinalizaram também a realidade social dos alunos como um dos componentes que 

permeiam as dificuldades de aprendizagem e sinalizaram que a rotatividade de professores atrapalha o 

conhecimento da realidade social dos alunos. Quando questionadas sobre o que cabe a escola fazer para 

enfrentar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, as entrevistadas indicaram a necessidade de recursos 

materiais e didáticos, como a sala multifuncional, atrelado ao trabalho com as famílias dos alunos. 

Conclusão: 

Constatou-se que pela ótica dos professores entrevistados as dificuldades de aprendizagem dos alunos 

devem-se especialmente a questões pessoais e familiares, portanto há um processo de culpabilização dos 

indivíduos, expressando-se em suas visões e práticas análises moralistas. Na medida em que as dificuldades 

de aprendizagem são avaliadas individualmente, desconsidera-se que tal problemática envolve uma série de 

fatores vinculados a aspectos biológicos, sociais, culturais, cognitivos e emocionais, sendo, entendidas como 

falência pessoal ou familiar, como uma questão de caráter ou um problema moral. Culpabilizam-se os 

alunos e suas famílias pela sua condição, por meio de uma visão superficial da realidade 
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INFLUÊNCIA DA SAZONALIDADE DO PERÍODO DE CHUVAS NA INCIDÊNCIA DA LEPTOSPIROSE, NO 

ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE 2007 E 2014  

ENIC201649493 

 

MARIANE SAMPAIO GARCIA, MARIA CAROLINA ALVES PEREIRA, LEONARDO PEIXOTO MOTA, CAIO JOSÉ 

DA SILVA CHERUBIN 

Orientador(a): ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO 

 

Introdução: 

A Leptospirose é caracterizada como uma doença de importância global, devido à sua alta incidência em 

todos os continentes, além de possuir caráter endêmico com picos de epidemia sazonal nos meses de verão. 

Tal enfermidade, majoritariamente cosmopolita e causada por espiroquetas do gênero Leptospira, tem como 

forma de transmissão o contato entre o indivíduo e a água contaminada pela urina de animais infectados, 

predominantemente os ratos. Diante dessa característica, o objetivo do presente estudo é verificar a 

influência da pluviosidade na incidência da doença, principalmente no período de maior precipitação, bem 

como analisar o papel desempenhado pela região de infecção e da faixa etária acometida. 

Metodologia: 

Foram empregados dados epidemiológicos disponíveis no SINAN-DATASUS, compreendidos no período 

de 2007 a 2014, do Estado de São Paulo, já que a Leptospirose é considerada doença de notificação 

compulsória. Os fatores escolhidos compreendem a característica local da área de infecção (urbana, 

periurbana e rural); mês do primeiro sintoma de infecção e faixa etária. A tabulação dessas variáveis foi 

realizada pelo software Microsoft Excel 2013, juntamente com informações climáticas da região de SP. 

Resultado: 

A Leptospirose é típica de área urbana, com 82% do total de casos da doença. Além disso, a doença possui 

picos epidêmicos nos meses de janeiro a abril, por ser o período de maior índice pluviométrico na região, 

somado à característica fisiopatológica do período de incubação de tal enfermidade. Aliado a esses fatores, 

há o fato de as faixas etárias mais acometidas corroborarem com a população economicamente ativa, sendo 

66% do total de casos, indivíduos de 15 a 59 anos. 

Conclusão: 

Constata-se que essa doença está intimamente ligada com a época de chuvas, bem como à disseminação de 

água infectada com urina de rato, a qual se dá pelas enchentes e lixos contaminados. Essa problemática é 

típica de centros urbanos sendo, portanto, necessárias adequadas condições de infraestrutura e saneamento 

básico à população para eficiente profilaxia da Leptospirose. 
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ARGILA EXPANDIDA COM RESÍDUOS CELULÓSICOS  

ENIC201647786 

 

DENISE GOMES DOS SANTOS, ERIBELTO LUCAS SANTOS COELHO 

Orientador(a): PAULO FORTES NETO 

 

Introdução: 

A maneira de se produzir a argila expandida é através do processo térmico ou seja o aquecimento de sua 

matéria prima, podendo ser através de fornos rotativos a gás ou a óleo diesel, semelhante ao processo de 

fabricação de cimento Portland. Também se obtém por sinterização continua, neste processo o material 

saturado é transportado em uma esteira sob queimadores de modo que o calor atinja uniformemente todo a 

envoltura da camada, o aquecimento da argila se dá em torno de 1200°C, nesta temperatura um parte 

significativa do material se une gerando uma massa viscosa, e a outra parte se descompõe quimicamente 

liberando gases que são incorporado por esta massa tornando-se até sete vezes maior que seu tamanho 

inicial, esses gases contidos no interior da argila, não podem escapar para o seu exterior devido a fase 

liquida que envolve as partículas da argila. 

Metodologia: 

A produção de agregados leves através do uso de subprodutos industriais apresenta-se como um grande 

benefício ambiental. [Pinto, (2005)] Este autor estudou a viabilidade da incorporação das lamas primárias, 

lamas secundárias, dregs e grits gerados na indústria da celulose, como alternativa na produção deste 

material. De acordo com estudo proposto por [ Bastos, (2014)] a metodologia experimental deste estudo 

desenvolveu-se em quatro etapas, sendo que a primeira consistiu na recolha e caracterização das matérias-

primas, a segunda, na incorporação dos resíduos no fabrico de agregados leves, de seguida realizaram-se 

ensaios industriais e, por último, realizou-se uma caracterização final dos produtos obtidos. Neste contexto 

foram desenvolvidas formulações com teores variáveis de lamas primárias, cerca de 5 % a 30 %, de lamas 

secundárias, cerca de 5 % a 40 %, e misturas destas Lamas com 5 % de dregs. Os dregs e grits, 

apresentaram elevado teor em cal e, foram incorporados na matriz argilosa para serem aplicados como 

cobertura dos grânulos a testar. 

Resultado: 

Produtos químicos em baixas porcentagens são acrescidos para facilitar a desfibragem sem reduzir muito o 

rendimento, 37 numa faixa de 60 a 90%, num processo denominado de semiquímico (CLARIANT, 2001; 

IPT, 1988 apud NAVARRO et. al, 2007). Os processos que utilizam sulfito são os que os cavacos são 

cozidos em digestores com um licor ácido, preparado a partir de um composto de enxofre (SO2) e uma base 

(NaOH, NH4OH, Ca(OH)2, entre outros). A pasta obtida tem um rendimento entre 40 e 60% e é de um 

branqueamento fácil, apresentando uma coloração clara que permite seu uso mesmo sem ser branqueada. 

Conclusão: 

De acordo com estudo proposto por [ Bastos, (2014)] a metodologia experimental deste estudo desenvolveu-

se em quatro etapas, sendo que a primeira consistiu na recolha e caracterização das matérias-primas, a 

segunda, na incorporação dos resíduos no fabrico de agregados leves, de seguida realizaram-se ensaios 

industriais e, por último, realizou-se uma caracterização final dos produtos obtidos. Neste contexto foram 

desenvolvidas formulações com teores variáveis de lamas primárias, cerca de 5 % a 30 %, de lamas 

secundárias, cerca de 5 % a 40 %, e misturas destas Lamas com 5 % de dregs. 
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ESTUDO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NO ACRE  

ENIC201685094 
 

CAMILLE NUNES LOURENÇO, DANIELLE SANTORO, GIOVANA MUNHOZ, MARIA CAROLLINA LOURES 

GRILLO DA SILVA 

Orientador(a): ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO 

 

Introdução: 

Causada por diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania, a Leishmaniose Tegumentar 

Americana (LTA) acomete pele e mucosas. Trata-se de uma antropozoonose, cuja transmissão ocorre por 

meio da picada de flebotomíneos do gênero Lutzomya. Após o período de incubação, a doença se manifesta 

através de lesões cutâneas ou mucosas. Seu diagnóstico é baseado na caracterização das lesões e nos exames 

laboratoriais, como pesquisa de parasitas, biópsia da lesão ulcerada, cultivo e reação de Montenegro. O 

antimonial pentavalente foi padronizado como tratamento, mas drogas alternativas como stibugluconato de 

pentamidina e anfotericina B são também utilizadas. Apesar disso, a ocorrência de recidivas e 

comprometimento mucoso é frequente. Quanto à sua distribuição epidemiológica, o Brasil apresenta ampla 

distribuição em todas as regiões, especialmente na região norte e no MT. Assim, nosso trabalho objetiva 

estudar o perfil epidemiológico da doença no Acre, local de maior taxa de incidência da LTA no Brasil. 

Metodologia: 

Para realização deste estudo, foram utilizados trabalhos que abordaram a epidemiologia da Leishmaniose 

Tegumentar Americana (LTA) no Brasil a fim de identificar a região de maior incidência da doença, no caso, 

o Acre. Tais trabalhos se destinaram a fundamentar a análise das tabelas referentes a fatores associados à 

incidência da doença. A saber, as variáveis epidemiológicas estudadas e cruzadas são: faixa etária, sexo, tipo 

de entrada (casos novos e recidivos), forma clínica (cutânea ou mucosa), classificação epidemiológica 

(urbana, periurbana ou rural), forma de diagnóstico (epidemiológico ou clínico) e evolução do caso (cura, 

abandono ou óbito). Para a confecção dessas tabelas e de gráficos comparativos, bem como o cruzamento 

dos dados especificados foi utilizado o DATASUS, sendo o período estudado entre 2007 e 2013. Para a 

busca dos artigos científicos e demais materiais necessários ao embasamento da discussão, os bancos de 

dados SciELO (ScientificElectronic Library Online), Ministério da Saúde, IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) e OMS (Organização Mundial de Saúde) foram consultados. Os seguintes 

descritores de pesquisa (palavras-chave), escritos em português, foram utilizados em várias combinações: 

leishmaniose tegumentar americana; epidemiologia, áreas endêmicas no Brasil; Acre. O recorte temporal 

abrangeu o período compreendido entre 1990 e 2015, sendo considerados os seguintes critérios para 

seleção: procedência e idioma: artigos indexados em português; tipo de publicação: periódicos. 

