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LOGÍSTICA REVERSA COMO MÉTODO PARA REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL
ORIGINADO PELO LIXO ELETRÔNICO

Ano: 2016
Curso: Administração
Aluno(a): Rhudson Stephanio Saraiva
Orientador(a): Kellen Salomão Cavalcanti

Resumo: Através  do controle  da Logística contraria  que envolve todos seus processos  de
armazenagem,  transporte,  nível  de  estoque,  fluxo de  materiais  e  sistemas  de  informação
(Planejamento  e  Controle),  é  possível  adquirir  ganhos  financeiros,  elevando  os  fatores
socioeconômicos.  Planejando  investimentos  em  novos  equipamentos  e  instalações  ou
modificações  de  melhoria  de  processos,  apoiando  ás  pesquisas  e  desenvolvendo  novas
alternativas de uso de materiais. Todavia, para minimizar a extração e consumo de recursos
renováveis  e  não  renováveis  se  torna  necessário  garantir  para  as  industrias  estoques  e
resíduos. A crescente demanda por equipamento eletroeletrônicos, sua rápida obsolescência, e
a falta de legislação e fiscalização sobre sua destinação correta têm contribuído para que
equipamentos  ou  suas  partes  como  computadores,  televisores,  celulares,  refrigeradores,
baterias,  pilhas,  entre  outros,  sejam  descartados  como  lixo  comum.  Os  equipamentos
eletrônicos possuem metais pesados altamente tóxicos,  como o mercúrio,  cádmio,  arsênio,
cobre,  chumbo, entre outros,  que se forem queimados, poluem o ar,  representam riscos à
saúde dos coletores de lixo que os manipulam e, em contato com o solo, podem poluir o lençol
freático, além de plantas, animais, e consequentemente afetar a saúde humana. Com, base em
pesquisa realizada através do método analítico- descritivo, buscou-se relacionar as principais
ameaças ao meio ambiente e á saúde que o descarte incorreto de resíduos eletroeletrônicos
pode  representar,  bem como identificar e  apresentar algumas ações  para  minimizar este
impacto. Conclui-se que os principais fatores que contribuem para o descarte indiscriminado
dos resíduos eletroeletrônicos  são a falta de legislação que responsabilize aos  fabricantes,
rígida  fiscalização,  estímulos  fiscais  para  a  prática  da  logística  reversa,  capacitação  e
tecnologia para reciclagem de componentes sofisticados e educação ambiental.

Palavras-chave: Logística Reversa. Reciclagem. Remanufatura. Desmanche. Lixo 
Eletroeletrônico.

ATRIBUTOS DO LÍDER NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DA EMPRESA TUBOLAR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA

Ano: 2016
Curso: Administração
Aluno(a): Edson Antonio da Silva
Orientador(a): Kellen Salomão Cavalcanti

Resumo: Este trabalho foi elaborado à partir do tema “Atributos do líder no processo de
produção da empresa Tubolar Indústria e Comércio de Plástico Ltda.”. A problematização



que norteou a pesquisa pode ser compreendida por meio das seguintes questões: Qual o
papel do líder nas organizações? Por que as ações de um líder não eficaz,  influencia
negativamente os funcionários da Tubolar Indústria e Comércio de Plástico Ltda.? Que ações
devem ser realizadas pelo líder, visando influenciar positivamente os funcionários da Tubolar
Indústria  e  Comércio  de  Plásticos  Ltda.,  tendo  em  vista  a  garantia  de  qualidade  e
pontualidade no processo produtivo? Visando responder as essas questões foi delimitado o
seguinte objetivo específico; Definir líder e analisar seu papel nas organizações; Caracterizar
os atributos de um líder no processo produtivo da Tubolar Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda.; Refletir sobre o posicionamento dos funcionários da  Tubolar Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda. acerca da atuação do líder e sugerir possíveis melhorias. Foi realizada uma
pesquisa de campo junto aos funcionários da  Tubolar Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda.,  e  também  uma  pesquisa  bibliográfica,  visando  respaldar  a  análise  dos  dados
empíricos. A amostra foi composta apenas pelos funcionários do setor de produção. A coleta
dos dados foi realizada por meio da coleta de dados serão aplicados questionários compostos
de perguntas abertas e fechadas, e a análise foi feita apresentando-se por meio de gráficos ou
tabelas  seguidos  de  análise  reflexiva.  Vislumbra-se  que  para  ser  motivador,  inspirador,
otimista, leal e justo, bem como de transmitir tais aspectos ao grupo, gerando confiança o
líder precisa apresentar boa capacidade de comunicação.

Palavras-chave: Líder. Democrático. Autocrático. Situacional.

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE JUST IN TIME

Ano: 2016
Curso: Administração
Aluno(a): Cezar Gomes Rocha
Orientador(a): Kellen Salomão Cavalcanti

Resumo: O mercado  contemporâneo  exige  cada  vez  mais  das  organizações  para  que  se
mantenham no mercado, custos, métodos de produção e Recursos Humanos são desafios que
os  administradores  enfrentam  diariamente,  verifica-se  o  desperdício  como  principal
descontrole do processo produtivo. O que fazer para contornar este descontrole e colocar
organização  numa  posição  competitiva  no  mercado.  Com  a  metodologia  de  Pesquisa
Bibliográfica  descritiva  de  natureza  qualitativa.  Apresenta-se  com  o  objetivo  geral  de
analisar  o  Sistema  de  Controle  de  Estoque  Just  In  Time,  e  os  objetivos  específicos  de
caracterizar  o  Sistema  de  controle  de  estoque  Just  In  Time:  Descrever  as  vantagens  e
desvantagens  da  ferramenta  Just  In  Time para  eliminação  de  prejuízos  identificados.
Justifica-se que o  Just In Time veio para orientar e eliminar todos os gargalos encontrados
em seus processos produtivos a eliminação de desperdício e estoque são as principais soluções
que o  Just In Time traz para que as organizações se mantenham competitivas no mercado,
serão mostrando tudo que este sistema pode trazer de proveitosos as iniciativas par alcançar
os objetivos esperados, mesmo não sendo soluções instantâneas, os benefícios em longo prazo
são excelentes, trazem vigor ás organizações que adotam o Just In Time.

Palavras-chave: Desperdício. Estoque. Melhoria.



TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL COMO FERRAMENTA
ORGANIZACIONAL

Ano: 2016
Curso: Administração
Aluno(a): Jéssica de Souza Pires
Orientador(a): Kellen Salomão Cavalcanti

Resumo: Este  trabalho teve  como tema treinamento,  delimitando-se  a  uma análise  desse
procedimento  como  sendo  ferramenta  organizacional  importante  para  o  sucesso
organizacional e dos colaboradores. A pesquisa realizada justifica-se em pela necessidade de
destacar a  importância  do  treinamento  como  estratégia  organizacional  para  o  sucesso  e
consolidação das empresas, visto que desta forma, contribui para o sucesso e consolidação
das empresas, visto que desta forma, contribui para o enfrentamento da atual situação do
mercado, em vista que desta forma, sua competitividade prejudicada. O problema norteador
da  pesquisa  pode  ser entendido  por meio  da  seguinte  questão:   Qual  a  importância  do
treinamento para ao seu sucesso organizacional. O objetivo geral do estudo foi de analisar a
importância do treinamento para o desenvolvimento organizacional. Os objetivos específicos
foram: destacar a importância de se treinar os colaboradores; situar o treinamento como
uma importante etapa do desenvolvimento de pessoas; enfatizar o papel da área de RH ou
Gestão de Pessoas na realização ou gerenciamento do treinamento. O estudo foi realizado
com base em uma pesquisa bibliográfica descritiva, realizada com base em livros, artigos, e-
books, e outros meios tradicionais ou eletrônicos. Por meio dos dados coletados foi possível
compreender que o treinamento não pode basear apenas nas necessidade da empresa, mas
também ao colaborador, resultando, em um desenvolvimento profissional, aumentando seu
valor  no  mercado  e  suas  possibilidades  profissionais  e  consequentemente  os  ganhos
financeiros. O treinamento deve ser concebido em sentido amplo, como um componente do
desenvolvimento, que deve ser contínuo.

Palavras-chave: Treinamento. Desenvolvimento. Produtividade. Benefícios.
 

QUALIDADE NO ATENDIMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE NO SETOR PRIVADO

Ano: 2016
Curso: Administração
Aluno(a): Kamilla Naves Gonçalves Mendes
Orientador(a): Kellen Salomão Cavalcanti

Resumo: O presente estudo teve como objetivo avaliar qual a percepção do beneficiário sobre
a qualidade na prestação de serviço oferecido e se esse serviço pode muda a opinião de um
cliente, foi apresentada a ferramenta SERVQUAL, uma ferramenta para avaliar a qualidade
do  serviço  prestado,  a  mesma  é  dividida  em  cinco  dimensões,  a  confiabilidade,
responsabilidade,  segurança,  empatia  e  tangibilidade,  possui  um  questionário  com  duas
etapas a de expectativa do cliente e da percepção que obtém em relação ao serviço prestado,
cada com 22 questões, e também foi exposta a ferramenta SERVPERF, que utiliza o mesmo



método, mais o questionário utiliza somente a percepção do cliente, utilizando ainda a
teoria das lacunas, para obter um nível maior de entendimento, a teoria deixa bem claro
o que pode estar levando a aumentar a distância das lacunas, mas existem lacunas a
serem preenchidas, e com um trabalho em equipe, a empresa chegará a um nível de
qualidade superior, oferecendo um serviço de excelência. Também foram apresentados
as Normas regulamentadoras dos planos de saúde, o Código de Defesa do Consumidor e
o trabalho da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Concluímos que com a utilização
das ferramentas poderá ser identificados às lacunas e através das dimensões, qual é o
setor que tem mais necessidade de acompanhamento, qual é o mais frágil,  e a partir
dessa identificação realizar as devidas adequações.

Palavras-chave: Qualidade. Serviço. Atendimento. Excelência.

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)

Ano: 2016
Curso: Administração
Aluno(a): Marcus Vinícius Mustefaga
Orientador(a): Kellen Salomão Cavalcanti

Resumo: O trabalho proposto aborda o tema: Qualidade de Vida no Trabalho, no qual está
direcionado ao nível de satisfação dos colaboradores frente as suas atividades desenvolvidas e
organização. Hoje o mercado muda frequentemente e pensando nisso as empresas além da
competitividade, buscam também de adequar as necessidades do ambiente organizacional, ou
seja,  buscam  medidas  de  terem  um  ambiente  harmônico  de  modo  a  oferecer  todas  as
ferramentas e mecanismos para o serviço sair do perfeito, além da motivação do funcionário.
Pensando  nisso  a  Qualidade  de  Vida  no  Trabalho  é  visto  no  mundo  atual,  como  algo
imprescindível e de suma importância para o sucesso da organização. Portanto  as empresas
buscam motivar seus colaboradores nos dias atuais em todos os quesitos (financeiro, pessoal,
profissional, etc.), visando à retenção de talentos e o crescimento dela e consequentemente o
do  seu  empregado.  A metodologia  utilizada  foi  a  Pesquisa  Bibliográfica  no  qual  estão
descritos os temas por capítulos entre clima, cultura, fatores motivacionais, líderes e etc. A
conclusão a respeito do tema mostra que a QVT é fundamental no sucesso da empresa e do
funcionário consequentemente, no entanto ainda carece de investimentos.

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Organização. Investimento.

A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES

Ano: 2016
Curso: Administração
Aluno(a): Charles Hebert Lopes
Orientador(a): Kellen Salomão Cavalcanti

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo, mostrar as vantagens de utilizar o sistema
de informações perante sua praticidade e eficácia, onde o controle empresarial feito a partir
dele, se torna mais viável, apresentando ganhos com tempo, e aumentando seu controle e



lucro,  tornando  assim  uma  ferramenta,  capaz  de  fazer  com  que  se  alcance  todo  o
controle  dentro das  organizações.  O consenso de  que  a  cada dia  mais  as  tendências
tecnológicas  são  benéficas  para  o  sociedade,  tem  ajudado  na  atualização  constante  de
gerenciamento, sendo ela pequena, média, ou grande empresa, garantindo assim, confiança
dos gestores que as controlam, com informações clara e sucintas. O importante é atualizar a
forma de gerir, pois, a informação não se torna apenas mais uma recurso, e sim, o recurso. O
discorrer  deste  foi  feito  através  de  pesquisa  bibliográfica,  tendo  como  intuito,  justificar
teoricamente a importância clara do sistema de informação, destacando principais conceitos
e sistema de informação, destacando principais conceitos e sistemas existentes, referente à
sua aplicabilidade e função destinada.

Palavras-chave: Sistema de Informação. Gerenciamento. Controle.
 

BITCOIN: A MOEDA DIGITAL INTERNACIONAL

Ano: 2016
Curso: Administração
Aluno(a): Ennior Rodrigo de Lima
Orientador(a): Kellen Salomão Cavalcanti

Resumo: Bitcoin   é  uma  tecnologia  digital  criada  por  Satoshi  Nakamoto  em  2008,  que
permite reproduzir em pagamentos eletrônicos e eficiência dos pagamentos com cédulas sem
a necessidade de intermediador. Os pagamentos efetuados por bitcoins são rápidos, baratos e
além disso,  eles podem ser feitos para qualquer pessoa, que esteja em qualquer lugar do
planeta, sem limite mínimo ou máximo de valor. O sistema é completamente descentralizado,
ou seja, não existe um grande servidor responsável pelo gerenciamento dela. Toda a rede de
Bitcoins é Peer to Peer  (P2P) e isso garante que o sistema  seja auto-regulado. A falta de
regulamentação  também  faz  com  que  essa  cripto-moeda  seja  completamente  livre  de
influências políticas ou fronteiras. Se ela está na internet, esta em todo mundo ao mesmo
tempo. Por isso que essa é a primeira moeda realmente mundial de que se tem notícia. Hoje
em dia muitos  estabelecimentos  já aceitam transações  com  Bitcoins.   Desde de  empresas
grandes  ou  pequenas,  cada  dia  mais  companhias  acreditam nela.  Já  é  possível  comprar
serviços de internet e até mesmo carros apenas com  Bitcoins.   Mesmo com a facilidade de
adquirir os  bitcoins e de ser promissor, ele ainda não está apto para o uso nobre ou no dia-a-
dia,  por ser um tipo de moeda nova no mercado, mas existe um planejamento com total
potencial  de  crescimento  ao  passar do  anos,  e  ser aceite  para  facilitar as  transações  via
internet.

Palavras-chave: Dinheiro. Monetário. Financeiro. Descentralização. Economia.

BRAND EQUITY-VALOR DA MARCA PARA O CONSUMIDOR

Ano: 2016
Curso: Administração
Aluno(a): Cristiele Tizzo Ferreira
Orientador(a): Kellen Salomão Cavalcanti



Resumo: O Brand Equity é a apreciação do consumidor pela marca facilitando a compra, e a
empresa  agrega  lealdade  do  consumidor mesmo  que  ele  não  cumpre  com frequência.  A
pesquisa  apresenta  como  objetivo  geral  conhecer  a  composição  do  Brand  Equity na
construção da marca o seu relacionamento na percepção do consumidor e  sua adição de
valor.  Como objetivos  específicos,  tem-se:  explicar a escolha dos elementos  da marca,  na
construção do Brand Equity; descrever a essência do Brand Equity e seu fortalecimento para
as  marcas;  e  mostrar as  extensões  das  marcas como estratégia   de  Branding.  Apresenta,
ainda, o seguinte questionamento: Por que a decisão dos consumidores em relação as marcas
mudaram suas atitudes na hora da compra? Este estudo se baseou em pesquisa descritiva
qualitativa em que a base  da bibliografia foi de livros e sites da internet. Para a busca dos
objetivos  deste  trabalho a pesquisa utilizou o método indutivo,  que é  quando se busca o
conhecimento geral para particular. Ao final da pesquisa, conclui-se que o Brand Equity ou
Valor de Marca sob a ótica dos clientes é um antecedente importante para a intervenção de
compra  dos  consumidores.  Percebe-se  que  a  marca  que  se  posiciona  gera  atributos  e
associações que incentivaram o consumidor a lembrar da marca quando estiver diante de um
momento de escolha por algum produto ou serviço para atender às sua necessidades.

Palavras-chave: Brand Equity. Valor de Marca. Marketing. Branding.

ANÁLISE DA EFICÁCIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES-
CIPA, NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS DECORRENTES DO

TRABALHO.

Ano: 2016
Curso: Administração
Aluno(a): Cleber Alves da Costa
Orientador(a): Kellen Salomão Cavalcanti

Resumo: Este trabalho foi desenvolvido sobre o tema CIPA (Comissão Interna de Prevenção
de acidentes). O tema foi escolhidos por afinidade pessoal do pesquisador, por ter atuado
profissionalmente nessa área. A problematização em relação a qual norteou-se a pesquisa
pode  ser mais  bem entendida  por meio  das  seguintes  questões:  Que  aspectos  devem ser
observados  na  implantação  e  operacionalização  da  Comissão  Interna  de  Prevenção  de
acidentes – CIPA, visando uma efetiva colaboração para a saúde do trabalhador? Quais os
riscos da inexistência da Comissão Interna  de Prevenção de Acidentes – CIPA ou de sua
existência sem devida operacionalização? Visando responder a essas questões foi delimitado o
objetivo geral de analisar a eficácia da CIPA. Os objetivos específicos da pesquisa foram:
delinear  o  percurso  histórico  relativo  ao  surgimento  da  CIPA,  no  Brasil;  analisar  a
importância  da  CIPA com  meio  de  preservação  da  saúde  física  mental  do  trabalhador;
descrever os aspectos a serem observados na implantação e operacionalização da CIPA. Em
relação aos dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica vale ressaltar o seguinte: A
CIPA é o meio pelo qual empregados e empregadores podem analisar as circunstâncias e os
problemas que tornam um meio profissional suscetível a acidente ou com possibilidade de
causar doença  no  trabalhador  e  a  partir  desse  conhecimento,  buscar alternativas  para
solucionar e me ultimo caso, minimizar os riscos de acidentes e possibilidades de doenças.
Para que seja eficiente, a CIPA deve ser produto de um trabalho conjunto, o que inclui a
atuação do SESMT.

Palavras-chave: CIPA. Saúde. Segurança. Trabalhador. Empregador.
 