Resultado: 

Os dados obtidos através da análise dos indicadores epidemiológicos referentes à LTA no Acre se 

assemelham aos do Brasil, ou seja, a doença é mais prevalente no sexo masculino, entre 20-39 anos, na zona 

rural ou periurbana. E, apesar de diversos estudos indicarem a transferência da doença da zona rural para a 

urbana em função da expansão da urbanização ou mesmo do desmatamento, não se observa, por enquanto, 

essa transição no estado do Acre, cuja população é predominantemente rural. Quanto aos dados 

discrepantes, observou-se que sua taxa de incidência é 10 vezes superior à do restante do país e que o 

número de casos recidivos é consideravelmente maior. Todavia, frente ao nacional, a cura da doença é 

maior. Entretanto, óbitos por casos novos foram mais expressivos no Acre, o que pode estar relacionado ao 

abandono do tratamento com o desaparecimento das lesões. 

Conclusão: 

Observou-se que os dados referentes ao Acre são semelhantes aos do Brasil, exceto por alguns indicadores. 

A saber, taxa de incidência da LTA, número de recidivas e cura da doença são maiores no Acre, frente à 

maior quantidade de óbitos por recidiva no Brasil. Quanto ao padrão epidemiológico, não se observou 

mudanças relevantes no estado em relação à transmissão, ao sexo e à faixa etária prevalente, o que se mostra 

contrário ao esperado, considerando o processo de urbanização. 



  

819 

 

REGENERAÇÃO DA ENERGIA DE FRENAGEM UTILIZANDO ULTRACAPACITORES EM VEÍCULOS 

ELÉTRICOS  

ENIC201670356 

 

JOÃO LUÍS DE MACEDO REIS 

Orientador(a): MARCIO ABUD MARCELINO 

 

Introdução: 

Devido à resistência interna de bateria convencional ter valor expressivo, ela não consegue absorver toda a 

energia das frenagens em um tempo reduzido. O banco de baterias convencional leva horas para ser 

recarregado completamente e um banco ultracapacitivo pode ser recarregado quase que instantaneamente. 

Portanto os ultracapacitores serão usados para armazenar rapidamente essa energia e fornecê-la lentamente 

para o banco de baterias do veículo elétrico. O objetivo deste projeto é o dimensionamento de 

ultracapacitores para armazenar quase que instantaneamente a carga gerada pela energia cinética durante a 

desaceleração e, depois, mais lentamente, utilizar conversores para transferir essa energia para as baterias. O 

aumento da eficiência do sistema é uma preocupação cada vez maior, devido à redução dos impactos 

ambientais, mas também é uma excelente forma de marketing. E esse objetivo inovador busca promover um 

produto com mais atrativos dos que os já conhecidos em veículos elétricos. 

Metodologia: 

O sistema é composto por um motor, conversor AC/CC, ultracapacitor, conversor CC/CC e banco de 

baterias. Durante a redução de velocidade do veículo, devido à energia cinética no eixo, o motor elétrico 

opera como gerador. Entre o motor e o ultracapacitor haverá um conversor AC/CC, pois a energia gerada, 

em corrente alternada, deverá ser adequada para alimentar os ultracapacitores em corrente contínua. Para 

fornecer a energia armazenada pelos ultracapacitores às baterias, haverá um conversor CC/CC entre essas 

fontes. Assim será possível que as baterias sejam carregadas lentamente. A energia armazenada no banco de 

baterias será reaproveitada para aumentar a autonomia do veículo. 

Resultado: 

Os ultracapacitores armazenaram, quase que instantaneamente, a energia gerada pela desaceleração do 

veículo. Essa energia foi direcionada para o banco de baterias para ser reaproveitada para tracionar o veículo 

elétrico. 

Conclusão: 

A frenagem regenerativa foi eficiente no sistema implantado. O objetivo do trabalho foi alcançado e, com 

isso, aumentou-se a eficiência energética do veículo, tornando-o mais autônomo. 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA NA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ: A IMPORTÂNCIA DA FERRAMENTA 

CHECK-LIST NA ORGANIZAÇÃO DO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA  

ENIC201614503 

 

THAIZ RODRUGUES WERTZ 

Orientador(a): LETÍCIA MARIA PINTO DA COSTA 

 

Introdução: 

De maneira geral, o assessor de imprensa deve projetar e cuidar da imagem de seu cliente não apenas nos 

veículos de comunicação, mas na sociedade como um todo. O assessor de imprensa tem a responsabilidade 

de estar atento às necessidades do cliente, criando e fortalecendo sua imagem corporativa, otimizando seu 

posicionamento no mercado. Dentre as funções destinadas a este profissional são destacadas algumas: 

contato diário com a imprensa; elaboração de releases, sugestões de presskits; relacionamento formal e 

informal com a imprensa; acompanhamento das entrevistas e reportagens; preparação de textos; organização 

de mailing; arquivo de material e clipping. Ou seja, concluir o check list. Como estudo de caso esta pesquisa 

analisa a rotina de atividades da Assessoria de comunicação da UNITAU (ACOM), fundada em 2005 com a 

finalidade de unificar a assessoria de imprensa da Universidade e estabelecer um núcleo de comunicação 

próprio. 

Metodologia: 

Como esta autora é estagiária da Central de Comunicação da Universidade de Taubaté (UNITAU), atuando 

diretamente na assessoria de imprensa, e tendo Maristela Mafei como referencial teórico, a metodologia 

empregada será a da Observação Participante. Também será realizada a coleta de dados em arquivos físicos 

e digitais da Central de Comunicação da Universidade de Taubaté (UNITAU), e entrevistas com 

profissionais de comunicação do Vale do Paraíba que representam grandes veículos como Rede Vanguarda, 

TV Band Vale, Portal de noticias G1, Meon, O vale e Radio Metropolitana. 

Resultado: 

Por meio de resultados parciais, percebemos que tema é pertinente devido à importância de se organizar e de 

delegar as tarefas para que as atividades fluam de forma a garantir a produtividade da Assessoria. 

Conclusão: 

A dinâmica da Assessoria de Imprensa envolve diferentes atividades, entre elas o Clipping, o envio de 

releases, as sugestões de pautas, atendimento aos veículos e acompanhamento de entrevistas, entre outras. 

Manter um roteiro dessas atividades organizadas reflete diretamente na obtenção de resultados no trabalho 

de relacionamento com a mídia, enaltecendo e divulgando de forma positiva o nome da Universidade de 

Taubaté. 
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PROCESSO LOGISTICO DE IMPORTAÇÃO NO BRASIL  

ENIC201687986 

 

MARIANA NOVAES DE AZEVEDO 

Orientador(a): DRAUZIO ANTONIO REZENDE JUNIOR 

 

Introdução: 

Este trabalho apresenta e explica que a importação é uma ferramenta importante para o desenvolvimento do 

nosso país, pois, tem como objetivo explicar sobre o tratamento administrativo e aduaneiro na entrada de 

produtos importados no Brasil, além de todos os procedimentos operacionais que são necessários para a 

importação desses itens que são de origem estrangeira. Como o comércio exterior é bem amplo, ele não 

compreende apenas da exportação de produtos, mas também da importação de bens que visam o consumo 

popular e diário; matéria-prima para produção de novos bens, componentes, entre outros. Então, importar 

não se resume apenas àqueles que já são vendidos como produto final, é claro, depende de cada 

necessidade, neste caso uma matéria-prima como o vidro pode ser considerada de consumo intermediário a 

ser utilizada na industrialização para fins automotivos com objetivo de venda no mercado interno ou 

exportação 

Metodologia: 

Durante toda a realização do desenvolvimento deste trabalho a metodologia aplicada irá se caracterizar 

como teórica e empírica, qualitativa e exploratória, descritiva e aplicada e em relação aos meios utilizados 

irá se classificar como bibliográfico, documental, pesquisa de campo e estudo de caso através de livros, 

artigos acadêmicos e conteúdos online. 

Resultado: 

Obter informações que possibilitem que administradores, empresários e o publico em geral a realizar suas 

operações de forma coerente e segura conforme as leis brasileiras. 

Conclusão: 

De forma geral, esse trabalho pretende levar informações de qualidade aos interessados que buscam 

inovação em matérias-primas ou novas tecnologias vindas de fora do Brasil para produzir algum bem ou 

melhorar a qualidade de seu serviço prestado. 
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ESTUDO SOBRE SOLUÇÕES PARA INTERFERÊNCIA E COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA EM 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS  

ENIC201648625 

 

MATHEUS CUGINI, RODRIGO CLARINDO DE ALMEIDA 

Orientador(a): SEIDE DA CUNHA FILHO 

 

Introdução: 

Neste trabalho abordaremos dois fatores muito importantes nos dias atuais, a Interferência Eletromagnética 

(EMI) e a Compatibilidade Eletromagnética (EMC). A EMI é o sinal ou ruído elétrico que causa a 

degradação do desempenho de um dispositivo, tanto de forma conduzida quanto de forma irradiada. A EMC 

é capacidade de um dispositivo de funcionar sem degradação em seu ambiente eletromagnético e a 

capacidade destes de funcionarem sem interferir no funcionamento de outros equipamentos. Estes dois 

efeitos são complexos em um primeiro instante, porém os efeitos de EMI/EMC são visíveis na imagem de 

um televisor ao conectar um liquidificador ruidoso na mesma rede elétrica. Para se comercializar um 

equipamento é necessário que este passe por um processo de certificação, e é nesse processo que muitas 

empresas têm dificuldades. Apresentaremos formas de deixar os projetos de equipamentos conforme as 

normas internacionais e assim deixa-los aptos a serem comercializados. 