SEGURANÇA DO TRABALHO: A IMPORTÂNCIA DOS EPI'S COM A PREVENÇÃO DE
ACIDENTES NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Ano: 2016
Curso: Administração
Aluno(a): Robson Alves de Araújo
Orientador(a): Kellen Salomão Cavalcanti

Resumo:  A questão norteadora deste trabalho foi: Quais EPIs devem ser utilizados para a
prevenção de acidentes e doenças laborais na indústrias farmacêuticas? O objetivo  geral foi
apresentar  os  principais  EPIs  utilizados  na  indústria  farmacêutica,  destacando  sua
importância de forma  de utilização correta.  Os objetivos gerais foram: conceituar EPI e
apresentar sua evolução histórica, destacando-se a legislação brasileira; apresentar os tipos e
características dos EPIs utilizados na indústria farmacêutica, enfatizado a forma correta de
utilização desses equipamentos; analisar de forma reflexiva a importância do uso do EPI
para  o  profissional  da  indústria  farmacêutica,  destacando  os  benefícios  e  vantagens.  A
metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi a revisão bibliográfica, para a
qual foram utilizados livros, artigos científicos, apostilas, manuais e outros, que abordam a
temática em estudo. Em relação aos principais dados obtidos por meio da pesquisa é válido
destacar que a legislação em vigor no Brasil, que trata do EPI institui obrigações à empresa e
ao profissional, de forma que compete ao primeiro, disponibilizar tais equipamentos, oferecer
treinamento,  criar condições  para o uso,  e exigir que se faça cumprir determinações.  Ao
profissional, compete utilizar corretamente o EPI, que conforme evidenciou-se é fundamental
para  assegurar  sua  integridade  física  e  principalmente  proteger  a  vida,  em  especial  na
indústria farmacêutica onde a constante contato com substâncias que tendem a gerar mais
comumente, problemas respiratórios e alergias.

Palavras-chave:  EPI. Indústria Farmacêutica. Saúde. Segurança.

Ciências Contábeis – 2016

CONTABILIDADE APLICADA AO TERCEIRO SETOR: COM ÊNFASE NOS PARTIDOS
POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS EM GOIÁS

Ano: 2016
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Daniele Fernandes da Silva
Orientador(a): Maria Regina de Bessa da Matta

Resumo: Diante de uma grande resistência de algumas entidades, a transparência contábil no
terceiro  setor  tem  a  necessidade  de  mostrar  como  é  distribuído  o  montante   que  essas
entidades recebem, tanto de patrocinadores, como do governo. Os partidos políticos apesar



de ter leis específicas e serem, em algumas hipóteses, não incluindo nesse setor seguem
regras e algumas leis desse meio. A transparência nos partidos é feita através de seus
lançamentos contábeis anuais disponibilizou pelo TSE. O Terceiro Setor é constituído por
instituições sem fins lucrativos e tem como sua finalidade a mudança humana e o seu produto
é a cura, o aprendizado, a transformação do ser humano com respeito próprio, e isso faz uma
mudança muito significativa na vida de todos. Quando falamos em transparência contábil
desperta uma grande desconfiança na sociedade, pois os mesmos olham os partidos políticos
como sendo um clubinho fechado sem a devida transparência e sem a responsabilidade social
requerida, frente às inúmeras denúncias e notícias dos meios jornalísticos.

Palavras-chave: Impostos. Terceiro Setor. Lei da Transparência. Entidades Sem Fins 
Lucrativos.

A IMPORTÂNCIA DOS CONTROLES INTERNOS NA AUDITORIA CONTÁBIL

Ano: 2016
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Marcos Paulo Nogueira da Silva
Orientador(a): Maria Regina de Bessa da Matta

Resumo: A relevante  evolução  econômica  e  contábil  empresarial  tomou  uma  proporção
global, diante desse fato, a chamada “globalização” fez com que as empresas e instituições
cada  vez  mais  ligadas  internacionalmente,  voltassem  suas  atenções  para  seus  controles
internos. A grande precursora para isso foi a atividade de Auditoria, uma ferramenta cada
vez mais necessária e exigida por parte dos bancos, investidores, governo e etc. A auditoria
veio para averiguar a situação patrimonial e financeira da empresa, diante disso nasce os
controles internos, uma ferramenta de suma importância dentro do processo de auditoria,
tanto na parte contábil quanto na administrativa, ter informações reais, claras e precisas de
suas demonstrações contábeis se tornou imprescindível para qualquer empresa e instituição
que queira atrair investidores e se manter num mundo empresarial tão concorrido.

Palavras-chave: Impostos. Auditoria. Controles Internos. Demonstrações Contábeis.

A DEMANDA POR FINACIAMENTO APÓS A CRISE ECONÔMICA NO BRASIL:
ANÁLISE DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO DOS CLIENTES DO BANCO REGIONAL

DE BRASÍLIA EM ANÁPOLIS-GO

Ano: 2016
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Evelyni Leopodina Barbosa Santos; Layla Christina e Silva
Orientador(a): Robson Oliveira de Andrade

Resumo: Identificar o impacto da crise econômica e política do período de 2013/2016 no grau
de  endividamento  dos  clientes  do  BRB-Anápolis  e  evidenciar  as  mudanças  significativas



ocorridas  no  grau  de  endividamento  das  pessoas.  Realizar  um  levantamento  dos
empréstimos de pessoas físicas e jurídicas do BRB-Anápolis do período de 2014 a 2016;
classificar os empréstimos por valores identificando o perfil dos clientes credores; e realizar
um levantamento.  A principal  razão  para  a  escolha  do  tema  abordado  neste  projeto  de
pesquisa é pelo tema ser uma tema atual que está sendo muito discutido e debatido por toda
comunidade científica e economistas. Assim sendo está pesquisa pretende contribuir com os
dados oficiais e publicações recentes sobre a crise pela qual  Brasil e principalmente o povo
brasileiro está passando. Dessa forma a pesquisa se caracteriza como documental e dados
socioeconômicos, do Produto Interno Público o PIB pois utilizará publicações de autores que
estudaram o grau de  endividamento,  tendo por objetivo  dar base  à  avaliação  dos  dados
obtidos.  A análise  que será  realizada e  discutida,  abordará os  impactos  da crise  política
ocorrida no Brasil  no período 2014 a 2016 na cidade de Anápolis-GO. Este estudo foi de
grande valia para ter mais conhecimentos sobre como a crise econômica teve influência no
endividamento  do  brasileiro  e  nas  inadimplências  dentro  do  setor  bancário  do  Brasil  e
principalmente no banco BRB de Anápolis e da sociedade Anapolina.

Palavras-chave: Crise Econômica. Empréstimo. Inadimplência. 

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO-UM ESTUDO DE CASO NA EMPRESA
TI AMÉRICA NET SOLUÇÕES

Ano: 2016
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Vaneska Zulmira Alves de Souza
Orientador(a): Robson Oliveira de Andrade

Resumo: Há algum tempo,  tem-se festejado o advento a Lei  da desoneração da folha de
pagamento que alterou a base de cálculo e alíquota das contribuições destinadas à seguridade
social, devidas pelas empresas de tecnologia da informação. Realizar estudo comparativo dos
encargos tributários referentes á folha de pagamento de uma empresa do ramo de tecnologias
da informação, visando comparar os encargos sociais incidentes sobre a folha, decorrente da
sua  aplicação  convencional  nas  operações  da  empresas  e  aplicação  coma   desoneração,
identificando  assim operações  da  empresa  e  aplicação  com  a  desoneração,  identificando
assim vantagens e desvantagem dessa nova sistemática de Substituição Previdenciária Social.
A desoneração da contribuição previdenciária instituída pela medida Provisória de 540/2011
transformando em Lei 12.546/2011 está visando á diminuição “custo Brasil” buscando tornar
mais competitivos os segmentos e garantir as vagas no mercado de trabalho desse  setor.
Diante dos fatos explanados, conclui-se que a pesquisa foi satisfatória e pode ser de grande
valia para a sociedade.

Palavras-chave: Desoneração. Contabilidade. Tecnologia de Informação.

A UTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPED

Ano: 2016



Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Lilian Ferreira dos Santos; Valéria Ferreira da Silva Costa
Orientador(a): Robson Andrade Oliveira

Resumo: O presente estudo trata sobre a utilização de nota fiscal eletrônica e sistema público
de escrituração digital. Teve por objetivo principal evidenciar a utilização do Sistema Público
de Escrituração Digital – SPED, destacando os ponto positivos e negativos de sua utilização.
A Escrituração  Fiscal  Digital  foi  instituída  pelo  Convenio  ICMS  143,  que  consiste  num
conjunto de  escrituração de  documentos fiscais  e  de  outras  informações  de  interesse  dos
fiscos. Os contribuintes obrigados a apresentar sua Escrituração Contábil Digital (ECD) são
aqueles  sujeitos  à  tributação  do  imposto  de  renda  com base  no  lucro  real.  O acesso  às
informações  por  meio  do  SPED   permitiu  que  as  Administrações  Fazendárias  Federal,
Estadual  e  Municipal  e  o  cruzamento  de  lançamentos  realizados  pelos  contribuintes.  A
informatização  dos  procedimentos  permitiu  que  os  lançamentos  acontecessem  de  forma
simultânea, garantindo maior rapidez, segurança e confiabilidade nas informações, além do
aumento da produtividade, a melhoria da qualidade dos serviços, a facilidade de acesso às
informações, a emissão de relatórios, dentre outras vantagens.

Palavras-chave: Utilização. Nota Fiscal Eletrônica. Sistema Público de Escrituração Digital  
(SPED).

A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NO SETOR FINANCEIRO: COM ÊNFASE
NO SETOR DE TRANSPORTE

Ano: 2016
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Lucas Ramon de Souza Santos
Orientador(a): Maria Regina de Bessa da Matta

Resumo: Com grande crescimento das entidades e seus demais setores, surgiu à importância
da  controladoria  no  setor  financeiro  com  apoio  das  ferramentas  da  controladoria,
planejamento  estratégico,  orçamentário,  controle  entre  outras,  visando  sua  missão  que
segundo Nakagawa a missão de um empresa é sua razão de ser e poder ser expressa em
diversos níveis de abstração. Analisando a importância que a controladoria trás para o setor
financeiro da empresa contando com as áreas,  contábil,  finanças, produção, gestão. Onde
serão analisadas e bem interpretadas todas as informações contidas, irá relatar erros contidos
e/ou possíveis opiniões de melhoria (Nakagawa 2013, p. 25).

Palavras-chave: Crescimento. Importância da Controladoria. Setor Financeiro. Controle.
 

A ARBITRAGEM NO CONTEXTO DA CONTABILIDADE

Ano: 2016
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Luciana Martins Pereira; Laylla Costa Amaral
Orientador(a): Robson Andrade Oliveira



Resumo: A  arbitragem  é  o  meio  privado  e  alternativo  de  solução  de  conflitos
decorrentes de direitos patrimoniais e disponíveis, através de um árbitro, juiz de fato e
de direito, normalmente um especialista na matéria, que prolata sentença que não está
sujeita a recurso o a homologação do Poder Judiciário, constituindo título executivo
judicial  (art.  475-N,  IV,  do  CPC).  Considerando  a  morosidade  da  prestação
jurisdicional  brasileira,  a  arbitragem  tornou-se  uma  alternativa  para  a  solução  de
conflitos  patrimoniais.  Apesar  de  sua  eficácia  e  plena  resolução  nos  conflitos  a
arbitragem ainda é pouco divulgada na cidade de Anápolis e Região, entre acadêmicos,
empresários e profissionais da contabilidade, desse modo se desperto a pesquisa com o
intuito  de  apresentar suas  vantagens  e  as  possibilidade  do  contabilista  em resolver
conflitos  extrajudiciais,  levando  o  conhecimento  deste  tema  para  faculdades  e
escritórios da Contabilidade. Toda organização, prima pela resolução de seus conflitos
com  celeridade  e  rapidez,  visto  que  é  essencial  dar  ênfase  nessas  resoluções  para
alcançar o sucesso de suas negociações com clientes, fornecedores, sócios e empregados.
Este cenário reforça o contexto da Arbitragem, que se constitui  uma alternativa de
resolver conflitos patrimoniais.

Palavras-chave: Arbitragem. Sentença. Controvérsias.
 

ATIVO BIOLÓGICO: EVIDENCIAÇÃO A VALOR JUSTO DAS EMPRESAS DO
AGRONEGÓCIO

Ano: 2016
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Nayara Gomes de Morais; Luana Alves de Goiás
Orientador(a): Bianca Gabriel Fellet

Resumo: Com a criação do CPC 29 (comitê de pronunciamento contábeis), a partir de 2009,
o animal ou uma planta deve ser contabilizado como ativo biológico e somente após a sua
transformação biológica é que deve ser transferido para a conta de estoques de produtos
acabados. A partir desta norma contábil, os ativos biológicos de uma empresa agrícola devem
ser  mesurados  contabilmente  pelo  seu  “Valor  Justo  (Fair  Value)”,  subtraído  dos  custos
estimados  para venda,  desde a  sua fase  de  transformação até  a  colheita.  As  empresa de
agronegócio estão enfrentando dificuldades para escolher a metodologia para chegar ao valor
justo, uma vez que há uma variedade de espécies, formas, utilidades, diferentes atividades,
premissas e a modelagem na avaliação de ativos biológicos e produtos agrícolas. No decorrer
deste trabalho foram analisadas 5 empresas que possuem ativos biológicos afim de avaliar
seu  grau  de  conformidade  em  relação  ao  CPC  29.  A  análise  será  baseada  em  notas
explicativas e demonstrações financeiras referentes a cada empresa. Foi elaborado um check-
list retirando do CPC 29 confrontado com as informações contidas nas notas explicativas de
cada empresa verificando assim o grau de conformidade empresa x CPC 29. das 5 empresas
selecionadas somente uma atingiu 100% de conformidade aos requisitos listados.

Palavras-chave: Ativo Biológico. Valor Justo. Mensuração.
 

MEI-MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E SEU IMPACTO NA ECONOMIA



Ano: 2016
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Cristiane Ferreira Medeiros
Orientador(a): Maria Regina de Bessa da Matta

Resumo: Com o crescimento significativo o MEI influencia de forma direta na geração de
recursos,  sendo  importantes  elemento  para  movimentação  da  economia  brasileira
juntamente  com  as  pequenas  empresas  e  tirando  os  empreendedores  da  informalidade,
trazendo para formalidade, com linhas de créditos,  recursos.  Um cenários favorável para
mais de 5 milhões  de pessoas que a deixaram, desta forma garantindo direito,  tais  como
salário maternidade para mulheres, auxilio doença e aposentadoria futuramente. Resultado
das políticas  expansionistas  do Governo,  para aumentar a sobre  a vida das empresas  no
mercado  Brasileiro,  em conjunto  com Serviço  Brasileiro  de  Apoio  ás  Micro  e  Pequenas
Empresas (SEBRAE), este por sua vez fornece treinamentos, melhorias, consultorias, entre
outros  serviços  disponíveis  aos  Empreendedores  MEI,  que  podem ajudar os  mesmos  no
desenvolvimento Nacional e Regional, e quando essas empresas assim atingirem um patamar
maior de receita,  deixará o MEI,  automaticamente e  passará ao SIMPLES NACIONAL.
Desenvolvimento e Empreendedorismo, aumento significado da Economia com o giro dos
recursos, e recuo da informalidade. 

Palavras-chave: MEI. Empreendedor. Crescimento Econômico. Informalidade. 

PERCEPÇÃO DA ÉTICA EM UM ESCRITÓRIO CONTÁBIL NA CIDADE DE
ANÁPOLIS

Ano: 2016
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Jordana Pavanelo Lopes; Pollyanne de Oliveira Ribeiro
Orientador(a): Bianca Gabriel Fellet

Resumo: A pesquisa  teve  seu  tema  definido  mediante  a  percepção  e  aplicação  da  ética
profissional dos contadores. Através de um estudo de caso, foi realizada uma entrevista semi-
estruturada, limitando sua abrangência aos profissionais que trabalham em um determinado
escritório de contabilidade situado na cidade de Anápolis-GO. O trabalho teve como objetivo
principal avaliar a percepção sobre ética do ponto de vista dos profissionais e a forma de agir
em relação ao tema no âmbito profissional. Os dados coletados e analisados. Constatamos
que os profissionais conhecem o código e a necessidade de utilização do mesmo, porem nem
sempre conseguem agir de acordo, pois em alguns casos, ir a favor do código significa ir
contra o  contratante  e  por consequência  encara a possibilidade de perder o emprego ou
contrato. Isso não quer dizer que o perfil desses profissionais seja negativo de acordo com a
ética, visto que nenhum dos entrevistados jamais agiu de forma contraria ao código para
obter beneficio próprio.

Palavras-chave: Contabilidade. Profissão. Código. Estudo de Caso.
 

O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E OS IMPACTOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL



87/2015 SOBRE O COMÉRCIO VAREJISTA

Ano: 2016
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): José Cassio de Assis Brito; Thaiz Carvalho Macêdo
Orientador(a): Maria Regina Bessa da Matta

Resumo: O mercado brasileiro está crescendo no ramo do comércio eletrônico, atraindo
atenção para ações de proteção das receitas estaduais. Como medida de equilíbrio da
arrecadação de ICMS foi instituída a cobrança de diferencial de alíquota na vendas
interestaduais destinadas a consumidores finais. O trabalho apresentando visa questões
pertinentes á cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, que passa a cobrir também
as compras realizadas por consumidores finais pessoas físicas. Considerando as dúvidas
sobre  a  mudança,  foram  realizadas  pesquisas  bibliográfica  e  simulações  com
embasamento nos autores pesquisados na área tributária e nas legislações tributárias
vigentes para assim encontrar a solução mais viável para o revendedor que passa a ser
onerado com essa mudança. O consumidor que adquire produtos via internet de outros
estados criam o fato gerador para a incidência do diferencial de alíquota, que é cobrado
diretamente no ato da venda da mercadoria,  uma vez que o consumidor não apura
impostos. A pesquisa abre margem para expressar a importância de um planejamento
tributário  adequado,  visto  a  representatividade  do  ICMS  na  carga  tributária  da
empresa. O diferencial de alíquota para consumidor final foi instituído em tempos de
recessão  econômica,  portando,  o  DIFAL não  é  o  único  responsável  pela  retratação
comercial.

Palavras-chave: Comércio. Consumidor. Diferencial de Alíquota e Planejamento.

A ÉTICA NA CONTABILIDADE: A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DE UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ANÁPOLIS

Ano: 2016
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Alaíde Maria Soares Abrantes; Marislâine de Sousa Santos
Orientador(a): Bianca Gabriel Fellet

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal, identificar dentre os acadêmicos
de  uma  instituição  de  ensino  privada  de  Anápolis,  quais  são  conhecimentos  acerca  da
aplicação da ética  na profissão contábil.  Os objetivos  específicos  são:  Conceituar Ética  e
Moral; Mapear o perfil dos acadêmicos do Curso de Contabilidade; Identificar como esses
alunos têm se referenciado ao tema Ética no seu trabalho e nas relações pessoais; Prospectar
o nível de conhecimento contábil, em relação aos que norteia a Ética na profissão contábil.
Para  que  esses  objetivos  fossem  alcançados  foi  utilizada  como  metodologia  a  pesquisa
bibliográfica,  o estudo de campo com aplicação de questionários previamente elaborados.
Como resultados encontrados após  a pesquisa com os acadêmicos responderam que agiram
de maneira não ética com os colegas e quando questionados sobre se acham importante a
existência de um código de ética do contador, a maioria absoluta respondeu que sim.

Palavras-chave: Ética. Moral. Ética Empresarial. Instituições de Ensino.



Direito - 2016 

TRIBUNAL DO JÚRI: A IMPARCIALIDADE DO JUIZ NA QUESITAÇÃO E ATUAIS
CONTROVÉRSIAS DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Gustavo Sabbatini da Silva
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O presente  trabalho busca esclarecer o instituto do tribunal do Júri, de acordo com
os  ditames  da  Constituição  Federal  e  do  Código  de  Processo  Penal,  tem  como  escopo
demonstrar a real situação do funcionamento do tribunal do Júri, porque é o cidadão que
atua  nos  julgamentos  de  maneira  direta,  contudo  são  os  mesmo  que  decidem os  crimes
dolosos contra a vida, levando em consideração o seu surgimento sua formação sua origem
para o mundo. De tal modo, para compreensão da imparcialidade do juiz na quesitação, se o
juiz e parcial ou imparcial nas decisões dos jurados, que nesse casos são os juiz leigos que
atual  como  verdadeiros  juiz  togados,  mister  se  faz  apresentar  suas  atuais  controvérsias
doutrinárias e jurisprudências. Assim, este estudo realiza uma análise quanto aos direitos e
deveres dos jurados, a influência que os meios de comunicações exercem sobre os jurados.
Sendo que seu surgimento e um resultado de uma necessidade básica para o seu surgimento
perante a história da humanidade, vendo a combater o excessivo dos que detinham o poder,
naquela época, ou seja, os soberanos. Dessa forma, propõe demonstrar a importância que é o
tribunal do Júri, para a atual sociedade.

Palavras-chave:  Tribunal. Júri. Quesitação.

ABORTO DE FETO ANENCÉFALO: A DESCRIMINALIZAÇÃO

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Aline Roque Ferreira
Orientador(a): Heleno José dos santos Júnior

Resumo: A anencefalia é uma má-formação que ocorre no feto e que muitos chegam a morte
antes de nascer, por causas naturais. Ocorre que foi comprovado cientificamente que outra
parcela sobrevive e consegue passar dias, semanas, meses e alguns vivem por anos fora do
corpo  da  mãe.  Foi  discutido  no  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  o  tema  visando
descriminalizar  o  aborto  de  feto  anencéfalo,  uma vez  que  legalizá-lo  cabe  ao  Congresso
Nacional. Por decisão dos Ministros, não unânime, descriminalizou o referido aborto, não
necessitando de ordem judicial para que as gestantes realizem o aborto nessa modalidade. A
religião  e  minoria  de  juristas  continuam resistindo a  decisão,  porém,  assim como outros
países e principalmente os mais desenvolvidos, o feto anencéfalo perde o direito de nascer
passando-se  pertencer  a  uma  decisão  exclusiva  da  gestante  uma  vez  que,  para  eles,  o



principal prejudicando e, para alguns, é a mãe.

Palavras-chave:  Aborto de Feto.  Anencefalia.  Descriminalização.  Decisão do STF e
Direito da Mãe.

O ABORTO E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À VIDA E
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Suelen Dias da Silva 
Orientador(a): Heleno José dos Santos Júnior

Resumo: O objeto de estudo deste trabalho de conclusão de curso tem por finalidade oferecer
ao leitor a compreensão de forma simples e clara sobre tema de aborto, suas modalidades,
consequências jurídicas, sua evolução histórica, além de uma visão geral do aborto no Brasil
e no mundo. E ainda, confrontando a importância dos princípios constitucionais trazidos pela
nossa Constituição Federal, juntamente com o Código Penal Brasileiro. Todavia, sobre de que
forma o tema do aborto é exposto em nossa legislação, correlacionando-o com o princípio do
Direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana, que nesse assunto os dois entram
em conflito por serem cláusulas pétreas, mas um defendendo a tutela da vida do feto, e o
outro protegendo o livro arbítrio da gestante escolher sobre algo que lhe pertence, que é o
corpo. Ressaltando também, a nova excludente de antijuricidade aprovada pelo Supremo
Tribunal Federal, o aborto dos fetos anencéfalos, que, nesta hipótese deixa de ser crime. Por
fim,  sobre  o  recente  caso  da  epidemia  que  surgiu  no  país,a  microcefalia,  que  alguns
doutrinadores entendem que é caso de aborto, mas ainda prevalece de forma majoritária que
a microcefalia não é condição para aborto.

Palavras-chave:  Aborto. Tipos de Aborto. Fetos Anencéfalos e Microcefalia.

EXECUÇÃO FISCAL E A DESCOSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO
ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Weslane Oliveira Morais 
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias Dos Santos

Resumo: O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  a  dedicação  ao  estudo  sobre  a
Desconsideração da Personalidade Jurídica  no Âmbito da Execução Fiscal.  Para isso,  foi
realizada abordagem de diversos  temas relativos.  Inicialmente é  de se destacar que para
verificarmos a execução fiscal, necessário abordar sobre tributos  e suas espécies, sobre o
credito tributário e quem são os responsáveis pelas dívidas tributárias, assim, serão objeto de
análise  os  aspectos  da  empresa  e  sua  personalidade,  a  fim  de  que  se  obtenha  a
desconsideração, de uma forma geral, significa a possibilidade de atingir o patrimônio do
sócio no intuito de responder por dívidas existentes. A sociedade empresarial está crescendo
em nosso país cada vez mais, acontece, que muitos sócios utilizam de forma fraudulenta a



personalidade da empresa, e assim percebe-se a necessidade da intervenção do judiciário
a  fim  de  desconsiderar  a  personalidade  jurídica.  Dessa  forma,  vem  crescendo  na
doutrina  e  na  jurisprudência  a  possibilidade  de  se  realizar  a  desconsideração  da
personalidade jurídica no âmbito da execução fiscal, que é o objeto principal do presente
estudo.

Palavras-chave:  Execução Fiscal. Desconsideração e Personalidade Jurídica.
 

ABORTO ANENCEFÁLICO E OS DIREITO PERSONALÍSSIMOS DOS BEBÊS
ANENCÉFALOS: CONTROVÉRSIAS DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Ana Paula Costa Cruz
Orientador(a): Antônio Carlos Penha Júnior

Resumo: O objetivo da presente monografia é analisar, de forma crítica, a questão do aborto
de feto anencéfalo. Por um lado, sabe-se que o ordenamentos jurídico brasileiro considera o
aborto um crime contra a vida, direito fundamental por excelência e, portanto, é necessário
que haja profunda apreciação do Poder Judiciário em relação à anencefalia para evitar a
violação de direitos e garantias constitucionais. Por outro lado, não se pode desconsiderar o
grave sofrimentos  a que se submetem as mulheres  que carregam no ventre um feto que
sabem ser incapaz  de  sobreviver,  em flagrante  violação  à  dignidade  da  pessoa  humana,
fundamento da República Federativa do Brasil.  À espera do Julgamento da Arguição de
Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  nº  54  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  que
determinará a forma como os juízes e tribunais dos país devem decidir em relação à questão
controversa,  o  presente  trabalho  defende  o  direito  mais  importante  consagrado  pelo
ordenamento jurídico brasileiro, por se a razão de ser de todos os outros: o direito à vida.

Palavras-chave:    Direito  à  Vida.  Princípio  da  Dignidade  da  Pessoa  Humana.  Aborto  e
Anencefalia.
 

A PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Walquiria de Amorim Naves
Orientador(a): Roldão Izael Cassimiro

Resumo: A presente  monografia  tem por escopo estudar as  mudanças  que a  privatização
penitenciária  pode  trazer  para  o  Brasil,  com  objetivo  de  tornar  eficaz  o  Sistema  Penal
Brasileiro, e fazer valer as normas da Lei Execução Penal aplicada ao detentos. A metodologia
utilizada é a de compilação bibliográfica em consonância com a busca pela veracidade de uma
hipótese  por meio  das  eliminações  das  falhas  apresentadas  por essa  tese,  e  por meio  das
eliminação das falhas apresentadas por essa tese, e por meio também da comparação com os
modelos já implantados no nosso ordenamento jurídico. Está dividida didaticamente em três
capítulos.  A princípio  ressalta-se  a  evolução  histórica   do  sistema  penitenciário  na  sua



antiguidade, bem como a evolução no Brasil. No segundo capítulo aprecia-se a realidade
do sistema no Brasil, as normas constitucionais e os direitos fundamentais aplicados ao
condenado, seus direitos e deveres de acordo com a Lei da Execução Penal, e também
analisa a estrutura física e de serviços carcerários, e a sua ineficácia. Ao fim, o terceiro
capítulo analisa-se a desestatização penitenciária nos país  como uma proposta que é
realidade em alguns locais, os benefícios que trazem e as consequências que acarretam
junto ao Estado. Em comparação com os modelos implantados se traça os requisitos e os
obstáculos que a desestatização enfrenta para se torna uma realidade em todo o sistema
penitenciário  do país  conclui-se  ao  final  deste  trabalho monográfico  que o tema em
questão, está regulamentado na leis  tanto constitucionais quanto infraconstitucionais,
sendo assim a solução da problemática consiste em da efetividade aos ordenamentos
jurídicos em vigor, mas também na disposição política para pacificar o entendimento da
sua implantação.

Palavras-chave:   Privatização. Desestatização. Sistema Penitenciário.

CRIMES AMBIENTAIS E A EFETIVA RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Sebastiana Teófilo de Oliveira
Orientador(a): zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: Preceituada pela CF em seu art.223 caput, o meio ambiente é garantia fundamental,
transidividual, coletivo e difuso. Mas infelizmente, nos últimos tempos, estávamos vende esse
direito ameaçado, não sabendo o homem que caminha para sua própria destruição. Neste
trabalho monográfico  faremos  uma abordagem sobre os  crimes  ambientais,  bem como a
responsabilização  da  pessoa  jurídica  nas  suas  condutas  criminosas,  isto  por que  são  as
empresas que mais poluem, degradam e destroem, não obstante, são as que têm condições de
recuperar as áreas degradadas. A lei 6.938/81, conhecida como PNMA, tem sido efetiva, pois
ela conferiu a União, Estados e Municípios  autonomia para  gerenciar  e assegurar cada um
no  âmbito,  a  devida  proteção  ambiental.  A lei  9.605/98  trata  dos  crimes  ambientais  e
regulamenta a devida responsabilização às pessoas físicas e aos entes  coletivos, sem deixar de
eximir  os  seus  administradores,  gerente  e  funcionários,  cada  um  na  proporção  de  sua
conduta.  O  Código  Penal  Brasileiro  determina  que:  crime  é  uma  conduta  humana,
antijurídica, dolosa ou culposa. Neste aspecto, as opiniões são divergentes. Pois, sendo a PJ
uma abstração, no momento do seu registro junto ao órgão competente,  passa a contrair
direitos  e  obrigações.  Sendo  assim,  nada mais  justo  que,  caso  o  dano  ocorra  através  da
atividade desempenhada pelo PJ, está não poderá se eximir. Ademais, tanto a CF quanto a lei
9.605/98 traz de forma expressa a devida  responsabilização, pois sendo um meio ambiente
um direito de todos, e deve ser um bem juridicamente tutelado pelo Estado.

Palavras-chave:   Crimes Ambientais. Meio Ambiente. Responsabilização. Pessoa. Jurídica. 
 



PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA COMPARTILHADA

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Marcelo Henrique Silva de Oliveira
Orientador(a): Heleno José dos Santos Júnior

Resumo: Nos primórdios o pacto do matrimônio era a única forma de constituir uma família
e era indissolúvel o que tornou as entidades familiares muito engessadas com o mínimo de
vínculo  afetivo.  A forma  hierarquizada,  conservadora  e  patriarcal  ficou  prejudicado  e
responsável por desenvolver uma disseminação de relações extra matrimoniais, dessa forma
minando  a  estrutura  familiar  da  época.  Contudo,  a  família  atual  é  qualificada  pela
diversidade,  justificada  pela  incessante  busca  pelo  afeto  e  felicidade  familiar,  pois  a
ampliação  do conceito de família acabou por permitir o reconhecimentos de outras formas
de  entidades  familiares,como  a  uniões  de  pessoas  do  mesmo  sexo,  o  reconhecimento  da
filiação socioafetiva dentre outros avanços. Essas novas relações levam a busca a inserção de
soluções  práticas  no âmbito  do Direito das Famílias,  dessa maneira o trabalho aborda o
poder  familiar  como  um  todo,  analisando  em  primeiro  lugar  a  sua  evolução  histórica,
conceito e características e, posteriormente, serão estudados os aspectos relacionados à sua
titularidade e conteúdo de modo que sejam estes institutos da pensão alimentícia sob análise
da  doutrina  brasileira,  pois  a  realização  de  tal  estudo  ante  a  necessidade  de  pleno
conhecimento do tema o melhor entendimentos no desenvolvimento deste trabalho, uma vez
que as matérias são intimamente interligadas.

Palavras-chave:   Direito de Família. Pensão Alimentícia. Guarda Compartilhada. 

O ABUSO DO PODER ECONÔMICO E SEUS REFLEXOS NA POLÍTICA: O
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS E SUAS DISTORÇÕES

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): José Kleby Soares Gonçalves
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: O presente trabalho trata das questões essenciais ao financiamento de campanha
eleitoral.  Analisa  a  Legislação Eleitoral,  doutrinas  e  principalmente  o  posicionamento do
Supremo Tribunal Federal. Uma vez que esta matéria sofreu grande alteração nesses últimos
anos por causa  da decisão só STF sobre  Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.650-DF,
declarando a  inconstitucionalidade  das  doações  de  empresas  a  campanhas  políticas.  Vale
destacar que a Carta Magna Brasileira no seu artigo 14,§ 9º reserva espaço para assegurar a
proteção a normalidade e legitimidade das eleições, afastando toda e qualquer influência do
Poder Econômico.  Observa-se que o Poder Econômico ainda possui  grande influência no
cenário eleitoral. A partir da proibição das doações oriundas de pessoas jurídicas, o Supremo
deseja que as campanhas políticas eleitorais ocorram em um campo mais equilibrado, onde
não haja enormes diferenças entre recursos de um e outro candidato. Dentre os objetivos
levantados,  buscou-se  analisar  os  dispositivos  legais  a  respeito  do  Processo  Eleitoral
Brasileiro, e os que fundamentam as situações tipificadas como Abuso do Poder Econômico,



apresentando ainda a medida utilizada hoje no Brasil para combater esta conduta proibida.
Trata-se de pesquisa desenvolvida sobre um conjunto de ideias e bibliografias, em que os
resultados também foram obtidos através de doutrinadores, além do mais, buscas através de
livros e artigos proveniente da internet.

Palavras-chave: Financiamento da Campanha Eleitoral.  ADI nº4.650-DF. Abuso de Poder
Econômico.
 

COLABORAÇÃO PREMIADA COMO MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVAS NO CRIME
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Tatiane Rodigues da Silva Modesto
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: Diante do vasto crescimento do crime organizado, as maneiras utilizadas, até então,
para que as investigações obtivessem sucesso não surtiam efeitos esperados, desta forma o
Estado  em  busca  de  alternativas  para  sanar o  problema,  passou  a  se  utilizar  de  meios
emergenciais  com o intuito de aprimorar seus recursos  no combate à essas organizações.
Uma dessas alternativas utilizadas pelo Estado tem sido o instituto da colaboração premiada,
ao  qual  se  espera  do  agente  colaborador relevantes  e  eficazes  informações  em troca  de
benefícios para sua própria pessoa. Outros países, como a Itália, Alemanha e Estados Unidos
da América tem se utilizado deste método no combate ao crime organizado. No entanto, há
críticas  favoráveis  e  não  favoráveis  em relação  à  aplicação  da colaboração  premiada  no
ordenamento jurídico brasileiro. Perante isto, o objetivo do presente trabalho é analisar o os
princípios que supostamente violam a Constituição Federal, explorar a respeito do instituto
em questão, bem como haverá a análise a respeito do crime organizado. À mesma maneira, e
como  ponto  relevante  para  a  composição  deste  trabalho,  observar-se-á  a  colaboração
premiada como meio de obtenção de prova.

Palavras-chave: Organização Criminosa. Colaboração Premiada e Prova.

ASPECTOS JURÍDICOS DA LEI COMPLEMENTAR 135/2015 “LEI DA FICHA LIMPA”

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Jefferson Alves da Silva
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: Este trabalho monográfico visa sobre a Lei da Ficha Limpa visando conhecer as
modalidades,julgamentos  e  efeitos  no  processo  democrático  brasileiro,  destacando  o
posicionamento da Lei 135/2010, como forma de propor transparência política no contexto do
Brasil.  O  objetivou-se  apontar  a  importância  da  punição  dos  crimes  eleitorais  e  as
contribuições  da ficha limpa neste processo, pesquisar acerca dos crimes eleitorais. Diante do
tema  apresentando,  Crimes  eleitorais:  modalidades,  julgamentos  e  efeitos  no  processo
democrático brasileiro, é importante que se faça alguns questionamentos pertinentes à ética,



moral  e  transparência  do  processo  eletivo  brasileiro,  atende  aos  princípios
constitucionais mediante a preservação do direitos de elegibilidade política democrática
no Brasil. A presente lei podendo ser considerada uma forma de punição adequada aos
crimes eleitorais.  O presente estudo foi  realizado através  do método de compilação,
sendo utilizado o método endutivo-dedutivo a fim de esclarecer e compreender melhor o
tema. 