Metodologia: 

A pesquisa deste trabalho é de natureza quantitativa, onde buscamos analisar os níveis de interferência e 

susceptibilidade eletromagnética de um equipamento eletrônico, com a intenção de deixa-lo conforme as 

normas estabelecidas pelos órgãos nacionais. Para podermos ter um alto grau de confiabilidade nas medidas 

efetuadas, nos ensaios de interferência irradiada o equipamento eletrônico submetido aos ensaios é colocado 

em um ambiente totalmente blindado, conhecido como Câmara Blindada Anecóica. As medidas são 

realizadas utilizando antenas; amplificadores e analisadores de espectro, capazes de captar os ruídos 

emitidos pelo equipamento ensaiado. Basicamente, a antena ligada ao analisador de espectro recebe o ruído 

emanado do equipamento sob teste (EST), por sua vez o espectro lê este sinal em domínio do tempo e 

através de um software é possível sabermos se o equipamento está conforme a norma. Para os ensaios 

conduzidos, não é necessário que o EST esteja em um ambiente blindado, para efetuarmos as medidas são 

utilizados os mesmos equipamentos dos ensaios irradiados, além de geradores de sinais e pulsos. Caso o 

equipamento não esteja conforme as normas, é necessário que se faça alterações em seu projeto, que é o que 

está sob estudo neste trabalho. 

Resultado: 

Notou-se que não existe uma fórmula para solucionar os problemas de Compatibilidade e Interferência 

Eletromagnética em equipamentos eletrônicos. Para a interferência na forma irradiada foram encontras 

algumas soluções para sanar os ruídos eletromagnéticos, como blindagem do equipamento, ou seja, deve-se 

envolver e aterrar o equipamento por um material metálico; e ferrite, um dispositivo ferromagnético 

utilizado para reduzir os ruídos em baixas frequências, geralmente até 300 MHz. Também encontrou-se 

inúmeras soluções para as interferências de forma conduzida, cada uma para um específico problema, temos 

como alguns exemplos o uso de capacitores para filtragem da linha, centelhadores a gás e varistores para 

surtos de tensão e diodos supressores de tensão, popularmente conhecidos como TVS. 

Conclusão: 

Conclui-se que os ensaios de Compatibilidade e Interferência Eletromagnética são de grande importância, 

devido ao fato de tratarmos de equipamentos que utilizamos em hospitais ou clínicas, ou até mesmo 

equipamentos espaciais. Se durante uma cirurgia um equipamento pare de funcionar ou realize uma 

operação indesejada, pode ocasionar graves danos à saúde do paciente, podendo leva-lo até a morte. Na área 

espacial não exitem grandes riscos aos humanos, porém uma falha em um satélite ocasionada por EMI pode 

levar um investimento de milhões de reais por água abaixo. 
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GESTÃO LOGÍSTICA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA PRODUÇÃO DE ARTIGOS 2014-2016  

ENIC201656197 

 

LUCAS TARGA MARCONDES, OLAVO COSTA ALVES CABRAL 

Orientador(a): JULIO GONCALVES 

 

Introdução: 

A logística se bem planejada pode ser uma excelente fonte de vantagem competitiva, pode ajudar a expandir 

e lançar novos modelos de negócios (BRAGA et al, 2014). A origem da logística se da a partir da 

exemplificação militar que foram os primeiros a planejar de maneira estratégica o escoamento visando 

melhores resultados, assim ao longo do desenvolvimento econômico as empresas de maneira geral 

juntamente aos estudiosos da área desenvolveram os modelos e nomenclaturas hoje aplicadas a logística 

atual (CARVALHO, 2013). O extensivo material pesquisado e publicado em Gestão Logística demonstra a 

grande importância da pesquisa e desenvolvimento da área para toda e qualquer instituição que precise 

planejar de alguma forma sua cadeia produtiva, seja pública ou privada. Assim, o presente trabalho tem 

como objetivo realizar uma revisão bibliográfica em artigos publicados nos últimos 2 anos que descrevam 

sobre gestão logística e quais os principais enfoques. 

Metodologia: 

O presente trabalho é desenvolvido por meio de revisão bibliográfica descritiva, a qual se designa a uma 

pesquisa que faz uma revisão de material publicado. Visto que o objetivo do trabalho é realizar um 

levantamento dos artigos publicados com a palavra-chave “gestão logística” no período de 2014-2016, será 

realizado uma busca apenas virtual na plataforma denominada https://schollar.google.com.br . Tal 

plataforma foi escolhida por abranger em seu sistema de busca as principais publicações acadêmicas. Como 

método de busca foi utilizado a palavra chave entre aspas: “gestão logística”, aplicado o filtro de escolha 

entre publicações no período de 2014 a 2016; apenas em páginas em português excluindo patentes e 

citações. O critério de avaliação e separação dos artigos foram elencados como sendo critérios de exclusão: 

links de páginas html, links de livros, links de resumos apenas e links indisponíveis, links que abrem a 

mesma publicação (repetidos), artigos que o conteúdo não seja relacionado a gestão logística. Para análise 

dos links disponíveis de artigos serão divididos como: agroindústria – pescados – agropecuária; comércio 

varejista; contrução civil; indústria; prestadora de serviço logístico; processos logístico; saúde-farmaceutica 

e varejista-supermercados. 

Resultado: 

Foram identificados 407 links disponíveis “gestão logística”, as quais foram lidos e classificados. Apenas 

com a leitura disponível na página foram identificados 14 links indisponíveis; 15 páginas de html, 11 

páginas de livro; 7 links que geravam artigos repetidos; 5 em outra língua e 7 apenas com resumo 

disponível, totalizando 59. Ao ler os artigos, foram identificados 123 com assunto diverso a gestão logística, 

as quais a palavra chave apareceu no nome do curso; em nome de empresa elencada no trabalho; na 

referência bibliográfica ou apenas mensão da palavra no corpo do texto. Dos demais links disponíveis, 

foram lidos e classificados: agroindústria 34; construção civil 3; indústria 29; prestadora de serviço logístico 

19; processo logístico 62; saúde-farmacêutica 17; setor publico 14 e varejista-supermercado 23. O total 

contabilizado foi de 383 links. 

Conclusão: 

Conclui-se que em busca no mecanismos elencado apresentou resultados diverso ao esperado, visto que 

esperava-se encontrar nos documentos encontrados um maior número de publicações descrevendo gestão 

logística, quando o encontrado mostra apenas 62 artigos as quais o estudo estava relacionado a descrição de 

processos logísticos de maneira geral, dos artigos classificados como agroindústria, construção civil, 

prestadora de serviços logístico, saúde-farmacêutica e varejista-supermercado em seu cerne, tinham como 

objetivo de estudo avaliar, descrever, explicar algo relacionado a gestão logística aplicado a eles e em seu 

corpo teórico contemplaram o assunto em questão. 
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IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO DA HORTA DA APAE DO 

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ-SP.  

ENIC201672555 

 

MARINA DE LIMA MOTA CORRÊA, LUIZ MIGUEL RIBEIRO DE PAULA 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

De maneira geral o desenvolvimento das hortaliças está diretamente ligado às condições do clima e a 

umidade do solo. A ocorrência de chuvas irregulares faz com que haja um déficit de umidade no solo, 

causando prejuízos quase que irreversíveis no ciclo das hortaliças, sendo necessário a implantação de um 

sistema de irrigação. Dentro deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo a implantação de um 

sistema de irrigação por gotejamento na APAE de Taubaté/SP. 

Metodologia: 

O sistema de irrigação por gotejamento será implantado em uma unidade da APAE (Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais) locada no município de Taubaté/SP. Contará com a participação de alunos e 

professores da Universidade de Taubaté, objetivando maior eficiência e custo benefício no processo de 

irrigação de hortaliças. Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizados levantamentos 

bibliográficos em livros, revistas e artigos científicos e visitas ao local onde será implantado o sistema de 

irrigação por gotejamento. E após essa etapa foram feitas as análises descritivas dos resultados encontrados. 

Resultado: 

Após a realização das visitas e as pesquisas bibliográficas, observou-se a irrigação por gotejamento um dos 

melhores métodos, por se tratar de uma técnica que utiliza um sistema fixo trabalhando através da força da 

gravidade fazendo com que o solo fique úmido constantemente dando condições favoráveis ao 

desenvolvimento das plantas. 

Conclusão: 

Assim conclui-se preliminarmente que o sistema de irrigação escolhido neste caso é viável, pois gera uma 

economia no consumo de água, e apresenta uma redução nos custos de implantação quando se comparado a 

outros métodos. Viável também no quesito manutenção por ser simples e prático, pois uma das principais 

ideias desse trabalho é promover a interação dos alunos da instituição na manutenção das hortas com o 

intuito de aprendizagem e desenvolvimento de técnicas de trabalho em grupo. 
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INOVAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA SOLAR  

ENIC201681741 

 

WLADEMIR BENEDITO DA SILVA JUNIOR, SCARLET GUIMARÃES DE FARIA 

Orientador(a): DÉBORA MARIA BARBOSA SALVADOR DE SOUZA 

 

Introdução: 

Esse trabalho tem como finalidade avaliar os aspectos técnicos para a geração de energia solar, bem como, 

apresentar as últimas inovações em relação ao sistema fotovoltaico e termossolar. A energia solar é uma 

forma de geração limpa e renovável que está em destaque no mercado mundial, pelo fato de não impactar o 

meio ambiente, utilizada principalmente em geração distribuída. Apresenta boa relação de custo/benefício 

frente as demais fontes de energias utilizadas atualmente. Temos também a questão do aumento da 

população e da produção industrial, com necessidade cada vez maior de energia e ainda, os problemas 

ambientais causados pela utilização de energias não renováveis e o esgotamento dessas fontes, tem 

despertado o interesse pela utilização de fontes alternativas de energia. 