Palavras-chave:  Ficha Limpa. Crimes Eleitorais. Modalidades.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM COLISÃO COM DIREITO À HONRA

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Carlito Soares da Silva
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: -----***-----

Palavras-chave: -----***-----

REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL UMA ANÁLISE CONSTITUCIONAL

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Márcia Oliveira Silva
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: Este  trabalho monográfico  vem com o intuito  de explanar sobre  a  temática  da
redução  da  maioridade  penal,  abarcando  o  posicionamento  jurídico  dos  operadores  do
direito. Deste modo a metodologia adotada para o levantamento de dado foi por meio de um
levantamento bibliográfico, tendo como fonte de pesquisa livros, artigos, leis, que pudessem
deste modo auxiliar na explanação da temática. O maior destaque que podemos notar foi a
relação da redução da maioridade penal e a Constituição Federal de 1988. Destaca-se assim o
posicionamento  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  que  além  de  considerar  à
inconstitucionalidade evidencia que esta é uma clausula pétrea da Constituição. Como uma
medida de diminuir a criminalidade criou-se a Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) que
visa exatamente garantir e proteger os direitos da crianças e do adolescentes. 

Palavras-chave: Imputabilidade  Penal.  Redução  da  Maioridade  Penal.  Direito
Constitucional.

A EVOLUÇÃO  DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: MEDIDAS
PROTETIVAS E SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS AO MENOR



Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Guilherme Caetano de Matos
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: O presente  trabalho monográfico  faz uma abordagem sobre os  direitos  da
criança  e  do  adolescente,  trazendo  conceitos  e  características,  bem como discutindo
sobre  as  correntes  que  versam  sobre  a  temática.  Assim,  destacou-  se  os  aspectos
processuais  para  aplicação  das  medidas  protetivas  e  socioeducativas,  bem  como  os
requisitos legais para tal aplicabilidade. Desse modo, o presente estudo justifica-se por
ser  o  instituto  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente  um  tema  muito  debatido
atualmente. Algumas questões pertinentes ao tema ainda não se encontraram totalmente
consolidadas, como é o caso do momento da aplicação da pena de internação do menor.
Portanto, a pesquisa bibliográfica a ser desenvolvida busca a demonstração de evolução
e a  solução para  o  problema do menor no país.  Para  tanto,  objetivou-se  analisar a
aplicabilidade da medida de  internação,  bem como analisar a  evolução  histórica  do
Estatuto da Criança e do Adolescente nos ordenamentos jurídico, com base no ECA e na
Declaração Universal do Direitos das Crianças e em quais hipóteses poderá ser aplicado
tal  dispositivo  e  investigar  quais  os  mecanismos  utilizados  pela  legislação  para  a
aplicabilidade do instrumento, utilizou-se o método bibliográfico bem como o método da
compilação.

Palavras-chave:  ECA. Declaração Universal dos Direitos da Criança.

GUARDA COMPATILHADA E SEUS EFEITOS

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Mariane de Souza Pereira
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: Este e um trabalho que visa melhor entender sobre a guarda compartilhada com
foco no aspecto do menor que a parte mais importante nesta situação. Esse instituto alem de
dar o direito de igualdade dos pais traz consigo uma carga muito grande que e a educação do
menor, convívio dos pais de forma afetiva e na vida social. Nenhuma  criança tem culpa da
separação  dos  pais,  mais  geralmente  acabam  sendo  os  que  mais  sofrem  com  esse
acontecimento pois involuntariamente são marcadas o resto de suas vidas por não terem pai e
mãe presentes ao mesmo tempo. São poucos os que optam pela melhor opção que traz o bem
estar  dos  pequenos.  O  papel  da  justiça  então  se  torna  fundamental  para  a  resolução
equilibrada entre todos os envolvidos, como a prioridade é a boa convivência com o filho, o
governo aprovou a lei que torna obrigatória a guarda compartilhada, mantendo assim os
mesmo tempos de permanência paterno e materno. Não precisamos de muitos esforços para
perceber, portanto, o quão desgastante o processo é, mais que existem maneiras de amenizá-
las e que as autoridade estão analisando e tomando devidas providencias para atingir um
nível onde seja mais agradável a todos.

Palavras-chave:  Menor. Pais. Separação.



O PROCESSO DE IMPEACHMENT CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Kerla Vieira Silva
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: O  propósito  do  presente  trabalho  é  analisar  o  processo  jurídico  de
impeachment demonstrando a  sua  importância  e  aplicação  no ordenamento  jurídico
através dos crimes de improbidade e responsabilidade (lei 1079/50) apontando os crimes
acerca da moralidade mediante atos políticos cometidos no desempenho de sua função,
consequentemente  discorrer  sobre  sua  repercussão  moral  na  esfera  social  e
consequentemente  discorrer  sobre   sua  repercussão  moral  na  esfera  social  e
consequências  jurídicas  onde  dispõe  que  crimes   cometidos  pelo  presidente  análise
completa do instituto como configurado no ordenamento jurídico brasileiro, tendo como
escopo o Presidente da República, e a Lei de 10 de abril de 1.079. Concluindo que um
procedimento que se denomina jurídico, como o Impeachment está muito mais permeado
pelo viés político.  

Palavras-chave:  Impeachment. Crime de Responsabilidade. Presidente da República.

CRIMES CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Izabelle Maria Coutinho  da Cunha
Orientador(a): Heleno José dos Santos Júnior

Resumo: O presente trabalho tem por base a análise dos crimes contra a previdência social.
Sendo  esta  conceituada  como  sistema  estatal  de  seguridade   social.  No  geral,  tem  por
finalidade  de  proteger o  trabalhador e  seus  dependentes.  Na  rotina  previdenciária  pode
acontecer inúmeras irregularidades administrativas  e penais, abordando assim, somente os
crimes  praticados  contra  a  previdência  social,  previstos  no  código  penal.  Fazendo  uma
análise dos crimes previdenciários, parte-se aqui da premissa de que  o direito de inclusão dos
cidadãos  na  esfera  da  proteção  da  seguridade  social,  pressupões  a  incolumidade  do  seu
patrimônio, como meio eficaz para assegurar  os recursos materiais que se destinam a justa
distribuição dos benefícios e serviços ao usuário do sistema previdenciário.    

Palavras-chave:  Previdenciário Social e Crimes. 

AUXÍLIO RECLUSÃO COM O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE PROTETIVIDADE



À FAMÍLIA SOB ANÁLISE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20 DE 1998 

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Robson Pereira da Silva
Orientador(a): Heleno José dos Santos Júnior

Resumo: O  presente  trabalho  analisa  o  auxílio-reclusão  e  sua  importante  função  como
medida  de realização de justiça social. Apresenta um breve relato sobre a seguridade social e
sobre os institutos que a compõem, as quais sejam a assistência social, a previdência social e a
saúde. O tema da pesquisa é benefício previdenciário, motivo pelo qual foi necessário realizar
um  conciso  histórico-constitucional  da  previdências.  Aborda-se  a  fundamentalidade  e,
consequentemente,  á  cláusula  pétrea  implícita  no  texto  constitucional.  O  trabalho  faz
referência  às  espécies  de  prisão,  estudando de forma concisa  este  tema tem em vista  da
necessidade da cláusula do segurado para ter direito ao recebimento do auxílio-reclusão. Por
fim, é enfoque desta pesquisa o auxílio-reclusão, onde ficou demonstrada a necessidade do
mesmo para os dependentes di segurado que precisam do benefício para se sustentarem, visto
que seu genitor se encontra preso e, portanto, impedido de prove alimentos. O tema desta
pesquisa  está  inserido  no  Direito  Previdenciários.  Aborda   a  evolução  constitucional  e
legislava do auxílio-reclusão e questiona a constitucionalidade do requisito, instituído pela
Emenda Constitucional nº20, ao excluir do rol de beneficiados do auxílio os dependentes de
segurado com renda acima do limite  legal,  viola  direito  social  fundamental  do indivíduo
(cláusula pétrea).

Palavras-chave:  Previdência Social. Auxílio-Reclusão. Família. Constituição Federal de 1988.
emenda Constitucional 20/1998.

OS EFEITOS DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO PARA RESSOCIALIZAÇÃO E
REINTEGRAÇÃO

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Ludmilla Vieira
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O  presente  trabalho  busca  esclarecer  a  atividade  jurídica  penal  no  contexto
brasileiro atual fazendo análise do retorno do indivíduo condenado à sociedade. A intenção
deste trabalho não e defender indivíduos criminosos e muito menos os delitos praticados por
eles, mas sim busca  alternativas que sejam eficazes para a falência do Sistema Prisional
Brasileiro, já que está mais que comprovado que a pena privativa de liberdade da forma com
que  está  sendo  utilizada  não  está  surtindo  os  efeitos  necessários.  De  tal  modo,  para
compreensão do assunto mister se faz apresentar sua origem, classificação e ditames  legais,
os quais são necessários para a sua configuração jurídica. Assim, este estudo realiza uma
análise quanto aos direitos do condenado elencados em lei no cumprimento da sua pena e a
real  situação  apresentada  nas  penitenciárias  brasileiras.  E  demonstra  a  necessidade  de
revisão e reestruturação na aplicabilidade das normas de execuções penais, trazendo à tona o
modelo APAC, que têm se mostrado efetivo no que compete a ressocialização do delinquente,
com o fito de alcançar a efetiva aplicação da legislação penal e evitar a reincidência, afinal a
finalidade da pena não é somente punir o condenado, mas também ressocializá-lo.



Palavras-chave:  Ressocialização. Reintegração. Condenado. 
 

DOS EFEITOS DA CONCEPÇÃO POST MORTEM: UMA ANÁLISE JURIDÍCA AO
DIREITO DE FILIAÇÃO E SUCESSÃO

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Layanne Fortunato Milhomem
Orientador(a): Heleno José dos Santos Júnior

Resumo: O presente trabalho monográfico tem como finalidade demonstrar a possibilidade
do filho concebido após a morte do pai, ser titular de direitos a filiação e sucessão de seu filho
finado genitor, principalmente como sucessor legítimo na qualidade de herdeiro necessário. A
técnica artificialmente assistida mostra-se algo inovador perante a legislação vigente, matéria
que  não  existe   legislação  que  a  regulamente.  Diante  do  assunto  é  utilizada  a  resolução
médica  nº  2.121/2015  que  ampara  a  legalidade  da  concepção  post  mortem por  meio  de
técnicas  praticadas  em  segurança  e  eficácia  ao  tratamento.  Através  dos  princípios
constitucionais e no Direito de Família, será demonstrada a aplicabilidade destes em favor a
vontade do casal, necessários para formar a família e garantir a igualdade dos filhos não
havendo discriminação quanto a sua origem, apontando benefícios sucessórios deixado pelo
falecido pai. A doutrina e a jurisprudência estabelecem a possibilidade a todos os direitos
exigidos na qualidade de filho, demonstrando um grande passo jurídico nesse processo de
aceitação da matéria. A análise no procedimento póstumo e as garantias do conceituo será o
foco  principal  desta  monográfica,  buscando  não  exaurir  o  tema,  mas  comprovar  a
necessidade de regulamentação das técnicas artificiais póstumas e a igualdade de direitos do
filho gerado diferentemente. 

Palavras-chave:  Reprodução Artificial Póstuma. Direito de Família. Direito das Sucessões.
Princípios Constitucionais.

A SEGURANÇA JURÍDICA DO DIREITO DE PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Amanda Alzira Ribeiro Marques
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O presente  Monografia  tem por objetivo  tem por objetivo  estudar a  segurança
jurídica do registro título de propriedade imóvel no Registro de Imóveis, sua obrigatoriedade
e benefícios. Inicia-se com uma análise geral do conceito de propriedade, as diferentes formas
de  aquisição,e  as  diferenças  com  a  posse  e  o  domínio,  por  exemplo,  as  quais  muito  se
assemelham  externamente.  Para  tanto,  analisa-se  a  necessidade  de  implementação  de
sistemas  registrais  e  o  destaques  no  ordenamento  jurídico.  Identificam-se  os  principais
sistemas de publicidade registral do mundo. Logo após, estudam-se a efetivação da segurança
jurídica, os mecanismo aplicados. Por fim, apontam-se os atos judiciais e extrajudiciais e a
desjudicialização dos títulos.  Utiliza-se o método de pesquisa indutivo.  Aponta-se como o



principal  objetivo  deste  estudo   a  importância  de  um sistema  registral  sólido  para
assegurar  a  saúde  do  sistema  imobiliário  interno  e  internacional  e,  por  via  de
consequência, de uma economia de mercado globalizada.

Palavras-chave:  Direito de Propriedade. Posse. Domínio. Segurança Jurídica. Registro
de Imóveis.

A POSSIBILIDADE E A INVIABILIDADE DO EMPRESÁRIO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL PODER LICITAR

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Gustavo dos Santos Mafra
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: O presente trabalho monográfico tem por objetivo de demonstrar a possibilidade e
a  inviabilidade  do  empresário  em  recuperação  judicial  poder  licitar  e  contratar  com  a
Administração Pública, para tanto, será utilizado o método bibliográfico, o qual consiste na
reunião de diversas opiniões de doutrinadores que lecionam sobre o assunto. Analisaremos as
normas e princípios jurídicos que embasam as teses jurídicas de vários doutrinadores e, por
fim, verificaremos a jurisprudência a favor e contra o empresário recuperando. Dentre as
principais  normas  analisadas,  está  a  Lei  nº  11.101/2005  (Lei  de  Falência  e  Recuperação
Judicial),  Lei  nº  8.666/1993  (Lei  Geral  de  Licitações),  dando destaque também,  a  Lei  nº
8.987/1995  (Lei  que  Regulamenta  os  contratos  Administrativos  de  Concessão  de  Serviço
Público),  que,  em  conjunto,  direcionam  o  as  posições,  tanto  doutrinárias,  quanto
jurisprudenciais,  de  nossos  tribunais.  Verificaremos  quais  os  princípios  favoráveis  ao
empresário  em  recuperação  judicial  poder  licitar  e,  também,  o  que  inviabilizam  tal
procedimento. Contudo, concluiremos que a viabilidade econômico-financeira da empresa
em recuperação judicial será relativa ao objeto da licitação.

Palavras-chave:  Recuperação Judicial. Licitação. Habilitação.

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS TEMPLOS DE QUALQUER CULTO

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Arthur Luis Ribeiro Moraes
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: O  presente  trabalho  monográfico  busca  esclarecer  quando  e  de  que  se  forma
originou o sistema tributário na civilização humana e sua aplicação, sobretudo no Brasil, a
natureza  jurídica  dos  tributos  e  suas  diferentes  espécies,  os  princípios  constitucionais
tributários  e  sua  aplicação  como garantia  ao  contribuinte,  destacando  a  importância  da
imunidade  dos  templos  de  qualquer culto,  dispensando-a  como direito  público  subjetivo,
tratando de forma pormenorizada suas particularidades no cenário nacional, sob o prisma
legal, doutrinário e jurisprudencial. E por fim fazendo uma abordagem critica do instituto da
imunidade  religiosa,  no  contexto  de  dissociação  ao fim desejado pelo  legislador nacional



constituinte, tendo como método o da compilação bibliográfico.

Palavras-chave:  Sistema Tributário. Espécies Tributárias. Imunidade dos Templos.

O EFEITO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA RESSOCIALIZAÇÃO DO
INFRATOR

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Leandro Leite Lima
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O  presente  trabalho  busca  esclarecer  os  efeitos  das  medidas  socioeducativas,
trazendo  as  definições  legais  de  cada  medida  aplicada  para  diferentes  tipos  de  atos
infracionais.  Iniciando com a antiga  legislação menorista ate a atual  legislação em vigor,
Estatuto da criança e do adolescente. Trazendo definições entre crianças e adolescentes para
identificar  quais  tipos  de  medidas  podem  ser  aplicadas,  para  melhor  atender  suas
necessidades. Na presente pesquisa buscamos também saber sobre eficácia das medidas sócio-
educativas aplicadas para aqueles adolescentes que comentem atos infracionais  graves.  O
Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas com caráter pedagógicos, visando a
ressocialização do adolescente, observou-se que as medidas socioeducativas não são aplicadas
com esse  caráter previsto  no  Estatuto,  mas  sim com uma caráter punitivo,  posto  que  a
reeducação  e  ressocialização  do  infante  não  têm  sido  alcançadas.  Sendo  notado  que  as
estruturas  da  varas  da  infância  e  juventude  estão  defasadas,  competentes  para  os
procedimentos  dos  atos  infracionais  estão com grandes  déficits  em estruturas  matérias  e
profissionais,  pouquíssimos  equipes  multidisciplinares  para  atuar  nos  casos  que  envolva
criança e adolescente.

Palavras-chave:  Medidas sócio-educativas. Atos infracionais. Ressocialização.

ENTRAVES À RESSOCIALIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO CONDENADO

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Cárita Kellen Ferreira Lopes
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: Esta monografia discute os entraves existentes para a realização da ressocialização
e reintegração do condenado na sociedade após o cumprimento de sua pena, objetivando
compreender  o  atual  sistema  prisional  brasileiro  e  como  funciona  a  ressocialização  do
apenado no Brasil, bem como analisar a razão da falência do sistema prisional brasileiro. A
problemática  do  estudo  foi  definida  através  dos  seguintes  questionamentos:  O  que  a
legislação do Brasil referente ao direito prevê para que haja a ressocialização do apenado de
forma  realista,  bem  como  o  que  deve  ser  mudado  para  a  humanização  das  penas.  A
problemática também inclui a questão da privatização do preso, partindo do pressuposto de
que o período de privação de liberdade possa ser usado com atividades laborais e com mais
respeito  a  pessoa  humana.  O  método  utilizado  na  elaboração  da  monográfica  foi  o  de



compilação ou o bibliográfico, que consiste a exposição do pensamento de vários autores
que escreveram sobre o tema escolhido. A metodologia propôs apresentar, de maneira
clara e didática, um panorama das várias posições existentes adotadas pelas doutrinas,
jurisprudências dos Tribunais Pátrios, assim como em artigos publicados na Internet.

Palavras-chave:  Ressocialização. Apenado. Reintegração do Apenado.
 

CARTA PSICOGRAFADA COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Sebastião Felipe da Costa
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O atual trabalho interpelará a utilização da psicografia no processo penal e seu
desígnio é comprovar que a carta psicografada é uma forma lícita e idônea, capaz a provar a
veracidade de uma caso acontecido.  Passa-se em seguida,  a  elucidar a forma metódica  e
minuciosa do conceito de prova,  os meios  de prova e a importância da psicografia como
prova documental. Aludindo a inexistência da hierarquia entre as provas no sistema jurídico
pátrio,  competindo  ao  magistrado  estimá-las  conforme  com  seu  livre  convencimento,
continuamente  em  investigação  da  verdade  real  dos  fatos.  Da  mesma  maneira,
exemplificando, no plenário, em que o julgamento é articulado por um conselho de sentença,
combinado por cidadãos leigos, a psicografia também podem ser acolhida, pois cada jurado
pode decidir conforme com sua íntima convicção, sem o imperativo de fundamentação. Neste
cenário  exibe  a  laicidade  do Estado,  que não tem uma religião  oficial  e  afiança a  todos
inviolabilidade  da  liberdade  de  consciência  e  de  crença.  Por  fim  traz  os  argumentos
favoráveis e contrários e psicografia como meio de prova que auxilia réus incriminados de
maneira  injusta  a  serem inocentados,  por  meio  de  mensagem psicografadas  pela  pessoa
falecida,  avultando  que  tais  mensagens  podem ter sua  verdade  confirmada por meio  da
perícia gafotécnica.

Palavras-chave: Carta Psicografada. Meio de Prova. Laicidade de Estado e Licitude.

VICÍOS REDIBITÓRIOS NO CÓDIGO CIVIL E NO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Márcio Caixeta Júnior
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo:  A defesa do consumidores e um dos elementos que tem maior discurssão e aplicação
pratica nos dias atuais, o que acontece pela nova dinâmica das relações jurídicas, cada vez
mais adaptada a produção de bens em massa me consumo desenfreado. A proteção de que
adquire o produto remonta ao início da sociedade, mas adquiri amplitude a parti do século
VIII, com surgimento, em todo o mundo, de diversos órgão para informação e proteção dos
consumidores. No Brasil, a maior conquista neste sentido ocorreu com chegada do Código de



Defesa do Consumidor, em 1990, considerando pela imensa maioria dos teóricos como
um grande  avanço,  apesar  de  muitas  discussões  e  divergências.  Com o  advento  do
Código Civil, em 2002, abriu-se espaço para novas divergências, em especial acerca do
conflito entre dois códigos. O que se tem na verdade,e a aproximação entre duas fontes,
pela similaridade de seus princípios, complementado uma a outra. Cada código possui
um  determinado  campo  de  aplicação,  primando,  ambos,  pelo  equilíbrio  da  relação
contratual. No campo da responsabilidade por vicio ocultos, as disposições do código de
Defesa do Consumidor trazem maiores benefícios ao seu destinatário, o consumidor, do
que as do Códigos Civil, tendo em vista que o primeiro se caracterizar pela disparidade
de  condições  entre  partes,  sendo  destinado  as  novas  relações,  caracterizadas  pela
produção em massa, enquanto o segundo se qualifica pela igualdade.

Palavras-chave:  Conflitos de Lei. Consumidor. Equilíbrio Contratual. Vício Oculto.
 

IMPORTÂNCIA DA PSQUIATRIA NO DIREITO PENAL

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Paulo Henrique Teixeira Bolba
Orientador(a): Heleno José dos Santos Junior

Resumo: A legislação brasileira através da Lei 10.216/01 garante ao indivíduo portador de
doença mental proteção legal e julgamentos justo, sendo que trata dos direitos da pessoas
portadoras  de  transtornos  mentais  e  redireciona o  modelo  assistencial  em saúde  mental.
Desse  modo,  o  objetivo  geral  deste  estudo  é  analisar  a  importância  da  perícia  médico-
psiquiátrico no julgamento dos réus suspeitos de transtornos mentais. A pesquisa se revela
importante,  por entender que o agente pode entrar para o sistema prisional  com doença
mental ou adquiri-la  no decorrer do processo, portanto, a avaliação psiquiátrica se revela de
extrema  importância para o laudo definitivo do detento. O que necessita ser realizado de
forma justa,  moral  e  ética.  A metodologia  utilizada foi  a  método lógico-dedutivo em sua
construção,  baseando-se  em conceitos  e  definições  legislativas  psicológicas  e  psiquiátricas
sobre as doenças, e também a construção legislativa, doutrinária e jurisprudencial do tema
em questão,  analisando-se as doenças mentais  e  o tratamento dado a elas  pelo judiciário
brasileiro. No estudo ficou claro que a presença do perito psiquiatra é primordial para o
infrator  doente  mental,  pois  assegura  a  este  um  melhor  tratamento  dado  a  elas  pelo
judiciário. Porém, é preciso repensa a filosofia do direito brasileiro, que visa a reclusão e
segregação dos acometidos pelos transtornos mentais ao invés de sua reinserção social, indo
de encontro com a mentalidade da Reforma Psiquiátrica proposta pela 10.216/01. para que o
sistema de tratamento dado para os doentes mentais venha a ser efetivo, se faz necessário a
reavaliação da abordagem do judiciário brasileiro e  da posição que o perito psiquiátrico
ocupa de a condição do réu.

Palavras-chave:  Doente Mental. Psiquiatria Forense. Perito Criminal. 

DOS CRIMES CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL: ESTUDO DOS ARTIGOS 168 – A E
313-A



Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Suzana Cardoso da Cunha
Orientador(a): Heleno José dos Santos Junior

Resumo: O principal objetivo do presente trabalho monográfico é fazer uma análise  dos
ilícitos  previdenciários,  fazendo estudo aprofundando acerca das modificações  tragas
com o tempo para legislação previdenciária, fazendo  estudo aprofundando acerca das
modificações tragas com o tempo para legislação previdenciária. Com isto, em que surge
não só a proteção e inclusão dos cidadãos na esfera da proteção da seguridade social mas
também no que tange  ao patrimônio  como meio eficaz para assegurar os recursos
materiais que se destinam a justa distribuição dos benefícios e serviços aos usuários do
sistema  previdenciário.  Pois  para  que  haja   o  bom funcionamento  da  estrutura  de
seguridade social, a solidariedade social e a boa-fé dos contribuintes são pressupostos
indispensáveis, uma vez que o legislador impôs a proibição de condutas que se reputam
lesivas  ao  funcionamento   deste  importante  instituto  da  Seguridade  Social:  A
Previdência Social. E o desvio das principais finalidades de funções acerca do âmbito
previdenciário que caracterizam condutas meramente classificadas pelo legislador como
ilícitos penais, os quais serão abordados ao longo deste.

Palavras-chave:  Previdência. Crimes. Direitos e Crimes Contra Previdências.

GUARDA COMPARTILHADA E OS REFLEXOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Nathally de  Souza Venâncio
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: A presente  monografia  tem  como  premissa  compreender  o  instituo  da  guarda
compartilhada, analisando os diversos fatores acerca do referido tema,tendo como base o
apontamento  dos  possíveis  prejuízos  acerca  do  referido  tema,  tendo  como  base  o
apontamento dos possíveis prejuízos da alienação parental. Analisa-se o histórico evolutivo
da guarda compartilhada e sua previsão no ordenamento jurídico brasileiro, compreendendo
os aspectos relativos a guarda compartilhada e a alienação parental. Averigua-se por meio da
jurisprudência atual que a guarda compartilhada representa um importante instrumento de
controle a alienação parental,  contudo está condicionada a um clima harmônico entre as
partes e o consenso no que tange as condições e responsabilidades para com o infante,não
podendo dessa forma, ser aplicada á maioria dos casos práticos, em que não há consenso e o
clima é hostil e instável.

Palavras-chave:  Alienação Parental. Guarda Compartilhada. Consenso.
 

CRIMES HEDIONDOS: CONTORNOS, ESSÊNCIA E CONTEXTUALIZAÇÃO
CONSTITUCIONAL

Ano: 2016



Curso: Direito
Aluno(a): Douglas Bueno da Rocha
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: O presente trabalho monográfico tem por objetivo demonstrar a categoria de
crime hediondo Lei  nº.  8.072 de 1990,  correlacionando com o Direito Constitucional
além  de  demonstrar  os  conceitos  históricos  e  evolução  assim  como  os  fatores  que
levaram a sua elaboração. Quando a Lei de Crimes Hediondos foi editada surgiram
muitas  críticas  a  respeito  da  sua  constitucionalidade  que  era  defendida  pelo  STF
(Supremo Tribunal Federal), proibindo a progressão de regime nos crimes hediondos e
equiparados. Porém no ano de 2006 quando julgou o Habeas corpus 82959-7/SP mudou
o seu posicionamento,  alegando que a lei  de crimes hediondos era inconstitucional  e
concedeu o benefício da progressão de regime a todos. 

Palavras-chave:  Crime Hediondo. Direito Constitucional e Progressão.

O REGULAMENTO DISCIPLINAR MILITAR E O INSTITUTO DA PRISÃO
ADMINISTRATIVA À LUZ DA CF/88 E DO ESTADOS DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Marcos Roberto Nunes Ribeiro
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar o instituto da prisão administrativa
que está contida nos Regulamentos Disciplinares. Esse tipo de prisão é uma forma de punição
para os militares que cometerem algum tipo de transgressão disciplinar que seja menos grave
que um  militar e o tempo de duração pode ser até trinta dias. Os regulamentos disciplinares
existem há bastante  tempo e  trazem os  resquícios  de  um regime ditatorial  e  privado  de
direitos e princípios básicos, o que não se tornou muito diferente após a promulgação de
nossa  Carta  Maior  de  1988,  pois  ainda  carece  de  um  crivo  jurídico  que  verifique  as
incoerências contidas nos tipos de transgressões que podem levar um militar á uma dura
estadia  em uma cela.  A falta  de  garantias   constitucionais  na  apuração  e  aplicação  das
punições,  a falta   de imparcialidade da autoridade militar que analisa o fato ocorrido e os
pilares hierarquia e disciplina, sobrepõem os princípios de nossa Carta Magna pelo fato de o
direito militar ser considerado um direito especial e os militares, apesar de estarem sujeitos
aos  princípios  constitucionais,  estão,  sobretudo,  regidos  pelos  princípios  das  instituições
militares. Veremos a possibilidade de outro tipo de sanção que possa ser aplicada ao militar
que cometer uma transgressão disciplinar que seja menos humilhante e degradante que uma
prisão. 

Palavras-chave:  Regulamento Disciplinar. Prisão Administrativa.

A LEI DO ABATE NUMA ABORDAGEM DE INCONSTITUCIONALIDADE

Ano: 2016
Curso: Direito



Aluno(a): João Paulo da Silva
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho 

Resumo: O presente trabalho busca analisar a inconstitucionalidade da lei  do abate,
com  os  parâmetros  constitucionais  e  seus  princípios,  tem  como  objetivo  mostrar  o
conflito  de  princípios  fundamentais,  levando  em  consideração  as  duas  vertentes  de
Doutrina, procurando sempre chegar a uma resolução dos conflitos. Apresentando  o
contexto histórico da criação das aeronaves,  bem como, a evolução do princípios da
dignidade  da pessoa humana e  do princípio  da  soberania.  Acreditando  a  priori,  na
possível inconstitucionalidade da lei, mais precisamente referente ao tiro da destruição.
Trazendo outros princípios que são violados mediante a medida. Explicando de forma
clara como se procede a interceptação das aeronaves. Assim, este estudo realiza  uma
análise quanto ao direito  a vida, a Dignidade humana, o devido processo legal  dentre
outros, que se chocam perante o principio da soberania. Assim, analisamos a prática
com a  teoria. Indicando alterações na atual legislação com o fito de buscar a efetiva
aplicação dos princípios constitucionais eliminando, a priori, os conflitos sem diminuir a
soberania do Estado. Buscando sempre utilizar a compilação com  método de estudo e
trazendo o pensamento de vários doutrinadores a respeito do assunto.

Palavras-chave:  Lei do Abate. Inconstitucionalidade. Tiro de Destruição.
 

A REGULAÇÃO JURÍDICA DO CONCIBINATO E DA UNIÃO ESTÁVEL NO DIREITO
BRASILEIRO

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Jéssica Honorato Reis
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: O presente trabalho monográfico busca esclarecer o instituto da união estável, de
acordo com os ditames da Constituição da República e do o atual Código Civil pertinentes ao
assunto, já que trata-se de uma entidade familiar por muito tempo não fez parte do corpo co
Código Civil, sendo normatizado apenas por leis esparsas, contidas nas normas das Leis nº
8.971/94 e 9.278/96. foi realizado um trabalho com a linguagem clara no sentido de, abordar
de forma breve a evolução da família, desde o matriarcado até a concepção da família no
Brasil. Para compreensão da união estável perante uma Constituição que iguala o homem e a
mulher na entidade familiar, mister se faz apresentar seus requisitos, os quais são necessários
para a sua configuração jurídica. Sendo abordado a diferença entre concubinato, casamento
e  união  estável  e  a  determinação  legal  da  conversão  da  união  estável  em  casamento.
Posteriormente, há o estudo dos direitos e deveres das pessoas que optaram por constituir sua
família através  da união estável, os quais são direitos a alimentos, guarda, meação, herança,
entre outros. Poderá se verificar que a união estável ocupa um papel de grande importância e
é cada vez mais comum em nossa sociedade, por não necessitar da burocracia, formalidade
ou  solenidade  exigidas  no  casamento,  tendo  os  companheiros  direitos  garantidos  e
consagrados no corpo do Código Civil vigente.

Palavras-chave:  Crime Hediondo. Direito Constitucional e Progressão. 



O JÚRI NO ENFOQUE DA SOBERANIA DOS VEREDITOS EM FACE DE UMA AÇÃO
REVISIONAL

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Welington Pereira da Silva
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O Instituto do Júri tem sua origem indeterminada. Seu desenvolvimento histórico
foi conturbado sofrendo significativas alterações ao longo da história. Chegou ao Brasil com
a Constituição do Império vindo a se consolidar efetivamente como direito e de garantia
individual na Constituição de 1988. Abordando  uma visão sociológica, o Júri é a inserção
direta do povo, dono de todo poder,  nas três grandes esferas de domínio constituintes do
Estado Democrático de Direito, sendo o Poder Executivo, Poder Legislativo e no presente
instituto, o Poder Judiciário, de modo a limitar o poder jurisdicional estatal. Verifica-se que o
tribunal do júri possui um procedimento especial em nosso ordenamento, cabendo processar
e julgar todos os delitos dolosamente praticados contra a vida, ainda que tentados e os com
eles  conexos.  É  regido  por inúmeros  princípios  constitucionalmente  previstos,  sendo  que
encontramos nele,  de forma exclusiva,  a manifesta exteriorização das decisões por íntima
convicção,  voto  secreto,  soberania  dos  veredictos  e  a  plenitude  de  defesas.  Referidos
princípios  constituem alicerce  do  Tribunal  do Júri.  Diante  da  soberanias  dos  veredictos,
discute-se ainda a abrangência deste princípio. Mesmo se tratando inicialmente de preceito
aparentemente  absoluto,  observam-se  os  recursos  aplicáveis  diante  de  decisões
manifestamente contrárias ás provas produzidas e sua aplicabilidade. Vimos que apesar do
Tribunal de apelação não poder reformar de imediato as decisões proferidas em plenário,
poderá entender necessária a realização de nova sessão de julgamentos com consequente
alteração no Conselho de Sentença.

Palavras-chave: Tribunal do Júri. Soberania do Veredictos. Revisão Criminal.

A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E O RETROCESSO SOCIAL

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Luís Alves Mesquita
Orientador(a): Antônio Carlos Júnior

Resumo: A importância da idade da criança,  das  fases  de seus desenvolvimento,  de suas
punições  adequada-se,  o seu momento escolar são essenciais para sua formação mental e
intelectual. Verificou-se que na Idade Antiga, a sociedade não tinha preocupação coma idade
do menor, com seus discernimento ou muito menos com as fases de seus desenvolvimento.
Entretanto, de forma indireta, percebera, que a educação e a religião eram mecanismos de
preparação da criança para fase adulta, seja com a intenção de torná-las obedientes as leis ou
prepará-las a serem futuros guerreiros, como foi o caso de Esparta. Observou-se também,
que  no  início  da  Idade  Média,  a  sociedade  imaginava  que  as  punições  físicas  e  o
espancamento a criança poderiam afastá-las das más influências e que lhe tornaria pessoas
adultas. Esta concepção passou a ser modificada entre 1946 a 1969, através dos movimentos



internacionais,  os quais começaram a observar a importância do desenvolvimento do
menor. Contudo, está continuidade somente ocorreu na Constituição de 1988, em seu
artigo  227,  inciso  V,  o  qual  passou  a  exigir  respeito  à  condições  peculiar  de  pessoa  em
desenvolvimento  do menor,  em seu artigo  228,  ditou  que  os  menores  de  18  anos  seriam
considerados inimputáveis. Neste sentido, o Princípio da Proibição do Retrocesso impede que
as conquistas e a evolução da humanidade já alcançadas pelo sociedade sejam desconstituídas
pela inércia ou omissão do Estado.  Por isso,  a  redução da maioridade penal  não seria a
solução adequada a se adotada, no presente trabalho será demonstrado através do momento
histórico que esta concepção é falsa e trará sérios prejuízos  a evolução da sociedade. Desta
forma, a solução dos problemas da sociedade devem ser reduzidas através de investimento na
educação, na saúde, na infraestrutura, no social..., estas sem dúvidas são as soluções a serem
erguidas.  A ideia  é  que primeiramente  se  inicie  o  combate  as  causas  para  que  tenha  os
problemas eliminados.

Palavras-chave:  O Menor e Sua Origem. Estatuto da Criança e Adolescente. A Redução da
Maioridade. Retrocesso Social. 

DIREITO À PRIVACIDADE, LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E
PROPORCIONALIDADE: ESTUDO SOBRE A ADI 4.815-DF

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Auricelli Rafael Rodrigues
Orientador(a): Guilherme de Moraes Bittar

Resumo: Estudar as facetas dos Direitos Fundamentais pressupões a compreensão de sua
essência  intimamente ligada ao propósito  de seu surgimento,  ou melhor,  a  eclosão desses
direitos positivados são objetos de relevantes preocupação no atual modelo democrático do
país,  após  o fim do cenário  despótico.  Assim,  como reflexo dessa preocupação é  possível
constatar a  expansão  da  jurisdição  constitucional,  bem como a  tributação  normativa  de
princípios aos direitos fundamentais, destacando-se, portanto, as nuances do pensamento de
princípios  constitucionais,  acolhidos  pelos  países  que  os  reconhecem  com  tal  essência
normativa. Nesse sentido, o objetivo geral do presente trabalho foi estudar o fenômeno da
colisão  de  Direitos  Fundamentais  e  o  princípio  da  proporcionalidade  aplicado  como
parâmetro para a  solução deste conflito  e  os  objetivos  específicos  foram pormenorizar a
essência dos direitos fundamentais, relatando sua perspectiva evolutiva; explicitar o que são
princípios  e  regras,a  fim  de  ofertar  uma  melhor  compreensão  do  principio  da
proporcionalidade e seus critérios; por fim, compreender a construção jurisprudencial no
Supremo Tribunal Federal no Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
4.815-DF, tendo como método utilizado o de repertório bibliográfico, consistente na exposição
do pensamento de diversos autores acerca do tema escolhido.