Metodologia: 

A proposta desse trabalho é analisar o panorama mundial da energia solar. Considerar o cenário mundial no 

sentido de verificar o desenvolvimento dos países que incentivam a utilização dessa forma de energia. 

Posteriormente, abordar sobre as oportunidades e desafios para o consumo de energia solar no Brasil. Focar 

sobre as vantagens e desvantagens da energia solar. Compreender as vantagens e desvantagens da energia 

solar auxilia a entender as possibilidades oferecidas por essa fonte de energia, bem como as suas limitações. 

Em relação ao meio ambiente a energia solar tem-se destacado por ser uma energia renovável e limpa, ou 

seja, não emite poluentes, fazendo assim com que não cause danos ao mesmo e ainda com potencial a ser 

explorado no Brasil. Com a conta de energia elétrica cada vez mais alta, tem cada vez mais pessoas 

descobrindo que vale a pena usar a luz do sol para reduzir o valor da energia consumida. 

Resultado: 

Uma das alternativas para economizar energia na conta de luz é a geração fotovoltaica. O consumidor pode 

ainda fornecer as concessionárias a sobra da energia que produzir com essa geração e obter créditos para 

abater do que consumir. Esse procedimento está vigente, desde 2012, quando o governo estabeleceu que o 

consumidor que produzir energia a partir de fontes renováveis poderá fornecer para a distribuidora o que 

sobrar. Não há pagamento em dinheiro. Mas o consumidor fica com o crédito para abater no que for 

consumindo de energia da concessionária. O Brasil, garantiu os primeiros contratos para projetos de energia 

fotovoltaica em larga escala no final de 2014, totalizando 1 GW de 31 parques solares) (Renewables 2015, 

Global Status Report, REN 21). Muito ainda pode ser feito. 

Conclusão: 

Ao término desse trabalho apresentaremos um panorama da utilização da energia solar no Brasil, assim 

como, os incentivos existentes à sua utilização e os possíveis obstáculos ao seu desenvolvimento. Também 

serão mostradas as diferentes tecnologias para aproveitamento da energia solar como fonte alternativa 

sustentável para energia elétrica. 
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“NOSSO CLIPE”: O VIDEOCLIPE COLABORATIVO EM AÇÃO  

ENIC201632483 

 

ANA BEATRIZ BATISTA DE FRANÇA 

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O mercado musical tem cada vez mais se tornado competitivo e produtivo. Com o desenvolvimento das 

tecnologias fonográficas e de tratamento de som, hoje qualquer um pode ser um cantor e trilhar carreira no 

mundo da música. A mídia tem o poder de apresentar ao mundo, em segundos, o novo trabalho do cantor ou 

cantora compilado geralmente em 3 a 5 minutos de uma produção que envolve vários profissionais e uma 

criação artística que sempre tem a difícil missão de inovar e fazer algo “explosivo” em toda a Internet. Essa 

missão é a mesma deste trabalho, porém utilizando uma forma diferente de produção. A interatividade 

tornará possível o videoclipe colaborativo. A mídia virtual oferece equipamentos e equipe por meio da 

participação dos internautas. Instrumentos e estruturas necessárias para a gravação deste produto que serão o 

diferencial deste trabalho e o grande objetivo de ação. 

Metodologia: 

Este trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e,de maneira prática, seguindo um 

cronograma de ação, divulgação e produção de um produto audiovisual - videoclipe colaborativo - pela 

Internet e suas ferramentas de aplicação. Com base em um roteiro, produção e divulgação por redes sociais 

edição. Para este projeto foi escolhido a música “Piloto Automático” da banda brasileira de rock 

Supercombo. A canção foi escolhida por ser já conhecida entre um grande público e por ser de uma banda 

em ascensão dentro do mercado musical, no caso, dentro do gênero e da nova geração do rock brasileiro. 

“Piloto Automático” foi a segunda música mais compartilhada pelo aplicativo de músicas Spotify em 2014, 

perdendo somente para Led Zeppelin. Além desse reconhecimento, a música traz uma mensagem muito 

significativa em sua letra, trata de como a sociedade, de maneira geral, costuma só falar, reclamar e pouco 

fazer e realizar, quanto a sonhos, vontades e desejos. O roteiro do videoclipe foi escrito inspirado nessa 

ideia, somado a importância de que ele é um videoclipe colaborativo e sua produção deve ser pensada para 

que o público participante possa participar sem dificuldades. Antes desse processo, claro, é necessário a 

preparação e impulsão da página no Facebook. Criar a confiança e credibilidade dos internautas e muitos 

acessos. A visibilidade é a chave do “Nosso Clipe”. 

Resultado: 

Foi produzido um videoclipe colaborativo da música "Piloto Automático" da banda de rock brasileira 

"Supercombo". Os internautas, seguindo as regras e instruções do projeto chamado "Nosso Clipe", enviaram 

seus videos dublando a letra da canção, assim como enviaram videos de momentos especiais do cotidiano. 

Esses videos foram selecionados, editados e divulgados na Fanpage do Projeto. A página na rede social 

"Facebook" possui 428 curtidas e uma de suas publicações teve mais de 7 mil visualizações. Além de ter 

sido o espaço de propagação do projeto, a página produzia conteúdo sobre curiosidades de videoclipes, 

produtos audiovisuais em geral e sobre os trabalhos atuais da banda Supercombo. 

Conclusão: 

Foi possível concluir que é preciso estar mais preparado para os novos processos criativos pela Internet. A 

interatividade promove encontros colaborativos que são construídas com os próprios internautas. Esse é um 

processo ainda em evolução e é clara a necessidade de testes para descobrir a melhor maneira de trabalhar a 

interatividade pela internet na àrea da música. Portanto, estudar e analisar novas técnicas de participação e 

relacionamento dos fãs com o artista é essencial e um contínuo trabalho diante da velocidade das 

tecnologias de comunicação. 
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GESTÃO EMPREENDEDORA NOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA  

ENIC201628283 

 

ELIANA RAMOS DA SILVA 

Orientador(a): ÂNGELA DA COSTA CRUZ LOURES 

 

Introdução: 

Tem se notado por vários aspectos que a gestão empreendedora visa à análise de oportunidades para o 

desenvolvimento do negócio, quando são vistos pela ótica do empreendedorismo corporativo. Reflexões 

sobre a eficácia do empreendedorismo corporativo e recomendações para a obtenção de melhores resultados 

igualmente são discutidas e propostos. Aspectos positivos e negativos são associados à imagem do 

empreendedor, como por exemplo, o lado positivo é ser audacioso persistente e visionário. 

Metodologia: 

Este é um estudo essencialmente exploratório e descritivo. Ele se enquadra na modalidade do estudo de 

caso, recomendada por Gil (Gil, 1991:79) para as pesquisas que se encontram nas fases iniciais de uma 

investigação de temas complexos ou pouco explorados.O estudo de caso teve como objetivo básico 

conhecer as estratégias usadas por 2 escritórios de advocacia em Taubaté.Os escritórios pesquisados atuam 

nos ramos de advocacia generalista, atendendo todos os tipos de problemas jurídicos desde um simples 

divórcio extrajudicial a assessoria para grandes empresas. O desenvolvimento do estudo de caso deu-se 

inicialmente por meio de pesquisas em bibliotecas, mas por falta de exemplares que trata do assunto, foram 

utilizados vários sites como Consultor Jurídico em www.conjur.com.br, Site Café História 

www.cafehistoria.ning.com e Adequação em www.adequacao.com.br. E, por fim, por meio de entrevistas 

dirigidas, pois estas permitem uma interação com os entrevistados que facilita a busca pela obtenção de 

informações que conduzam a uma análise de suas principais estratégias competitivas. 

Resultado: 

O empreendedor deve direcionar sua empresa para lidar melhor com o ambiente de produção de seu negócio 

e influenciar as pessoas que com ele trabalham a colocar seus corações no empreendimento. Neste trabalho 

observou-se que a diferença entre o empresário e o empreendedor está no foco e no objetivo, 

especificamente na razão da empresa existir. Já que ser empresário é a condição de se ter uma empresa, 

porém, o empreendedor traz dentro de si características subjetivas de um negociador nato. 

Conclusão: 

Em tempos de globalização, na qual a competição entre as organizações vem sendo cada vez mais acirrada e 

a busca por mais competitividade e menos custos se transforma em uma constante. Em meio a essa 

realidade, é preciso atuar junto aos pequenos empresários, que constituem os maiores empregadores do país. 