Palavras-chave:  Colisão. Direitos Fundamentais. Proporcionalidade. ADI 4.815-DF

A LEI DE EXECUÇÃO PENAL E SUA APLICABILIDADE NA RESSOCIALIZAÇÃO E
REINTEGRAÇÃO DO PRESO



Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Damires Rosa Ramos
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: A pena de prisão existe  desde tempos primitivos,  no princípio,  era apenas uma
forma de conter o delinquente até que fosse julgado para posterior execução. Com o passar
do tempo,  as  penas de morte,  forem substituídas por penas de prisão.  O crescimento da
população, aliado às dificuldades econômicas pelas quais o país passa, acarretou no aumento
da criminalidade. O número de casa de detenção, presídios, penitenciárias e delegacias são
insuficiente  para  abrigar  os  presos.  Tal  fato  faz  com  que  os  presos  provisórios  fiquem
encarcerados juntos  com homicidas,  estupradores,  traficantes  e outros  já condenados.  Os
problemas nas penitenciárias, casa de detenção, vão desde a simples falta de espaço, a falta de
assistência  social  e  psicológica.  Os  detentos  acabam  cumpridos  penas  em  duplicidade,
cumprem a pena pelo crime cometido, e ainda a pena de exclusão pela sociedade, pois, esta
não aceita. Há cerca de dez anos o Conselho Nacional de Justiça deu início a projetos no
sentido de ressocializar o condenado, a fim de ser o mesmo, inserido na sociedade após o
cumprimento de sua reprimenda. Visa ainda demonstrar a realidade do sistema penitenciário
se  tornassem  o  que  são  hoje  verdadeiras  escolas  de  onde  os  presos  saem  instruídos  e
sabedores da “malandragem” do crime, e muitas  vezes passam a fazer parte de facções, com
o  fito  de  proteger  seu  familiares  enquanto  estiverem  encarcerados.  Não  obstante  os
problemas  nas  penitenciárias,  a  exclusão  do  preso  da  sociedade  se  dá  pela  falta  de
ressocialização. Por meio da ressocialização, o preso estaria em convívio com a realidade fora
da penitenciárias, teria acompanhamento psicológico, convívio com seus familiares, podendo,
mesmo encarcerado, não ser excluído da vida fora dos muros das penitenciárias. O projeto de
ressocialização reinserção do preso à sociedade pode modificar o sistema carcerário, evitando
assim a reincidência. Prender, castigar, torturar, não corrigirá os delinquentes, eles têm que
paga o que devem à sociedade, mas também têm o direito de ver respeitadas as garantias
Constitucionais, como a integridade física, psicológica, dentre outras.

Palavras-chave:  Ressocializar. Reintegrar. Sistema Prisional Brasileiro.

A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA: A CONTRIBUIÇÃO DA SOCIEDADE NA
EXECUÇÃO PENAL

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Aline de Oliveira Garcia
Orientador(a): Heleno José dos Santos Júnior

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a análise da ressocialização na execução
penal, com especial destaque ao ordenamento jurídico brasileiro. Partindo de um concepção
legitimadora do sistema penal, é feito o estudo das posições fundamentais sobre a finalidade
da  pena  desenvolvidas  pelas  doutrinas  filosófica  e  penal,  com  ênfase  à  finalidade  de
ressocialização  .  Seguindo  o  estudo,  são  expostos  diversos  argumentos  contra  a  ideia  de
ressocialização  como  única  finalidade  da  pena  e  também  contra  sua  viabilidade  como
finalidade da pena no âmbito da execução penal. Por fim, analisa-se o ideal ressocializador
nos institutos da Lei de Execução Penal brasileira. São estudados os institutos da execução
penal tradicionalmente ligados á ideia de ressocialização e também aqueles cujo enfoque de
aplicação muda quando desprezamos tal ideia. Conclui-se o trabalho sustentando-se, em que



o ideal  ressocializador da execução penal é incompatível  com qualquer ordenamento
jurídico democrático. 

Palavras-chave:  Função. Ressocialização. Pena. 
 

SÚMULA VINCULANTE E SEGURANÇA JURÍDICA

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Priscila Gabriel Pereira Guimarães
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: O objetivo do presente estudo foi analisar o instituto da súmula vinculante como
instrumento de efetivação da segurança jurídica. Foram abordados no decorrer da pesquisa
os  sistemas  jurídicos  civil  law  e  common  law,   tendo  este  último  contribuído  de  forma
essencial na evolução do direito sumular no Brasil, apesar do primeiro ser sistema adotado no
nosso  ordenamento.  O  instituto  das  súmulas  vinculantes  representa  uma  avanço  na
jurisdição  constitucional,  pelo  qual  o  Supremo  Tribunal  Federal  mediante  a  votação  se
posiciona com força vinculante a respeito de uma controvérsia constitucional. A ideia deste
trabalho foi  demonstrar os objetivos  e os fundamentos relevantes,  do legislador para sua
criação.  Verificou-se sua relação com a segurança jurídica na estruturação do Estado de
Direito,  e  ainda  as  funções  do  instituto,  quais  sejam:  tornar conhecida  a  jurisprudência
consolidada  no  âmbito  do  Supremo  Tribunal  Federal;  evitar  decisões  discrepantes;  dar
segurança jurídicas  ao sistema e às  relações  sociais.  Esclareceu-se que a educação desses
verbetes não engessa o trabalho do judiciário, pois o constituinte previu formas de revisão e
cancelamento das súmulas, mecanismo que acompanha a evolução social, e nem da atividade
do magistrado, pelo contrário, ele participa da formação das súmulas vinculantes através de
seus precedentes.

Palavras-chave:  Segurança Jurídica. Efetivação. Súmula Vinculante.
 

CRIMES ELEITORAIS: MODALIDADE, JULGAMENTO E EFEITOS NO PROCESSO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): João Victor Rabelo Garrido
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: Esta  monografia  visa  dissertar  sobre  os  crimes  eleitorais  visando  conhecer  as
modalidades,  julgamentos  e  efeitos  no  processo  democrático  brasileiro,  destacando  o
posicionamento da Lei  da Ficha Limpa como forma de propor transparência  política  no
contexto do Brasil. Objetivou-se apontar a importância da punição dos crimes eleitorais e as
contribuições da ficha limpa neste processo e pesquisar acerca dos crimes eleitorais e a  Lei
da Ficha Limpa como forma de punição.  Diante do tema apresentado, Crimes eleitorais:
modalidade, julgamentos e feitos no processo democrático brasileiro,  é importante que se
faça alguns questionamentos pertinentes à ética, moral e transparência do processo eletivo



brasileiro. A Ficha Limpa atende aos princípios constitucionais mediante a observação
dos direitos de elegibilidade política democrática no Brasil, A Lei da Ficha Limpa pode
ser  considerada  uma  forma  de  punição  adequada  aos  crimes  eleitorais.  Como  são
classificados os crimes  eleitorais no Brasil. O estudo foi realizado com base em pesquisas
bibliográfica,  documentais,  utilizando-se  de  fontes  primarias  e  secundários,  ou  seja,  de
bibliotecas virtuais e físicas. Será pesquisado em meio eletrônico, teses, artigos científicos,
periódicos,  jurisprudência,  julgados em casos analisados sobre o enquadramento da ficha
limpa desde2010  nos  processos  eletivos  como forma de  punição  dos  crimes  eleitorais.  O
estudo  terá  caráter  descritivo,  exploratório,  qualitativo.  Os  descritores  utilizados  para  a
busca  de  referencial  e  fundamentação  doutrinário  serão:  crimes  eleitorais;  ficha  limpa,
modalidade crimes eleitorais.

Palavras-chave:  Crimes eleitorais. Ficha Limpa. Modalidades.

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NAS  DECISÕES DO TRIBINAL DO JÚRI

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Franciele Fernanda de Melo Gama
Orientador(a): Heleno José dos Santos

Resumo: O presente trabalho de pesquisa teve o escopo de promover uma análise acerca da
influência da mídia no que tange às decisões proferidas pelo Tribunal Popular, mormente no
tocante  à formação de juízo de valor no âmbito penal, bem como os efeitos que o mesmo
produz  na  prática  do  processo  penal  .  Pare  que  fosse  atingindo  tal  objetivo,  houve
inicialmente,  um breve apanhado histórico-evolutivo do Tribunal do Júri,  ressaltando sua
instituição  no  Brasil.  Não  menos  importante,  passou-se  a  detalhar  a  estrutura  do  júri,
pontuando os procedimentos que o envolvem, a função e os deveres dos juízes leigos, listando
os princípios que o regem, bem como os princípios intrinsecantes atrelados à mídia, enquanto
influenciadora do meio jurídico, quer para criar ou modificar leis, quer para aplicá-las. Por
derradeiro, como cerne da questão, procurou-se apresentar casos reais de crimes que foram
amplamente  divulgados  pela  indústria  da  comunicação,  ressaltando  como  essa
superexposição afeta  o  cidadão,  uma vez  que a  finalidade precípua desta  instituição  –  a
informação – acaba soterrada pela intenção lucrativa, levando assim à colisão de direitos
fundamentais constitucionais, a exemplo da liberdade de expressão e o direito à privacidade,
à honra e à imagem, e  de que forma tais condutas influenciam  diretamente na formação do
juízo de valor dos jurados, e, não obstante, contaminando os veredictos proferidos. Nesta
seara, foi o presente trabalho desenvolvido utilizando-se do método indutivo, pesquisando
temáticas gerais que cerceiam o assunto, através de revisão bibliográfica. 

Palavras-chave:  Tribunal do Júri. Mídia. Conselho de Sentença e Direitos Fundamentais.
 



DIREITO À SAÚDE: SUA EFETIVAÇÃO E O CONTROLE JUDICIAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Elize Cristina Cabral de Araújo Caldas
Orientador(a): Antônio Carlos Caldas

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo acerca da efetivação do
direito fundamental  e  social  à  saúde mediante  a intervenção do Judiciário,  quando  este
Poder,  aprecia  demandas  que visam buscar a  efetividade  daquele  direito.  Abordou-se  de
início aspectos teóricos e conceituais a respeito dos direitos fundamentais, suas perspectivas
históricas, características, classificação. Por ser o direito à saúde, um direito social que se
revela  se  nítida  norma  programática,  mediante  a  implementação  de  políticas  públicas
especificas procedeu-se a um estudo acerca da eficácia das normas constitucionais, bem assim
uma análise a respeito das políticas públicas que compreendem um conjunto de ações por
parte da administração para garantir a concretização de direitos e a prestação de serviços. À
medida que a efetivação dos direitos sociais exige prestações positivas  por parte do  estado
em sua face de Estado Social e Contemporâneo, exige assim a realização  de gastos aos sofres
públicos, no caso, vem a ser a efetivação o direito à saúde. Em vista as discussões existentes a
respeito de que a judicialização da saúde afronta a teoria da separação dos poderes, de que
extrapola  sua função ao adentrar a  área do mérito  administrativo,  ou que desrespeita  a
reserva do possível, dentre outros afins, que inspiram a pesquisa científica a respeito do tema
em  programas  de  Mestrados  e  Doutorados  acadêmicos  no  Brasil,  foi  o  que  motivou  a
realização  do  presente  pesquisa.  Utilizou-se  da  metodologia  de  pesquisa  bibliográfica,
empregando-se a doutrina pertinente e a jurisprudência dos tribunais pátrios, em especial,
do STJ e do STF. Ao final, concluiu que a efetivação do direito à saúde, pode ser dada pelo
Judiciário sem que haja afronta à separação dos Poderes,  diante de omissões estatais  ou
motivos outros que não devem ser superiores a garantia efetiva do direito  à saúde.

Palavras-chave:  Direito à saúde. Efetivação. Políticas Sociais. Poder Judiciário.
 

APLICAÇÃO DO PRÍCIPIO DO JUIZ NATURAL AO PROCESSO PENAL

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Ernando Ribeiro Luiz
Orientador(a): Guilherme de Moraes Bittar

Resumo: Pesquisa sobre a aplicabilidade do Princípio do Juiz Natural no processo penal. O
presente  tema  discorre  diariamente  na  vida  dos  brasileiros,  atingindo,  direta  ou
indiretamente,  a  sociedade  em geral.  Dessa  feita,  mostra-se  relevante  esclarecer questões
sobre o assunto e,  sobretudo, analisar,  até que ponto,  os processos penais são legítimos e
legais, bem como quais as consequências da não utilização deste Princípio que é um dos mais
relevantes  que  temos  em  nosso  ordenamento  jurídico.  O  Juiz  Natural  é  um  dos  vários
instrumentos constitucionais utilizados para assegurar a imparcialidade dos juízes. Destarte,
sob a égide do devido processo legal, o Juiz Natural é imprescindível á obtenção de uma
prestação jurisdicional independente e imparcial. Este trabalho teve por intuito demonstrar a
aplicabilidade do Princípio do Juiz Natural ao processo penal, e como objetivos específicos,
expor as consequências da aplicação de tribunais de exceção e da violação do Princípio  do



Juiz Natural.para tanto, utilizou pesquisas bibliográficas de diversas fontes autorais, de
forma a proporcionar um maior conhecimento sobre o assunto, analisando as ideias e
posições defendidas por diferentes doutrinadores acerca do tema. O  cerne desse trabalho
consiste em estudar a aplicabilidade do Princípio do Juiz  Natural no processo penal como
forma  de  afastar  os  interesses  escusos  das  autoridade  responsáveis  pela  instauração,
instrução e julgamento dos feitos criminais, bem como resguardar a garantia constitucional
dos  brasileiros  de  serem   investigados  e  processados  por  autoridade  cuja  competência
encontra-se previamente estabelecida em lei  anterior à transgressão criminal  investigada.
Conclui-se que é imprescindível manter  a conduta ética do juiz mantendo a  imparcialidade
prevalecendo os preceitos legais.

Palavras-chave: Princípios do Juiz Natural. Direito Processual Penal. Imparciabilidade.

DOS CRIMES CONTRA  A ORDEM TRIBUTÁRIA NO ENFOQUE DAS
CONTROVÉRSIAS DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Simone Naves Gonçalves
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O  presente trabalho buscou analisar os problemas inerentes ao sistema tributário
brasileiro, no qual consequentemente leve à sonegação fiscal nas empresas brasileiras, assim
procurando delimitar ações para redução do problema. A análise envolve fundamentalmente
pesquisa bibliográficas sobre o tema e analise da Lei 8.137/90. Primeiramente, se fez uma
análise  sobre  a  obrigação  tributária,  ou  sejam  a   quem  deve  responder  com  a
responsabilidade, seguindo quando ocorre esta obrigação e quais normas jurídicas ela segue.
Assim, verificou-se que nos últimos anos houve um aumento expressivo na carga tributária
brasileira.  Identificou-se  que  o  sistema tributário  brasileiro,  além de caro  e  complexo,  é
também  em  grande  parte  regressivo,  devido  à  forte  incidência  de  tributos  indiretos.  A
insatisfação com o sistema tributário e governo, assim como a percepção da carga tributária
excessiva e falta de contrapartida são os principais fatores que motivam a sonegação.  As
empresas têm maior possibilidade de sonegar,  por intermediar o repasse de impostos dos
consumidores aos cofres públicos. Com base em dados mensura-se os valores sonegados, em
média R$ 430 Bilhões. Este número é muito alto. Mas é possível sintetizar as propostas para
redução da sonegação e:  aumentar a probabilidade de auditoria  acompanhada de maior
penalização e responsabilidade fiscal. 

Palavras-chave: Crimes Contra a Ordem Tributária. Sistema Tributário. Sonegação. Fraude.

INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL NO ENFOQUE DE SUA REGULAMENTAÇÃO PELA
RESOLUÇÃO Nº 35 DO CNJ

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Tayane de Souza Inácio
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho



Resumo: O presente trabalho demonstra a importância do procedimento de inventário
pela via administrativa, realizando em cartório extrajudicial. O direito das sucessões
disciplina a transmissão dos bens do falecido aos seus herdeiros. Esta formalização é
feita através do inventário, processo por meio  do qual é feita a descrição e avaliação
dos bens deixados pelo de cujus com a finalidade de preparar a partilha dos mesmos
aos  seus  herdeiros.  Dentro  das  modalidade  de  inventário,  abordamos  o  inventário
negativo; o inventário pelos arrolamentos e finalmente o inventário extrajudicial.  O
inventário extrajudicial foi criado em 2007 pela Lei 11.441, com o propósito tornar o
procedimentos mais simples e célere. Tal possibilidade é calcada na conciliação e no
entendimentos dos interessados sobre a partilha, restando aos Poder Judiciário apenas
as questões mais complexas e de impossibilidade de acordo. O procedimento também
conta  com  os  requisitos  de  capacidade  dos  herdeiros  e  inexistência  de  testamento.
Porém, o Legislador Ordinário deixou lacunas sobre questões essenciais a seus trâmites.
Neste  passo,  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  buscou  regulamentar  o  inventário
extrajudicial através de resolução com a de Nº 35. e, por fim, apesar de surgir com
escopo de  desafogar o Poder Judiciário e trazer vantagens aos cidadãos, em tratando
de inovação no âmbito judicial, sempre há controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais
acerca da legalidade do instituto na aplicação aos casos concretos. 

Palavras-chave: Sucessão. Inventários. Inventário Extrajudicial.

EVOLUÇÃO E ANÁLISE DAS TUTELAS PROVISÓRIAS

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Igor Dias de Carvalho Furtado
Orientador(a): Eoldão Izael Cassaimiro

Resumo: O presente trabalho faz uma análise histórica e técnica da evolução das tutelas
provisórias anteriormente previstas pelo Código de Processo Civil de 1973 em seu artigo 273
para as atuais tutelas provisórias previstas no Código de Processo Civil 2015 em seus artigos
294  e  seguintes.  O  instituto  principal  deste  trabalho  é  entender  o  que  são  as  tutelas
provisórias e sua particularidade, bem como sua aplicação e seus requisitos, se fazendo então
necessário o estudo aprofundado das mesmas.

Palavras-chave: Tutela Antecipada. Tutela de Urgência. Tutela de Evidência.

RESPONSABILIDADE CIVIL PELO DANO AMBIENTAL

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Isaias Guimarães Pereira de Carvalho
Orientador(a): Márcia Beatriz

Resumo: O   presente  trabalho  tem  por  finalidade  realizar  um  estudo  acerca  da
responsabilização  cível  de  danos  causados  ao  ambiente.  Nele,  se  fez  uma  abordagem



introdutória acerca da historicidade da responsabilidade civil,  seu conceito, espécies e
classificação além de seus pressupostos. Logo após, tratou-se  dos aspectos conceituais
sobre meio ambiente e sua proteção por meio  dos princípios básicos do Direito Ambiental,
segundo  a  doutrina,  apontando  em  especial  os  seguintes  princípios:  do  desenvolvimento
sustentável,  poluidor-pagador,  ubiquidade,prevenção,  precaução,  vedação  do  retrocesso  e
reparação integral, além de suas respectivas definições e como deve se dá a aplicabilidade de
ambos.  Fez-se  também  um  estudo  teórico  sobre  o  dano  ambiental,  suas  características,
classificação e formas de reparação, que pode ser  in natura  ou pecuniária, onde se percebeu
que se enfrentam algumas dificuldades em quantificá-lo e lhe atribuir um valor, o que via de
consequência  repercute  na  reparação  daquele,  que  preferencialmente  deve  ser feita  pela
restauração ao estado natural anterior ao evento danoso. Todavia, a doutrina defende ser o
viés  de  responsabilidade civil  objetivarão mais  protetor ao  ambiente,  e  o  posicionamento
recente do STJ dado em julgamento sobre a sistemática de recursos repetitivos firmou a tese
no sentido de que  na responsabilidade civil por danos ambientais se aplica a teoria do risco
integral. Chegou à conclusão de que a lei,  a doutrina  e a jurisprudência buscam se adequar
ao contexto real da sociedade de risco a qual se vivencia, ao formarem um sistema dotado de
facilidades no tocante à responsabilidade civil ambiental e com o fito de ser obtida maior
proteção ao meio ambiente.

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Dano Ambiental. Reparação de Danos Causados ao
Ambiente.

 

CONSTITUCIONALISMO, DIREITOS FUNDAMENTAIS E ATIVISMO JUDICIAL: OS
LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Romeu Morais Campideli
Orientador(a): Guilherme de Moraes Bittar

Resumo: O  “Ativismo  Judicial”  tem  sido  amplamente   utilizado  nas  democracias
contemporâneas para designar o modelo – ou programa – de decisão judicial,  atitude ou
comportamento  dos  juízes,  ou  ainda,  tendências  das  decisões  judiciais  no  que  tange  à
persecução  de  políticas   sociais.  Com  a  realização  deste  estudo  busca-se  demonstrar  a
relevância  do  Ativismo  Judicial  para  a  concreção  dos  direitos  fundamentais  e  sociais
reconhecidos  pela  Constituição  brasileira.  Para  atingir  tal  objetivo,  a  problematização
estabelecida buscou responder aos seguintes questionamentos: as origens do ativismo social,
se o judiciário deve atuar de forma a contribuir para a garantia dos direitos fundamentais e
sociais, e quais são os contornos da atuação proativa dos juízes. O estudo foi realizado por
meio de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, através da seleção de artigos e livros com
conteúdos associados ao tema. O estudo concluiu que atualmente o Judiciário não possui
mais somente a função de cuidar da aplicação imparcial da lei, garantindo o princípio da
equidade jurídica e o zelar pelos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Ele vai
além,  contribuindo  para  assegurar  os  princípios  da  dignidade  da  pessoa  humana,  da
isonomia,  da  razoabilidade,  da  proporcionalidade,  da  moralidade,  da  eficiência
administrativa  e  da  segurança  jurídica.  As  origens  do  ativismo  no  Brasil  podem  ser
atribuídas a três fenômenos: a promulgação da Constituição de 1988, a constitucionalização
abrangente e o sistema de controle de constitucionalidade adotado em nosso país.  



Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Protagonismo. Constituição.

AÇÃO DE GUARDA E O TRATAMENTO ISONÔMICO NA DEFINIÇÃO DE MARIDO E
MULHER PARA O EXERCÍCIO: CONTROVÉRSIAS DOUTRINÁRIAS E

JURISPRIDENCIAIS

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Bonfim Batista Ferreira
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O presente  trabalho  de  conclusão  de  curso  pretende  abordar as  questões  mais
relevantes sobre a guarda de menores, desta vez sob a perspectiva do pai, com fundamentos
legais, constitucionais, doutrinários e jurisprudenciais. A discussão está centrada no princípio
da  isonomia,  que  influenciou  significativamente  o  fenômeno  da  constitucionalização  do
Direito Civil sobretudo  do Direito de Família, alterando substancialmente os fundamentos
do poder do poder familiar e  da guarda de menores.  Diante dessas   mudanças,  entre  os
códigos Civis de 1916 e de 2002, sendo este já adaptado á ordem constitucional vigente é
fundamental  apresentar as  bases  doutrinárias  que as  inspiraram,  principalmente  no que
tange à igualdade de condições entre pais e mães no exercício do poder familiar através da
guarda  de  menores,  dentro  da  qual  serão  esmiuçadas  as  características  dos  modelos
unilateral  compartilhando,  bem  como  previsto  no  atual  Código  Civil  e  alguns  aspectos
processuais. Busca-se propor atenção maior aos casos submetidos aos órgão jurisdicionais do
País, rompendo-se o velho paradigma da guarda de menores concedida às mães em prejuízo
dos pais, sendo que esta problemática  ganha maior relevo quando se está diante de uma
geração de pais mais participativos na criação e formação dos filhos.

Palavras-chave: Guarda. Isonomia. Poder Familiar.

A IMUNIDADE DOS TEMPLOS RELIGIOSOS E DAS LOJA MAÇÔNICAS

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Sidnei Pedro Dias
Orientador(a): Luiz Augusto Costa

Resumo: As  imunidades  tributárias  visam proteger  valores  consagrados  na  Constituição
Federal. A imunidade dos templos quer proteger o direito de cada um poder praticar a sua fé,
sem sofre influências estatal,  e  além disto incentiva que a igreja continue exercendo suas
atividades assistenciais, sociais e filantrópicas. Sabendo do papel exercido nas sociedade pela
maçonaria surge a dúvida se esta imunidade se estende a elas. A Constituição Federal ao
conferir  a  imunidade  tributária  não  especificou  a  que  tipo  de  religião  esta  imunidade
alcançaria, apenas utilizou um conceito aberto: “Templos de qualquer culto”.

Palavras-chave: Imunidade. Templo. Maçonaria. 



A PRÁTICA DE INFANTICÍDIO NA CULTURA INDÍGENA: UM CONFLITO ENTRE A
UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS E O RELATIVISMO CULTURAL

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Kelly Gonçalves de Faria
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: O infanticídio indígena é uma prática advinda de séculos de cultura que é exercida
por algumas tribos indígenas brasileiras, tal cultura tem por objetivo vitimar crianças de
várias idade, por motivos torpes, em busca da preservação cultural de suas etnias. Após a
exposição dessa prática na mídia, torna-se necessário analisar este costume de duas maneiras,
sendo um simples hábito arraigado nas tradições indígenas ou se representa uma grave lesão
ao  direito  à  vida.  O  presente  trabalho  monográfico  tem  por  finalidade  encontrar  uma
resposta  sobre  o tema do infanticídio  nas tribos indígenas por meio de análise  sobre as
práticas  culturais  e  os  direitos  dos  povos indígenas.  Assim será abordado o problemático
conflito entre adeptos do relativismo cultural e do universalismo dos direitos humanos.

Palavras-chave: Infanticídio Indígena. Direitos Humanos. Cultura. Relativismo Cultural.

AÇÃO CONTROLADA

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Alyson Mailson Barbosa
Orientador(a): Heleno José dos Santos Júnior 

Resumo: O presente trabalho buscará conceituar de forma clara e transparente o uso da ação
controlada  como  meio  de  obtenção  de  provas  e  ato  investigatório  contra  organizações
criminosas. Para esclarecer bem o tema abordado, inicia-se o trabalho com o estudo do que é
crime organizado e quais são os crimes que assemelham a eles, estudaremos a conceituação
desse meio de obtenção de provas, a leitura da ação controlada em outros países que adotam
esse meio de produzir provas, e principalmente quais os diplomas que adotou ela em nosso
ordenamento jurídico.  Passando pela  instituição  das  prisões  em flagrante,  detalhando  as
características  de  todas  as  modalidades  previstas  no  código  de   processo  penal,  suas
semelhanças e  diferenças.  Por fim detalharemos  veremos os  efeitos  positivos  e  negativos
decorrente da utilização da ação controlada.

Palavras-chave: Ação  Controlada.  Ação  Controlada  no  Brasil  e  no  Mundo.  Prisão  em
Flagrante.  Modalidade  de   Prisão  em  Flagrantes.  Resultados  Pretendidos  na  Ação
Controlada.

ALIMENTOS GRAVÍDICOS: RESPONSABILIDADE CIVIL DA GENITORA
DECORRENTE DA NEGATIVA DE PATERNIDADE



Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Ana Caroline Alves de Souza Araújo
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos 

Resumo:  O presente trabalho tem como finalidade analisar a lei de alimentos gravídicos, em
favor do nascituro,  visando seus  direitos  e  garantias.  Inicialmente,  serão analisados  seus
conceitos e fundamentos,  bem como  as garantias e os direitos do nascituro. A obrigação
alimentar que trata os alimentos é a mesma aplicada aos alimentos gravídicos de acordo com
a Lei 11.804/08, que se trata sobre os alimentos durante a gestação – Alimentos Gravídicos, e
esta ficará demonstrada no decorrer dos capítulos. A Lei 11.804/08 será analisada, a partir de
seus artigos, compreendendo seus vetos e sua importância no atual ordenamento jurídico.
Um  de  seus  principais  objetivos  é  garantir  os  direitos  básicos  do  nascituro,  como  seu
nascimento com vida, disciplinar o direito a alimentos durante a gestação e a forma como
será  exercido,  e  ainda  sobre  a  responsabilidade  da  genitora,  decorrente  da  negativa  de
paternidade,  preenchendo assim uma lacuna  até  então  existente  em  nosso  ordenamento
jurídico.  Em  virtude  da  grande  importância  na  sociedade  atual,  apreciaremos  algumas
decisões que abordam o tema em questão á luz desta lei, tendo como finalidade principal, a
garantia dos direitos civis e constitucionais concedido ao nascituro, visando acima de tudo
protege o seu direito a vida, bem como os de sua genitora.

Palavras-chave: Nascituro. Alimentos Gravídicos. Garantias. Responsabilidade. 

ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Nyhara Miranda Paixão
Orientador(a): Heleno José dos Santos Júnior

Resumo: O principal  objetivo  dar-se-á  ênfase  ao  assédio  moral  nas  relações  trabalhistas.
Acredita  se  que  ocorre  cotidianamente  na  relações  de  emprego  o  assédio  moral  e  sua
inobservância.  O assédio  moral  no  trabalho  é  a  exposição  dos  trabalhadores  a  situações
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongas durante a sua jornada de trabalho,
nos exercícios de suas funções, sendo mais comum em relações hierárquicas, autoritárias e
assimétricas.  Estende-se  que  o  Assédio  Moral  pode  ser  cometido  de  empregador  ao
empregado,  resultando  de  sua  hierarquia,  de  empregado  para  empregado,  iguais
hierarquicamente,  sendo observado com menos frequência,  em que  predomina condutas
atípicas negativas. O objetivo e identificar e analisar casos  de assédio moral para que possa
assim das os limites, para que haja reparação.

Palavras-chave: Assédio Moral.
 

INCOERÊNCIA DO ENCARCERAMENTO NO BRASIL SOB ASPECTO DA
RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO.

Ano: 2016



Curso: Direito
Aluno(a): Franciel Alves
Orientador(a): Antônio Carlos Penha Junior

Resumo: A pena privativa de liberdade, cujo cumprimento se pode dar em regime fechado,
semi-aberto e aberto, é cumprida em penitenciárias, sob a égide da Lei de Execuções Penais.
Este  dispositivo  legal  estabelece  diretrizes  de  assistencialismo  ao  preso,  direcionando  o
período em que está sob a custódia do Estado para o processo ressocializador, visando, assim,
a integração do egresso à sociedade. São formas de assistencialismo o trabalho dentro das
prisões, a educação do preso, o cuidado com sua saúde, acompanhamento de profissionais de
saúde  e  de  serviço  social,  bem  como  o  contato  com  a  família,  por  meio  das  visitas  e
correspondência. Todavia, diante da realidade vivida dentro da maioria dos estabelecimentos
prisionais  nacionais  e  dos  índices  de  reincidências  do  egressos  pode-se  afirmar  que  os
objetivos de ressocialização do condenado não são alcançados. A criminalidade está presente
dentro dos estabelecimentos prisionais, de modo organizado, existindo, inclusive, o comando
de ações criminosas de dentro para fora das grades. Mesmo dentro do presídios modelos,
onde  o  assistencialismo  é  vidente,  não  e  poder  garantir  a  eficácia  do  processo  de
ressocialização,  pois  este  somente pode ser medido a partir de índices  de reincidências  e
integração do egresso ao meio social, mediante exercício de atividades lícitas e integração
familiar-social.

Palavras-chave: Pena de Prisão Ressocialização do Preso. Reincidência. Integração Familiar-
Social.
 

O PREGÃO COMO MODALIDADE DE LICITAÇÃO NO ENFOQUE DE SUAS
NOTÁVEIS CONTROVÉRSIAS DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): André Luiz Araújo de Almeida
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O presente trabalho demonstra a importância do processo licitatório, sendo este um
ramo  da  Administração  Pública,  tão  logo  ligado  ao  Direito  Administrativo.  O  processo
licitatório  de  um  procedimento  administrativo  formal  em  que  administração  Pública
convoca, por meio de condições estabelecidas em ato próprio, sendo por edital ou convite,
empresas interessadas na apresentação de propostas para o fornecimento de bens e serviços,
sendo  a  licitação  um  procedimento  administrativo,  de  observância  obrigatória  pelas
entidades governamentais, observando os princípios  da Lei Federal 8.666./93, que dispõe
acerca da licitação,  sendo o princípio da igualdade, da publicidade, procedimento forma,
sigilo na apresentação das propostas, vinculação ao instrumento convocatório,  julgamento
objetivo,  adjudicação  compulsórias  ao  vencedor  e  competitividade.  Dentro  das  diversas
modalidade de licitação, temos a modalidade pregão, modalidade esta não prevista na lei de
licitações,  mas  regulamentado  pela  Lei  10.520/2002,  sendo  esta  modalidade  de  licitação
sempre do tipo menor preço para aquisição de bens e serviços, comuns, tendo por objetivo a
obtenção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração  Públicas.  E  por fim,  em se
tratando de Administração Pública, sempre há a problemática questão dos crimes e fraudes
no âmbito do processo licitatório.

Palavras-chave: Administração Pública. Licitação. Pregão. 



(A) TIPICIDADE DA ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE E DO USO DE
DOCUMENTO FALSO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Lindomar Vasconcelos Alves Andrade
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias Santos

Resumo: O confronto entre interesses do indivíduo frente aos estados se expõe quando se
analisa a unanimidade do direito de mentir do sujeito perante uma autoridade policial, com
finalidade de resguardar o direito a liberdade. A atribuição de falsa identidade e o uso de
documento falso em face a polícia judiciária gerou repercussão geral nos tribunais, uma vez
que discute a aplicabilidade dos direitos humanos fundamentais, como o direito ao silêncio
especificadamente o direito a não auto-incriminação e a autodefesa, ou se não é aceitável esta
imunidade do agente no momento da identificação pessoal, atendendo a inteligência de que
em determinadas situações específicas deve-se impor o respeito aos interesses da coletividade,
caracterizando  as  condutas  como  típicas  ilícitas  e  passíveis  de  pena.  Todavia,  tal
circunstância  geraria  relativização  do  princípio   neno  tenetur   se  detegere,  o  que  é
questionável em um Estado Democrático de Direito, já que o direito visa fundamentalmente a
proteção contra as hostilidades do estado perante o indivíduo.  Ademais,  seria exigível  do
estado, por ser aquele quem acusa, instrumentalizar-separa descobrir ao certo quais são os
indivíduos que almeja sancionar.  Desta forma,  buscou-se analisar especificadamente cada
conduta delitiva -  artigos 304 e 307, do Código Penal – e posteriormente enquadrá-las ante o
princípio do silêncio, da autodefesa e do neno tenetur se detegere.  Por fim, estudaram-se de
forma comparativas as reflexões doutrinárias e os julgados dos Tribunais para alcançar o
posicionamento predominante e suas disposições em contrário.

Palavras-chave: Tipicidade Delitiva. Uso de Documento Falso. Falsa Identidade. Princípio do
Silêncio. Princípio  da Autodefesa. Princípio Neno Tenetur se Detegere. Instrumentalização do
Estado. Interesse Coletivo.
 

ADOÇÃO DE CRIANÇAS NO BRASIL POR CASAIS HOMOAFETIVOS

Ano: 2016
Curso: Direito
Aluno(a): Ana Teresinha Batista
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias

Resumo: O presente trabalho é a construção de discussão sobre a possibilidade de adoção por
casais  homossexuais  no  âmbito  do  Direito  de  família  no  Brasil.  No  primeiro  capítulo  a
abordagem é desenvolvida em torno da família tradicional sobre questões relacionadas a sua
conceituação  e  posteriormente  uma  construção  histórica  da  célula  familiar  no  Direito



Romano que era  um entidade que se  organizava  em torno da figura masculina.  No
segundo capítulo  observa-se que a família contemporânea se configura em tratar de
outras  formas  de  núcleo  familiar  em  torno  da  concepção  tradicional  aos  modelos
contemporâneos   reconhecidas  pela  jurisprudências  e  pela  doutrina,  pois,  a  família  vem
apresentando mudanças e novas configurações na contemporaneidade. Pode-se entender que
a  família  nuclear  ainda  é  dominante,  mas  nos  encontramos  cada  vez  mais  com  o
aparecimento de novas estruturas familiares; novos costumes  de ver  e ser família. Já no
Terceiro capítulo o objeto principal e a discussão dos aspectos que congregam o tema deste
trabalho, ou seja, a adoção de crianças no Brasil por casais homoafetivos com enfoque na
possibilidade jurídica e posicionamento da suprema corte brasileira, pois, ultimamente, há a
discussão  sobre  a  probabilidade  de  casai  homoafetivos  adotarem  uma  criança  ou  um
adolescente.  As  assuntos  mais  reiterados  sobre  o  tema  é  que  os  mesmo  motivaram  a
orientação  sexual  da  criança  e  adolescente,  havendo  uma  convergência  de  os  menores
optarem pela  homossexualidade.  Além disso,  os  mesmo seriam vistos  pela sociedade com
figura de dois pais ou de duas mães havendo probabilidade de a criança padecer de outras
discriminações.