O empreendedorismo tem se mostrado uma eficaz ferramenta no desenvolvimento econômico. É necessário, 

para tanto, que sejam criadas políticas de incentivo fiscal, liberação de créditos mais facilitados e com juros 

mais baixos para que o empresário, bem como o empreendedor possa viabilizar seu negócio. 
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DIMENSIONAMENTO DO AÇO CARBONO E AÇO BAIXA LIGA PARA APLICAÇÕES SUBMARINAS 

DESTINADAS À INDÚSTRIA DE PETRÓLEO EM MEIO CONTENDO CO2  

ENIC201600475 
 

MELISSA DAS GRAÇAS MENDES CEZAR, ANA JÚLIA DAS GRAÇAS CARVALHO, CHRISTIAN EGIDIO DA 

SILVA, ANA PAULA ALVES BLECK DUQUE 

Orientador(a): SÉRGIO ROBERTO MONTORO 
 

Introdução: 

Atualmente, os novos campos de produção de petróleo descobertos encontram-se na chamada camada do 

pré-sal e possuem uma concentração de CO2 de 3-4 vezes maior que os campos maduros e fora do pré-sal. 

O CO2, em contato com a água produzida, forma o ácido carboxílico, composto extremamente corrosivo. A 

corrosão por CO2 é um dos tipos de ataques mais encontrados na produção de óleo e gás e a maior parte das 

falhas em campos petrolíferos resulta da corrosão por CO2 do aço carbono e de aços de baixa liga devida a 

baixa capacidade de resistência desses aços a esse tipo de ataque. Em virtude desse cenário, faz-se 

necessário o entendimento, predição e controle da corrosão por CO2 para o projeto, operação e segurança 

dos campos petrolíferos. O mecanismo da corrosão por CO2 é uma função da química da água, a velocidade 

do fluido, o conteúdo de CO2 e a temperatura. 

Metodologia: 

O presente projeto será desenvolvido nas dependências da FATEC Pindamonhangaba. E por se tratar de um 

projeto focado no levantamento bibliográfico, a referência principal será a norma NORSOK M-506. Essa 

norma contém os principais cálculos matemáticos utilizados para se estimar a taxa de corrosão esperada 

(teórica) em aços carbono e aços baixa liga, na presença de CO2.Através de cálculos matemáticos previstos 

na norma NORSOK M-506, pode-se estimar a taxa de corrosão esperada (teórica) de aço-carbono e aço-

baixa liga quando da presença de CO2 em função do meio, temperatura de trabalho, pressão de trabalho. 

Influenciam, obviamente, temperatura/pressão e constituintes do fluido a ser transportado. De forma 

simplificada, pode-se estimar a taxa de corrosão esperada para um determinado aço carbono e baixa liga 

para uma temperatura de 5ºC, equivalente à temperatura mínima realmente esperada no fundo do mar. À 

medida que a temperatura vai aumentando, matematicamente consegue-se provar que a taxa de corrosão, 

devido à presença de CO2, aumenta. Em média, a temperatura de trabalho (ou seja, de fluxo do petróleo) 

gira entre 50 e 60ºC. Dessa forma, é fundamental estimar a taxa de corrosão para temperaturas nesta ordem 

de grandeza. Como, via de regra, o aumento da espessura de parede de aço carbono ou aço baixa liga é 

muito grande, por vezes torna-se difícil de encontrar uma matéria prima em algumas situações nas 

dimensões superdimensionadas. Dessa forma, acaba novamente sendo viável depositar algumas camadas 

inconel 625 sobre a parede do aço. 

Resultado: 

Embora tenha se passado muitos anos de pesquisa, o entendimento da corrosão por CO2 continua 

incompleto, principalmente no que se refere a técnicas de monitoramento de corrosão em sistemas 

submetidos a fluxo. Dessa forma, o conhecimento das condições corrosivas existentes e a seleção adequada 

dos materiais é, portanto, fundamental para se garantir o sucesso na operação das unidades de produção e 

transporte de petróleo. E para isso, através de cálculos matemáticos previstos na norma NORSOK M-506, 

podemos estimar a taxa de corrosão esperada (teórica) de aço carbono e aço baixa liga quando da presença 

de CO2 em função do meio, temperatura de trabalho, pressão de trabalho, De forma simplificada, pode-se 

estimar a taxa de corrosão esperada para um determinado aço carbono e baixa liga. 

Conclusão: 

Os resultados empíricos que serão desenvolvidos nesse presente trabalho poderão ser usados pela empresa 

na fase de projeto de novas peças e equipamentos. E como formação de mão de obra qualificada, vale 

ressaltar que o presente projeto será realizado por um aluno matriculado no curso de Tecnologia de Projetos 

Mecânicos que, por sua vez, poderá colocar em prática os conceitos e técnicas estudadas nas disciplinas do 

seu curso, além de enriquecer seus conhecimentos na área de projetos de peças e equipamentos para a 

indústria de petróleo e gás. 
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AVALIAÇÃO DOS FATORES DE PERSONALIDADE EM UM GRUPO DE MILITARES DO EXÉRCITO  

ENIC201660668 

 

GUSTAVO DE OLIVEIRA MAXIMIANO, LARA SOARES FORTES 

Orientador(a): PAULO FRANCISCO DE CASTRO 

 

Introdução: 

O Exército Brasileiro é uma Instituição presente em todo o território nacional com mais de 360 anos de 

História, sua organização é dada por órgãos de direção geral e setoriais, além de assessoramento. Um dos 

pontos característicos do exército é a hierarquia, com foco na necessidade de moldar o comportamento do 

militar, por meio de alta expectativa de eficiência, com metas o objetivos rigidamente definidos. Nesse 

contexto, há a necessidade de incorporação das regras de acordo com os parâmetros institucionais, com 

reduzido espaço para as mudanças e inovações (CASTRO, 2002; BARBOSA, 2010). Por essas 

características ocupacionais do trabalho do militar, é possível identificar fatores psicológicos associados ao 

perfil do indivíduo, que influenciam ou são decorrentes das exigências pessoais que a atividade impõe, 

dentre elas há a personalidade é um dos componentes de grande impacto na saúde laboral dos militares 

(COTIAN et al., 2014). 

Metodologia: 

O objetivo do presente trabalho centra-se em descrever características de personalidade, avaliadas em um 

grupo de militares de exército, por meio dos dados da Bateria Fatorial de Personalidade - BFP. Pode ser 

classificada como uma pesquisa descritiva, com metodologia de campo. Participaram deste levantamento 14 

militares, todos do sexo masculino, com idade entre 20 e 40 anos (média 36,9), com várias funções dentro 

da instituição militar. Todos foram submetidos à aplicação da BFP de acordo com as especificações técnicas 

do instrumento (NUNES; HUTZ; NUNES, 2010). A BFP é um teste psicológico, com metodologia 

psicométrica e com estrutura em autorrelato, que avalia a personalidade em cinco domínios, pautada na 

Teoria dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade - CGF, que identifica componentes relacionados às 

seguintes características: 1. Extroversão: direção da energia psíquica para os outros, associado à capacidade 

de interação, comunicação, atividade, assertividade, otimismo e afeto. 2. Socialização: capacidade de 

interação com o grupo de pessoas, ligado à generosidade, bondade, solidariedade e facilidade de interação. 

3. Realização: características de organização, persistência, controle e motivação, confiança e com disposição 

para trabalho, perseverança e ambição. 4. Neuroticismo: refere-se à instabilidade emocional e 

vulnerabilidade ao sofrimento, por meio de vivências de ansiedade, frustração e componentes depressivos. 

5. Abertura: ligado a comportamentos exploratórios e de busca de novas experiências, ligada à curiosidade, 

imaginação e criatividade. 

Resultado: 

Os testes foram corrigidos a partir das orientações técnicas do instrumento e os resultados comparados aos 

valores normativos para o sexo masculino (NUNES; HUTZ; NUNES, 2010). Os dados mais incidentes 

indicaram componentes de extroversão em valores considerados médios (N=9), ou seja, compatíveis com a 

maior parte dos indivíduos. Observou-se predomínio de valores rebaixados em socialização (N=11), 

indicando característica associadas a certa hostilidade com uma conduta de manipulação sobre os demais. 

Realização (N=10) que revela pouca motivação para a realização de tarefas, pouco empenho para atividades 

cotidianas e dificuldade para planejamento e estabelecimento de metas. Abertura (N=11) que demonstra 

serem convencionais nas suas crenças e atitudes, conservadoras nas suas preferências, dogmáticas, rígidas e 

também menos responsivas emocionalmente Em relação ao neuroticismo, tem-se metade do grupo com 

valores médios, revelando equilíbrio psicológico e metade com valores elevados, indicando maior 

vulnerabilidade ao sofrimento psicológico. 

 

 

 



  

830 

 

Conclusão: 

Em síntese, observa-se que os participantes do presente estudo indicaram, predominantemente, certa 

hostilidade, com ações de manipulação sobre os demais, pouca motivação para novas tarefas, com tendência 

à rigidez e atitudes convencionais. Além disso, uma parte dos indivíduos pode ser mais vulnerável ao 

sofrimento psicológico. Importante ressaltar que os dados aqui expostos são referentes ao grupo reduzido 

que participou da investigação, pela relevância do tema, estudos mais amplos, com grupos maiores e 

envolvendo outros segmentos militares são importantes. 
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ESTUDOS DO DESEMPENHO DE UMA AERONAVE RÁDIO CONTROLADA PARA APLICAÇÃO NA 

COMPETIÇÃO SAE AERODESIGN  

ENIC201604845 

 

FILIPE FERREIRA CAETANO, LEONARDO ROSA DE CASTRO, FLÁVIO OLIMPIO JUNIOR 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

Desempenho é o estudo da atitude de uma aeronave. Esse estudo tem a intenção de definir as características 

do desempenho de uma aeronave radio controlável utilizando simulações com ferramentas matemáticas para 

estimar o comportamento da aeronave durante curvas, na corrida de decolagem, na subida e nos voos de 

planeio, estático, e dinâmico. Nossa análise do desempenho da aeronave para competição SAE Brasil 

Aerodesign teve como objetivo assegurar que os requisitos do regulamento da competição serão cumpridos, 

além de otimizar a pontuação da aeronave nas baterias de voo. 

Metodologia: 

Foi realizado um estudo dos diferentes aspectos do projeto aeronáutico para a construção de uma aeronave 

com uma equipe multidisciplinar de engenharia. Com essa equipe definiu-se a expectativa para a missão de 

voo e, a partir dessa, requisitos e restrições de projeto. Foi feita, então, uma modelagem dos aspectos de 

desempenho para uma otimização das características do projetos considerando os requisitos e restrições de 

acordo com os princípios explicitados pela literatura da área. A aeronave então será construída e testes serão 

realizados para a validação do modelo teórico. Foram analisados os fatores: Polar de Arrasto; Desempenho 

de decolagem; Peso máximo de decolagem; Trações requerida e disponível; Potências requerida e 

disponível; Velocidades de máxima autonomia e máximo alcance; Razão de subida; Desempenho em 

curvas; Desempenho em planeio e pouso. Rodrigues (2013, p. 73) afirma que a polar de arrasto é a mais 

importante quantidade aerodinâmica para o estudo do desempenho. Essa recebeu, portanto, uma atenção 

especial em sua análise. 

Resultado: 

Depois do estudo de diversas combinações foram selecionadas uma aeronave de asa trapezoidal(A010.0) e 

uma de suas variações com asa retangular(A010.3). A figura 1 mostra a polar de arrasto das aeronaves, 

através da qual pode-se facilmente perceber que a aeronave A010.0 apresenta melhor comportamento 

aerodinâmico ao gerar menor arrasto para uma mesma sustentação. Essa característica influenciou os mais 

diversos aspectos do desempenho da aeronave. A figura 2 apresenta as curvas de potências disponíveis e 

requeridas das aeronaves. Como não houve mudança no grupo motopropulsor as potências disponíveis se 

equivalem. As potências disponíveis, no entanto, foram influenciadas pela diferença no arrasto produzido 

pelas aeronaves. Como esperado, o avião A010.3 possui um menor requerimento de potência necessária 

para manter o avião em voo reto e nivelado com velocidade constante. A apresentação dos outros aspectos 

estudados fogem ao escopo do presente trabalho. 

Conclusão: 

Os modelos teóricos apontam que a construção das aeronave projetadas permitiriam a obtenção de uma 

aeronave competitiva e capaz de cumprir sua missão de voo. Eles apontam também que a aeronave A010.3 é 

superior sob a perspectiva do desempenho. A análise do desempenho de aeronaves ainda é uma ciência que 

depende fortemente de métodos computacionais sofisticados e de métodos empíricos para dados precisos e 

confiáveis. O presente estudo permitiu a obtenção de dados preliminares para a comparação de diferentes 

projetos de aeronave e construção de um protótipo que será usado para a validação e refinamento dos dados 

obtidos. 
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USO DA TECNOLOGIA RFID NO CONTROLE DE SEGURANÇA APLICADO AO ACESSO DE VEÍCULOS 

NAS PORTARIAS.  

ENIC201676915 

 

VICTOR MARIANO BATTESTIN, TULIO ISAO FUKUOKA 

Orientador(a): ANTONIO ESIO MARCONDES SALGADO 

 

Introdução: 

Uma das principais preocupações da população é a segurança. Todos os dias pessoas entram e saem de suas 

casas e trabalhos com receio de assaltos e muitas vezes sequestros. Visando essa preocupação, 

desenvolvemos este trabalho, que trabalhando junto com a segurança do condomínio, visa diminuir ainda 

mais as chances de sequestros e assaltos dentro dos mesmos. Fazendo o papel do controle de acesso de 

veículos, que quando instalado nas portarias dos condomínios exige que o usuário através de seu 

smartphone, emita um sinal de pânico ou de situação normalizada. Após determinado tempo do acesso do 

usuário ao condomínio sem que os usuários da residência deem uma resposta ao sistema, a segurança é 

acionada para verificar que existe uma situação irregular na residência, prédio ou sala comercial. Sendo a 

segurança acionada e verificando a situação irregular, poderá acionar as autoridades e manter a situação sob 

controle sem afetar os demais usuários. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi usado a tecnologia Java Web para a camada servidora e a camada 

cliente é desenvolvida com a tecnologia Java 8. A camada de dados será desenvolvida usando o banco de 

dados Postgre gratuito usando a linguagem SQL para fazer as consultas (Queries). Para fins de estudo foi 

usado o material fornecido em vídeo e texto pelo portal Alura, este pertencente ao grupo Caelum, e portais 

da comunidade de desenvolvimento Java. Para a escrita e edição do código fonte foram usados as IDEs 

NetBeans e Eclipse para a parte Java e a IDE do próprio Postgre para o desenvolvimento do banco de dados. 

E para a identificação dos usuários ao terem acesso as portarias, vai ser usado a tecnologia NFC, que é de 

mais baixo custo e fácil acesso, mas todo o sistema já vai ter suporte para receber entradas de transmissores 

RFiD. 

Resultado: 

O resultado esperado no fim do desenvolvimento deste trabalho é obter uma ferramenta barata, fácil de ser 

operada e maiormente útil para os fins de segurança em todas as camadas da sociedade (residencial, 

empresarial e industrial). 

Conclusão: 

O presente trabalho apresentou uma proposta de software que está em desenvolvimento e que atingirá 

diretamente um setor que hoje em dia está em crise na sociedade. Durante a presente etapa de 

desenvolvimento foi possível concluir que o ramo de segurança ainda tem muitas deficiências e é muito 

importante iniciativas como a dos desenvolvedores do trabalho, que promovem estudo e soluções para casos 

específicos do dia a dia, para que a sociedade não continue vivendo a mercê da fatia criminosa que compõe 

a mesma. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

833 

 

CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA REDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS E 

INSUMOS EM HOSPITAL PRIVADO  

ENIC201625684 

 

NATHALLIA DA MATA SOUZA MOREIRA, CAMILLA DUARTE DE ANDRADE 

Orientador(a): CRISTIANO DIAS 

 

Introdução: 

A assistência hospitalar vem aumentando a cada dia e consequentemente aumenta o uso de insumos, o que 

leva ao aumento dos gastos e dos custos hospitalares. Cerca de 40% das despesas hospitalares passam pelos 

profissionais da enfermagem, o que mostra a importância da assistência adequada, na quantidade necessária 

e de forma justa. Dentro desta perspectiva, cabe ao enfermeiro gerir e administrar, participar da seleção, 

compra, dispensação e descarte. Apesar da importância do tema, a literatura ainda é escassa. 

Metodologia: 

No presente trabalho, objetivou-se analisar o conhecimento da equipe de enfermagem e do dispensário sobre 

as ações necessárias para minimização dos gastos com os materiais hospitalares e realizar levantamento dos 

mesmos antes e após a realização de ações de enfermagem, como a educação continuada. Para isso, foram 

avaliados 35 profissionais de enfermagem e do dispensário através de questionário e, após participaram de 

educação continuada sobre a temática.Houve também a verificação dos gastos e custos atuais e após a 

educação continuada, através de planilha fornecida pelo hospital privado de médio porte da região do Vale 

do Paraíba. 

Resultado: 

63% dos profissionais consideraram que suas ações durante as assistências influenciavam no aumento dos 

gastos hospitalares. 57% nunca participaram de treinamentos relacionados aos custos e gastos com 

materiais. Foram realizadas a educação continuada aos grupos e 100% dos profissionais ficaram satisfeitos 

com as informações adquiridas para melhoria da assistência prestada e sua relação com a minimização dos 

gastos. Após decorrer dois meses, as ações de enfermagem através dos profissionais serão reavaliadas e 

comparadas com dados recentes dos custos e gastos verificando se houve a redução dos gastos. 

Conclusão: 

Conclui-se que este estudo pode subsidiar ações de enfermagem no desenvolvimento e na aplicabilidade da 

educação continuada, a fim de sensibilizar os profissionais envolvidos quanto à dispensação, uso e descarte 

dos materiais, favorecendo a minimização dos gastos, bem como, interferir na mudança de comportamento e 

o comprometimento com a saúde ambiental, sendo multiplicadores de ações de sustentabilidade. Além 

disso, espera-se que tal medida se estenda à outras Instituições. 
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ECOVILA VARGEM GRANDE: PROPOSTA PARA AS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA  

ENIC201609831 

 

CATHARINA V LENCIONI DE ALMEIDA 

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Apesar de não ser nova a idéia de sustentabilidade e do viver em comunhão, a muito a sociedade se 

esqueceu do que é conviver em harmonia com o meio ambiente e em sociedade de direitos igualitários, a 

comunidade deu lugar a individualidade e capitalização do viver. As comunidades vem com o intuito em 

comum de retomar a conexão com a natureza e o senso de coletividade. A ecovila, conteúdo específico deste 

trabalho, destaca-se pelo desenvolvimento de diversos projetos de ordem social à medicinal, criando uma 

atmosfera de simplicidade voluntária e economia solidária, sem necessariamente cortar os vínculos com a 

cidade doente, mas tentando cura-la. A partir disto desenvolve-se um conjunto de edificações para abrigar os 

projetos desenvolvidos pelos moradores e espaço de convivência para todos, principalmente os jovens, os 

quais a ecovila busca ensinar os preceitos da arte, cultura do Vale Paraibana e o viver sustentável. 

Metodologia: 

O presente trabalho foi dividido em etapas que passam por leituras bibliográficas, levantamento do terreno e 

planejamento de uso de solo, estudo de casos, visitas técnicas, estudo projetual, idealização e 

desenvolvimento de projeto e monografia. Até o presente foram realizadas leituras bibliográficas para 

embasamento teórico sobre ecovilas, viver simples, economia compartilhada, bioconstruções, cultura Vale 

Paraíbana e todo o plano de necessidades necessário para a construção das vilas. O levantamento do terreno 

e planejamento do uso do solo foi estipulado pelos sócios-fundadores, deixando a área de trabalho pré-

estipulada para esta pesquisa. À partir destes levantamentos o local do centro social foi escolhido e 

implantado e o plano de necessidades de Vargem Grande ficou estipulado. Foi feito um levantamento geral 

de dez ecovilas brasileiras e dez estrangeiras e em seguida uma pesquisa aprofundada nos moldes estruturais 

e sociais de cada uma, para escolha das três de cada que melhor se encaixavam nos programas de 

necessidades da comunidade, assim, utilizaram-se os estudos de casos como base para o desenvolvimento 

da ecovila. As visitas técnicas e demais etapas projetuais estão em processo de desenvolvimento e 

apresentarão resultados na etapa seguinte de apresentações deste trabalho. 

Resultado: 

Ao analisar as comunidades brasileiras e estadounidenses fica perceptível a preocupação brasileira em fazer 

construções ecoeficientes e que utilizem matéria prima regional, preferencialmente sem causar impacto ao 

meio ambiente, e passar estas técnicas a diante sem se preocupar tanto com desenvolvimento tecnológico, 

enquanto que os norte americanos constroem com madeira, alvenaria e investem no high tech, pois 

acreditam que há meios de utilizar a tecnologia a favor da natureza. Quanto organização sócio-econômica 

ambas pretendem passar mensagens de sustentabilidade, educação, saúde, respeito ao meio ambiente, cada 

uma com suas peculiaridades, como no fato das vilas brasileiras terem mais cursos construtivos e 

movimentos feministas, enquanto que a americana realmente quer formar uma nova geração educadora. 

Com estes estudos temos base suficiente para desenvolver um projeto de centro social completo e que 

atenda a todas as necessidades dos moradores e visitantes. 

Conclusão: 

O presente trabalho de conclusão de curso encontra-se em andamento e não apresenta conclusões suficientes 

até o momento, necessário implantação projetual e estrutural da ecovila e estudos mais aprofundados. 
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A CRISE DA GEOGRAFIA E A IMPORTÂNCIA DA EPISTEMOLOGIA NA UNIVERSIDADE  

ENIC201655871 

 

BEATRIZ GOMES CORNACHIN 

Orientador(a): EDUARDO CARLOS PINTO 

 

Introdução: 

Hoje a “Ciência Moderna” encontra-se em uma crise epistemológica por sua fragmentação e consequentes 

especializações e super-especializações, o que dificulta a tendência do pensamento moderno para uma 

análise sistêmica e holística sobre o saber científico. Especificamente as Ciências Humanas e Sociais 

encontram dificuldades em colocar-se em um mesmo patamar de análise e instrumentos de investigação 

científica utilizados nas Ciências Exatas e Naturais.Essa crise de identidade decorrente da excessiva 

especialização das ciências na atualidade afeta, especificamente, a Geografia. Porém, não advém única e 

exclusivamente da crise da própria ciência moderna, mas sim de algo anterior que resultou em uma 

incerteza em relação ao objeto de estudo da ciência geográfica. 

Metodologia: 

A revisão teórica foi utilizada inicialmente a fim de embasar a pesquisa e conceituá-la como análise de caso 

da Geografia. Mais recentemente, LACOSTE (1976) em uma profunda análise do papel da Geografia frente 

à sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, diferenciou duas “utilizações” para a ciência geográfica, 

classificando estas utilizações em “Geografia dos estados-maiores” e “Geografia dos professores”. A 

primeira se refere às ferramentas militares, políticas e capitalistas que se utilizam de conhecimento 

geográfico para tomar suas atitudes frente aos outros Estados e frente às populações, como instrumento de 

dominação. A segunda refere-se à Geografia ensinada nas escolas a serviço das classes dominantes com o 

objetivo de “neutralizar” e “banalizar” os conhecimentos geográficos sem mostrar aos discentes qual seu 

papel estratégico, político e de manutenção dos interesses capitalistas. Em seu livro “A Geografia – isso 

serve, em primeiro lugar, para fazer a Guerra”, (1929) Lacoste abarca questões epistemológicas – como o 

conceito de Região como um grande pressuposto para a análise geográfica e sua importância não apenas no 

mundo acadêmico como para a releitura crítica e engajamento na transformação da sociedade. Mais do que 

isso, critica a falta de interesse dos geógrafos em relação à epistemologia de sua própria ciência, inclusive 

nas universidades. Trabalhos produzidos por outras áreas se utilizam do conhecimento geográfico omitindo 

a origem dos mesmos colocando o discurso geográfico como neutro sem problematizar os resultados 

aproximando seus conteúdos de natureza política , social e econômica aos parâmetros mais próximos das 

ciências exatas e naturais. 

Resultado: 

Os resultados preliminares dessa pesquisa se apresentam em forma de questionamentos para que os mesmos 

sejam respondidos posteriormente, em uma próxima pesquisa. Deve a Geografia se enquadrar nesse 

"modelo" científico de visão analítica e fragmentada marcado pela criação de outras áreas de estudo 

advindas da Geografia que se tornaram “ciências” com objeto e metodologia específicas para que sua 

"existência" seja garantida? Ou deve a Geografia resistir à esse padrão, contribuindo portanto para a 

mudança do atual "modelo" científico? 

Conclusão: 

Dentre as leituras e reflexões realizadas, conclui-se que a falta de debate epistemológico nas universidades, 

especificamente nos cursos de Geografia, pode desencadear uma série de fatores, tais como a formação de 

professores que não tem muita certeza sobre a epistemologia do saber geográfico, tendo dificuldades em 

esclarece-lo e torná-lo atraente -adotando uma visão mercadológica, se possível - para a entrada de 

estudantes do Ensino Médio em um possível curso de GEografia, o que prejudica na existência da ciência 

nas universidades. 
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UTILIZAÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS: EFETIVIDADE 

NA ADMINISTRAÇÃO?  

ENIC201664315 

 

ARIANE NUNES NOVAIS CALISTO 

Orientador(a): ROBERTA DE LUCENA FERRETTI 

 

Introdução: 

A desnutrição é muito prevalente, principalmente em pacientes que recebem Terapia Nutricional Enteral 

(TNE) em ambiente hospitalar,, devido a diversos fatores como a não administração adequada e efetiva da 

dieta, falta de monitoramento pela equipe, dentre outros fatores, que podem complicar ainda mais o quadro 

clínico do paciente, aumentando o tempo de hospitalização. Os objetivos deste trabalho foram avaliar a 

administração das dietas enterais em pacientes hospitalizados em um Hospital no Município de Taubaté, e a 

efetividade da mesma e verificar o estado nutricional destes pacientes hospitalizados. 

Metodologia: 

Estudo com delineamento transversal, prospectivo e observacional, como adultos e idosos em um hospital 

no município de Taubaté no período de Agosto de 2015 a Abril de 2016. A seleção da amostra foi realizada 

analisando diariamente o censo hospitalar, para verificar todos os pacientes sob utilização de TNE, além do 

prontuário do paciente, os profissionais da enfermagem e médicos, para demais informações, como a 

efetividade na administração da dieta enteral. Para a avaliação do estado nutricional do paciente foi aferida a 

circunferência do braço por meio de técnica padronizada de antropometria. 

Resultado: 

Da amostra estudada, 56 % eram do sexo masculino, enquanto a mediana de idade para este sexo foi de 76,5 

anos e para mulheres 68,5 anos. Em relação ao estado nutricional, 72 % dos pacientes avaliados apresentava 

algum grau de desnutrição, sendo que dos pacientes que não receberam a dieta efetivamente, 80 % 

encontravam-se desnutridos. Em relação à administração da TNE, foi efetiva em 78 % da amostra. 

Conclusão: 

O estudo mostrou que a infusão da TNE não foi efetiva para todos os pacientes e com isso medidas de 

intervenção devem ser adotadas e implementadas, auxiliando na prevenção da desnutrição hospitalar. 
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AVALIAÇÃO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA DE UMA VIGA TESOURA  

ENIC201659159 

 

VINICIUS LIMA DE ANDRADE 

Orientador(a): ANTÔNIO CARLOS TONINI 

 

Introdução: 

O tema a ser abordado neste trabalho fora selecionado vista a necessidade que surgiu de analisar-se a 

resistência de uma viga projetada para suportar o telhado do novo galpão da empresa Metalcard. A viga 

apresenta características distintas, que exigem uma analise meticulosa de sua estrutura a fim de garantir 

segurança aos funcionários da empresa. 

Metodologia: 

Para este projeto, foi escolhida como metodologia, pesquisa bibliográfica e analise da resistência da 

estrutura por meio de cálculos. Por se tratar de um caso complexo e novo, se não for possível realizar os 

cálculos, procuraremos então realizar um estudo para projetar uma nova viga que possa atender as 

condições de suporte do telhado para o novo galpão. 

Resultado: 

Observou-se que as condições apresentadas pela estrutura não permitem uma base de cálculos 

suficientemente plausíveis. Portanto adotou-se a medida de projetar uma nova viga para o futuro galpão a se 

construir. Usou-se como base para os cálculos da estrutura a norma ABNT 8800. 

Conclusão: 

que a estrutura inicial apresenta uma base de cálculos complexos. Ela apresenta-se resistente, entretanto não 

aconselhamos seu uso para o projeto do novo galpão. A nova estrutura projetada é capaz de provar 

seguridade ao local. 
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REURBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO NO EIXO DA CIDADE DE PAULO AFONSO 

E REQUALIFICAÇÃO DO SEU ACESSO  

ENIC201619256 

 

ISABELE FERREIRA DE SOUZA GOMES 

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Paulo Afonso é um município baiano e como seu principal objetivo era atender a demanda apenas de 

funcionários da construção das hidroelétricas, não contando com o aumento de mais de 150 mil habitantes 

em menos de cinquenta anos, com o passar do tempo começaram a aparecer suas falhas em relação à 

mobilidade, acessibilidade, vias e espaços públicos. E durante o seu planejamento e construção, questões de 

grande importância não foram levadas em consideração, como área de preservação do rio, uso do solo e 

zoneamento. A única via de acesso à cidade, uma ponte de onze metros de largura por duzentos e vinte de 

comprimento que comporta duas únicas faixas para carros e motos, e uma estreita passagem de um metro 

para pedestres e ciclistas faz a ligação entre o centro e os demais bairros e à área rural, não atendendo a 

demanda. 

Metodologia: 

Foram feitos estudos que pudessem colaborar com un projeto de integração do rio com a cidade através de 

uma revitalização da sua ponte de acesso e reurbanização das suas margens. Para isso, seria feito uma 

requalificação das margens, por meio de desapropriação, já que é visível a ilegalidade das habitações ali 

presentes. O crescimento desses assentamentos, obedece a estratégias socioeconômicas claras internas. E o 

reassentamento dessas pessoas em áreas distantes podem trazer diferentes problemas, o que nos obriga a 

pensar em uma estratégia que atenda tanto à proposta de nova paisagem, quanto à instalação dessas famílias 

sem lesá-las. Feito isto, estaríamos quebrando a linha de paisagem rígida, preservando vistas panorâmicas e 

proporcionando lazer e atividade cultural nesses lugares. 

Resultado: 

Os resultados podem ser vistos de maneira em que conforme o desenho urbano muda, vão surgindo os dois 

parques lineares e a nova ponte. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que, com estudos aprofundados antes de fazer um planejamento urbano, é possível deixar a 

cidade mais acessível aos seus moderadores sem deixar de lado questões fundamentais para a qualidade de 

vida na cidade, e que se refletem na escala dos espaços, nas soluções de mobilidade, nas dinâmicas que 

favorecem a vitalidade, a sustentabilidade, e a segurança nas áreas urbanas. 
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IMPLANTAÇÃO DE UM GALPÃO DE RECICLAGEM NA APAE DO MUNICIPIO DE TAUBATÉ/SP  

ENIC201621524 

 

WILLIAM TAKESHI NAGAHASHI, VINICIUS KOTAKI BOTELHO RAMIRO 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

A necessidade de equacionar os impactos ambientais decorrentes da atividade humana é cada vez mais 

evidente. A coleta seletiva é um dos instrumentos importantes que podem ser utilizados com esta finalidade, 

e isto pode ser realizado sem custos adicionais. Cada tipo de resíduo tem um processo próprio de 

reciclagem. Na medida em que vários tipos de resíduos sólidos são misturados, sua reciclagem se torna mais 

cara ou mesmo inviável, pela dificuldade de separá-los de acordo com sua constituição ou composição. O 

processo industrial de reciclagem de uma lata de alumínio, por exemplo, é diferente da reciclagem de uma 

caixa de papelão. Dentro deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo a implantação de um novo 

galpão de reciclagem na APAE do município de Taubaté/SP. 

Metodologia: 

O galpão de reciclagem será implantado na APAE de Taubaté/SP, contará com a ajuda de professores e 

alunos voluntários da Universidade de Taubaté – UNITAU. Para o desenvolvimento deste trabalho foram 

realizados levantamentos bibliográficos em livros, revistas e artigos científicos e medições no local onde 

será implantado o galpão . Definido o processo de trabalho foi necessário planejar cuidadosamente os 

espaços e volumes adequados em função das condições do local, considerando o fluxo de resíduos que a 

instalação deverá absorver. Após essa etapa foram feitas as análises descritivas dos resultados encontrados. 

Resultado: 

Após a realização das visitas e medições, assim como as pesquisas bibliográficas, observou-se que com a 

implantação de um novo galpão haverá uma melhoria na organização do espaço de triagem, na disposição 

dos equipamentos e bancadas e um aumento no volume de resíduos reciclados, que poderão aumentar a 

receita da instituição. 

Conclusão: 

Conclui-se preliminarmente, que com a implantação de um novo galpão, a APAE se beneficiara de um 

espaço mais amplo e mais eficiente para todo o trabalho com os materiais recicláveis, desde o 

armazenamento , seleção e carregamento, os benefícios com este projeto são muitos, porém vale enfatizar 

que a inclusão social e terapia ocupacional das pessoas abrigadas pela APAE , será o maior dos benefícos. 
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RESULTADOS GERAIS DOS RESULTADOS DO TESTE DE BENDER EM UM GRUPO DE CRIANÇAS ENTRE 

SEIS E DEZ ANOS  

ENIC201635235 

 

ALESSANDRA RODRIGUES DA COSTA PEREIRA 

Orientador(a): PAULO FRANCISCO DE CASTRO 

 

Introdução: 

Os estudos relacionados ao aspecto visomotor infantil tiveram início com a investigação de Max 

Wertheimer no ano de 1923, cujo interesse era descobrir a origem da capacidade da criança perceber 

visualmente a forma. Tais estudos foram fortemente influenciados pela Psicologia da Gestalt e pelos 

avanços nos conhecimentos sobre a Psicologia da percepção. Com o intuito de estudar o desenvolvimento 

visomotor, a partir da maturação neurológica em crianças e utilizando os desenhos de Max Wertheimer, 

Lauretta Bender, uma neuropsiquiatra pediátrica americana, no período de 1932 a 1938 avalia diversos 

desenhos infantis, aplicando-os em diferentes grupos clínicos com o objetivo de entender quais os tipos de 

erros que poderiam ocorrer na percepção do estímulo apresentado pelos desenhos e se tais erros se tratavam 

de algo decorrente de distúrbios cerebrais ou de uma falta de maturidade para percebê-los corretamente 

(NUNES; SILVA, 2007; CUNHA, 2003). 

Metodologia: 

O objetivo do presente trabalho centra-se em apresentar os dados gerais sobre os resultados observados no 

Teste de Bender em um grupo de crianças entre seis e dez anos. Foram analisados 339 testes aplicados que 

compõem o Banco de Dados de Pesquisa do Laboratório de Avaliação Psicológica do Departamento de 

Psicologia da Universidade de Taubaté, aplicados nas atividades práticas da disciplina de Técnicas de 

Exame Psicológico, devidamente supervisionados e corrigidos pelo professor da disciplina. Os dados foram 

levantados e inseridos em planilha para avaliação geral dos resultados obtidos. O teste foi aplicado no grupo 

de crianças com a faixa etária indicada, de ambos os sexos, sem queixas psicológicas expressas ou 

dificuldades escolares, o que pode caracterizar o referido grupo como um grupo não-clínico de 

participantes. Utilizou-se o Teste de Bender de acordo com a proposta do Sistema de Pontuação Gradual 

(SISTO, 2006), que propõe a cópia de nove figuras geométricas, compostas por linhas curvas, linhas retas 

ou pontos, que devem ser reproduzidas em uma folha de papel. Após a aplicação, observa-se a produção 

gráfica da criança, comparando-a ao modelo apresentado, atribuindo-se pontos aos erros cometidos, ou seja, 

eventuais diferenças dos desenhos originais ou reprodução falha de algum detalhe da figura, dessa maneira, 

quanto menor a pontuação, melhor o desempenho e, consequentemente, sua capacidade visomotora. A 

pontuação obtida por cada criança foi comparada aos dados normativos do instrumento, considerando-se a 

idade da criança e classificada de acordo os critérios estabelecidos pelo teste. Todos os resultados foram 

organizados para que fosse possível a identificação geral da capacidade visomotora do grupo. 

Resultado: 

Os resultados gerais mostram classificação elevada na habilidade visomotora para a maior parte das crianças 

(66,7%), o que indica facilidade em organizar os movimentos quando estes estão submetidos ao controle 

visual. Tem-se uma parte das crianças com classificação média (19,2%) que demonstra capacidade 

visomotora e, em menor incidência (14,1%) resultados rebaixados que se associam a uma dificuldade 

visomotora. Quando se analisa a idade das crianças, tem-se maior prevalência de classificação elevada na 

faixa etária final, crianças com 8, 9 e 10 anos indicam melhor capacidade visomotora do que as crianças 

menores. Observa-se também maior incidência de classificação rebaixada em crianças com 6 e 7 anos. 

Pode-se relacionar este dado ao processo de desenvolvimento e escolarização das crianças que, quanto 

maior tempo nas atividades formais da escola, melhor será o desenvolvimento visomotor, pelo fato do 

mesmo fazer parte de muitas atividades acadêmicas do período, como desenhar, escrever, copiar, entre 

outras. 
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Conclusão: 

Observou-se que a maior parte das crianças deste estudo demonstrou classificação elevada nos resultados do 

Bender, revelando facilidade na execução de atividades que envolvam a habilidade visomotora. Além disso, 

tem-se que o desenvolvimento psicológico e escolar aprimora a referida habilidade como resultado da 

vivência das atividades acadêmicas do período. Tais dados podem se relacionar ao fato das crianças 

pertencerem ao grupo não-clínico e, portanto, sem queixas. Pela importância do tema, há necessidade da 

ampliação do estudo para melhor compreensão do fenômeno, por meio da inclusão de outras faixas de idade 

e também de grupos clínicos e com dificuldades de aprendizagem. 

 