Palavras-chave: Direito. Família. Adoção. Homoafetividade.

Enfermagem – 2016

ESQUIZOFRENIA: PERCEPÇÃO E VIVÊNCIA DO FAMILIAR CUIDADOR

Ano: 2016
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Rosimeire Tavares Cordeiro Oliveira
Orientador(a): Mariângela Sousa R. dos Santos

Resumo: A esquizofrenia  é  uma doença mental  crônico-degenerativa,  em que o portador
apresenta dificuldades para o auto-cuidado. Por esta razão,  a vivência cotidiana acarreta
sobrecarga aos familiares. Essa pesquisa teve objetivo descrever a experiência de viver com
esquizofrenia na visão dos familiares cuidadores. A metodologia utilizada foi de revisão da
literatura  em  artigos  científicos,  consultados  no  idioma  português  nas  bases  de  dados:
Scientific Eletronic Library online (Scielo) e Literatura Latino Americana  e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), incluindo estudos de 2000 a 2016.

Palavras-chave: Família. Esquizofrenia. Cuidado.

O CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE A SEGURANÇA DO
PACIENTE EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) –

ANÁPOLIS/GOIÁS



Ano: 2016
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Taciane Aguida Gonçalves dos Reis; Valéria Duarte Soares
Orientador(a): Mariângela Sousa R. dos Santos

Resumo: A Segurança  do  Paciente  em  serviços  de  saúde  é  uma  questão  prioritária  na
Organização  Mundial  de  Saúde,  pois  inúmeras  pessoas  sofrem  danos  incapacitantes  ou
morrem em decorrência de assistência insegura à saúde. Entendendo a importância desta
abordagem, este estudo objetivou a conhecer a percepção da equipe de enfermagem de uma
Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Anápolis – GO, sobre segurança do paciente. O
estudo teve abordagem quantitativa do tipo descritiva.  A coleta ocorreu por meio de um
questionário padronizado e auto-aplicável com técnicos de enfermagem a 07 enfermeiros. Os
dados obtidos foram analisados através  de gráficos e  quadros.  Dentre os 20 profissionais
participantes todos são do sexo feminino, com idade entre 26 anos a 48 anos. Visto que 85%
dos  profissionais  entrevistados  relatam  conhecer  o  protocolo  de  segurança  do  paciente
durante a rotina de trabalho 90% dos entrevistados relata utilizar. Quando a importância da
notificação 55% dos colaboradores entrevistados já notificaram por escrito algum evento
adverso ocorrido na unidade, enquanto 45% não relataram nenhuma notificação ocorrida.

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Eventos Adversos. Equipe de Enfermagem.

O CONHECIMENTO DOS DISCENTES ACERCA DA SISTEMATIZAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM BASEADOS EM WANDA DE AGUIAR HORTA EM

UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM ANÁPOLIS-GO

Ano: 2016
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Caroline Mendonça; Gisele Martins de Rezende
Orientador(a): Mariângela Sousa R. dos Santos

Resumo: Estudos sobre as Teorias de Enfermagem, desde os tempos de Florence, apresentam
pensamentos  voltado  para  o  desenvolvimento  de  ferramenta  para  os  profissionais  em
enfermagem desenvolverem o raciocínio clínico e aprofundarem o conhecimento científico,
aumentando a sua capacidade de prestar assistência com qualidade. O uso  da Sistematização
da Assistência de Enfermagem (SAE) é um fator relevante que visa a excelência do cuidar.
Objetivou-se  neste  estudo  compreender  o  conhecimento  dos  discentes  acerca  da
sistematização da assistência de enfermagem baseado na teoria de Wanda Aguiar Horta. Esta
pesquisa trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizada em uma
Instituição  de  Ensino  Superior,  localizada  na  Cidade  de  Anápolis  –  GO  no  período  de
Setembro e Outubro de 2016. foram entrevistados 46 discentes do 6º, 8º, 9º e 10º período no
turno noturno.  Os resultados da pesquisa evidenciaram que os discentes de enfermagem,
apresentam dificuldades em desenvolver a Sistematização da Assistência de Enfermagem,
pela falta de padronização do ensino, dicotomia entre teoria e prática e pouco interessante
por parte dos acadêmicos em aprimorar esta ferramenta.

Palavras-chave:  Sistematização da Assistência de Enfermagem. Wanda Horta. 
Conhecimento do Acadêmico.



O CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO A UMA VÍTIMA COM
PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EM UMA UNIDADE DE PRONTO

ATENDIMENTO (UPA) ANÁPOLIS-GO

Ano: 2016
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Aline Rodrigues Modesto Morais; Tatiana Lopes Mariano
Orientador(a): Mariângela Sousa R. dos Santos

Resumo: O estudo teve como objetivo conhecer a percepção do enfermeiro no atendimento de
uma vítima com parada cardiorrespiratória na UPA – Unidade de Pronto Atendimento em
Anápolis – GO. Foi realizada uma pesquisa de campo com análise quantitativa de caráter
descritivo, utilizando-se questionário padronizado auto-aplicável. Participaram desse estudo
12 enfermeiros sendo 11 do sexo feminino e 01 masculino. Os dados obtidos foram analisados
através de gráficos, evidenciamos que o atendimento a uma vítima em PCR exige rapidez,
eficiência, conhecimento científico e habilidade técnica da equipe no desempenho da ação.
Requer também para o sucesso, treinamento que proporcione o máximo de eficiência e um
mínimo possível  de  riscos  para o  paciente  e  equipe.  Portanto  e  importante  um trabalho
harmônico e sincronizado entre os profissionais, pois a atuação em equipe e necessário atingir
o objetivo na assistência.  As manobras também quando precoce aumentam as chances de
recuperação imediata e de sobrevida.

Palavras-chave: Conhecimento do Enfermeiro. Parada Cardiorrespiratória. Unidade de 
Pronto Atendimento.
 

MÉTODO BUNDLE: AÇÕES DE ENFERMAGEM E SUA IMPORTÂNCIA PARA
PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUINEA DECORRENTES DO USO

DO CATETER VENOSO CENTRAL

Ano: 2016
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Thaysa Guimarães
Orientador(a): Mariangela Sousa R. dos Santos

Resumo: A escolha do tipo, calibre e comprimento do cateter geralmente é feita pelo médico,
mas o enfermeiro pode ser solicitado a participar dessa escolha que deve considerar o tipo de
paciente,  tempo  provável  de  uso,  tipos  de  soluções  e  medicamentos  que  vão  ser usados,
necessidade  de duas ou mais vias para infusões incompatíveis ou medida de pressão venosa
central.  Geralmente  os  cateteres  são  fixados  por  pontos  na  pele,  mas  alguns  possuem
dispositivos adesivos. Deste modo, conhecer e dominar a técnica segura de manipulação e uso
dos acessos centrais exige uma atenção redobrada, além de ensinar ao paciente a manter
protegidas essas  conexões  e  saber sobre  os  riscos  relacionados ao  cateter.  Pois  a  taxa de
incidência de pacientes desenvolvendo infecções como o resultado direto da permanência em
hospital  ou  de  procedimentos  em hospital  está  aumentando.  Deste  modo,  a  enfermagem
desempenha um papel principal na prevenção e controle de infecção nos cenários de cuidado
da saúde. Os pacientes em todos ambientes de cuidado da saúde estão em risco de adquirir
infecções  devido  à  sua  baixa  resistência  aos  microrganismos  infecciosos,  exposição



aumentada  aos  números  e  tipos  de  microrganismos  causadores  de  doenças  e
procedimentos invasivos, com métodos de segurança, que nesse estudo foi o Bundle, que
ajudava e auxilia o combate de infecções em cateter intravenoso, fazendo o profissional
de enfermagem pode evitar a disseminação de microrganismos e pacientes e tolerar uma
exposição quando proporcionar cuidado direto.

Palavras-chave: Cateter Intravenoso. Bundle. Infecção. 

A PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE
HUMANIZAÇÃO EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – (UPA)-

ANÁPOLIS-GO

Ano: 2016
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Núbia Lafaete de Faria; Rosangela Alves do Nascimento
Orientador(a): Mariangela Sousa R. dos Santos

Resumo: A Política Nacional da Humanização vem sendo um assunto  bastante abordado nos
estabelecimentos de saúde, com objetivos de inovação no atendimento e  aproximação dos
trabalhadores e usuários bem como qualificar o atendimento para o cuidado humanizado.
Entendendo a importância desta abordagem, este estudo objetivou conhecer a percepção da
equipe de enfermagem de uma Unidade de Pronto Atendimentos do Município de Anápolis-
GO, sobre  Política Nacional de Humanização – PNH. Pesquisa essa abordagem quantitativa
do tipo descritiva,  realizada no período de Setembro e Outubro de 2016, a população de
estudo foi composta por 36 profissionais da área de enfermagem que prestam serviços na
UPA,  sendo  estes  9  enfermeiros  e  27  Técnicos  de  Enfermagem.  Os  dados  obtidos  foram
analisados através de gráficos, que pode se observar que 86% dos entrevistados demonstram
conhecimento sobre a Política Nacional de Humanização. Os achados desse estudo podem
contribuir  para  indicar  modificações  de  melhoria  nas  praticas  de  humanização  nas
instituições de saúde.

Palavras-chave: Humanização no cuidado. Humanização na Saúde. Humanização.
 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NO
DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Ano: 2016
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Jaqueline Lima de Sousa Cornélio
Orientador(a): Mariangela Sousa R. dos Santos

Resumo: O atendimento  á  criança  engloba  a  sequência  de  ações  e  medidas  preventivas
direcionada desde o nascimento até 5 anos de idade. O enfermeiro na ESF realiza promoção,
prevenção,  recuperação e reabilitação,  conforme o programa estratégia  saúde da família.
Baseou-se  na pesquisa bibliográfica, teve como objetivo conhecer atuação do enfermeiro no
crescimento e desenvolvimento da criança na primeira infância na Estratégia Saúde Familiar.
Conclui-se  que  o  enfermeiro  possui  uma  posição  frente  a  comunidade  de  profissional



educador e assistencial, compartilhando conhecimentos entre sua equipe e comunidade,
sobre diversas situações encontradas. Uma boa assistência a criança é a principal forma
de prevenir alterações no crescimento e desenvolvimentos, por consequência de doenças.
O enfermeiro tem que sempre esta se atualizando, para melhor atendimento e detecção
precoce de doenças neste grupo.

Palavras-chave: Puericultura. Crescimento e Desenvolvimento. Enfermagem. 

CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO IDOSA QUANTO À PREVENÇÃO DA VACINA
SAZONAL INFLUENZA

Ano: 2016
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Cindy Cardinale; Neusa Alves Pessoa
Orientador(a): Mariangela Sousa R. dos Santos

Resumo: Nas últimas décadas, a população de idosos vem crescendo significativamente no
mundo, e em particular no Brasil.  Esse crescimento se deve ao advento da tecnologia que
culmina  em  uma  melhor  qualidade  de  vida,  mas  para  isso  é  necessária  que  haja  a
implantação de políticas públicas que atendam suas necessidades específicas, sendo que o uso
das vacinas se constitui uma das mais importantes e bem sucedidas intervenções em saúde
pública. Presente estudo objetivou conhecer a percepção do idoso acerca da prevenção da
vacina  sazonal  Influenza.  Trata-se  de  um  estudo  com  abordagem  quantitativa  do  tipo
descritiva, realizada no período de 18 de novembro a 02 de dezembro de 2016, nos turnos
Matutino e Vespertino, com 60 idosos atendidos no HDI – GO.

Palavras-chave: Idosos. Vacinas Influenza. Prevenção. Enfermagem

 Farmácia - 2016

O PAPILOMA VÍRUS HUMANO (HPV): CARACTETÍSTICAS VIRAIS E PROFILAXIA-
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Patrícia Oliveira Fonseca
Orientador(a): José Vitor Ferreira Alves



Resumo: O Papilomavírus humano (HPV) infecta as células basais só epitélio, através de
lesões  na  mucosa  escamosa.  Uma  vez  na  células,  a  expressão  do  vírus  é  extremamente
controlada e a replicação começa em atividade da maturação epitelial. O vírus aloja-se, no
pênis e na vulva,preferencialmente, mais ainda pode agregar ao canal vaginal, colo do útero e
ânus. O grande facilitador da infecção pelo HPV nas mucosas é o atrito realizado durante a
fase inicial do ato sexual. Existem subtipos de HPV de baixo e alto risco. O câncer do útero é
o  terceiro  tipo  de  neoplasia  maligna  entre  o  sexo  feminino.  Na  maioria  das  vezes  estão
associados pela infecção por HPV. A principal estratégia utilizada pra diagnóstico é o exame
de colposcopia que detecta as lesões precursoras desse vírus. Apesar do sucesso do exame do
exame citológico, outras formas de profilaxia vêem sendo estudadas, entre elas se destacam as
vacinas preventivas: a bivalente, que resguarda os sorotipos  virais 16 e 18 e a quadrivalente,
que resguarda os tipos 6, 11, 16 e 18. Para os outros sorotipos ainda não existe prevenção. Os
dados são alarmantes demonstrando que o carcinoma cervical é crescente no Brasil  e  no
mundo. Os métodos são eficazes e seguros para detecção precoce e tratamento. Porém, faltam
informações e conscientização das mulheres e profissionais da saúde pra diminuir as taxas de
óbitos para esse tipo de neoplasia. O objetivo desse trabalho, verificou-se dados relatados das
características do HPV relacionadas ao desenvolvimento do câncer de colo de útero, com
ênfase na prevenção da infecção pelo HPV. A metodologia analisou-se artigos e livros através
de  uma  revisão  bibliográfica.  Conclui-se  que  o  HPV  é  frequente  no  sexo  feminino  na
adolescência, e que os exames periódicos são essenciais para prevenção e diagnóstico do HPV
e câncer uterino. Contudo não dispensa os  métodos convencionais  de prevenção como as
vacinas e o preservativo.

Palavras-chave: HPV. Profilaxia. Carcinoma Cervical. Vacina.

EMPREGO DA BIORREMEDIAÇÃO NO TRATAMENTO DE EFLUENTES DA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Paloma Dias Fleury
Orientador(a): Carlos Eduardo Peixoto da Cunha

Resumo: Biorremediação  é  um  processo  em  que  organismo  vivos,  geralmente  plantas,
microorganismos  ou  suas  enzimas,  são  utilizados  para  reduzir  ou  remover  (remediar)
poluentes no ambiente. As atividades industriais têm produzido rejeitos líquidos, gasosos e
sólidos prejudiciais ao meio ambiente ao longo de décadas. Substâncias químicas produzidas
pelo  homem  (xenobióticas)  têm  alterado  notavelmente  a  qualidade  dos  ecossistemas.  Da
mesma maneira,  processos  industriais  que  utilizam volumes  grandes  de  água  colaboram
consideravelmente com a contaminação dos corpos d'água, devido ausência de sistemas de
tratamento  para  os  grandes  volumes  de  efluentes  líquidos  produzidos.  O  objetivo  deste
trabalho  foi  de  aprofundar  o  conhecimento  acerca  do  emprego  e  benefícios  da
biorremediação em efluentes industriais, por meio de estudo explanatório a partir de revisão
bibliográfica, a partir da coleta de dados de modo criterioso, visando manter a coerência
entre o tema abordando e o desenvolvimento desta pesquisa, não fugindo do foco principal.
Pelo o qual concluiu-se que a biorremediação é uma tecnologia utilizados no tratamento de
locais contaminados.

Palavras-chave: Biorremediação. Indústria Farmacêutica. Efluente. Tratamento de Efluente.



ESTUDO DO CROSS DOCKING NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PEQUENO
PORTE

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Aline Escarlett Pereira Gomes
Orientador(a): Carlos Eduardo Peixoto da Cunha

Resumo: Este trabalho de conclusão de curso traz um estudo voltado para umas das técnicas
de agilização de movimentação de mercadorias, o sistema  cross docking que se caracteriza
por  ser  um  método  que  visa  a  maior  eficiência  do  processo  de  distribuição  no  qual  a
mercadoria recebida em uma armazém ou centro de distribuição, passa por um período de
estocagem e é imediatamente preparada para o carregamento de entrega. Este trabalho tem
por intuito,  verificar se  em uma indústria  farmacêutica  é  viável  a  implantação do  cross
docking, por se tratar de uma metodologia dinâmica e que economiza espaço físico, mão de
obra e custos oriundos da movimentação e armazenagem. Assim sendo o objetivo principal
desta  pesquisa  é  determinar  a  viabilidade  do  método  cross  docking em  indústrias
farmacêuticas.  Fato este que ao final do trabalho ficou aprovado a partir dos relatos dos
autores consultados na pesquisa bibliográfica realizada que mesmo com o impedimento legal
que obriga a quarenta de 72 horas, a indústria farmacêutica pode vare-se da técnica do cross
docking tanto na movimentação e distribuição de produtos acabados e com isso haverá uma
grande economia com espaço, mão de obra e custos de armazenagem.

Palavras-chave: Cross Docking. Movimentação. Centro de Distribuição. Indústria 
Farmacêutica.
 

ESTUDO DE ESTABILIDADE EM COMPRIMIDOS E PRINCIPAIS EXIGÊNCIAS
EXARADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM UMA

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Camila Mendes Figueredo
Orientador(a): Carlos Eduardo Peixoto da Cunha

Resumo: A estabilidade farmacêutica é a capacidade do produto farmacêutico em manter
suas  propriedades  químicas,  físicas  e  microbiológicas  dentro  dos  limites  especificados
durante todo o seu prazo de validade. A determinação deste parâmetro fundamenta-se não
somente cumprimento de exigências legais, mas também a preocupação com a saúde pública,
uma vez que a instabilidade pode estar relacionada à perda do efeito terapêutico e produção
de substâncias  tóxicas  ao organismo,  daí  a  importância   da realização de todos os  testes
conforme preconizados na legislação como: estudo de estabilidade acelerado, longa duração,
acompanhamento e fotoestabilidade, onde são avaliados fatores que podem ser interferentes
de caráter extrínsecos e intrínsecos. O objetivo do presente estudo é realizar uma revisão
bibliográfica  em  paralelo  a  uma  pesquisa  de  campo  sobre  a  importância  do  estudo  de
estabilidade e determinação do prazo de validade dos medicamentos, principais motivos de



notificações  de  exigências  emitidas  pela  ANVISA –  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária em uma Indústria  Farmacêutica,  reconhecer os  aspectos  relevantes  para a
estabilidade  de  medicamentos  e  os  fatores  que  afetam  esta  instabilidade,  como
extrínsecos  e  intrínsecos,  além  de  descrever  os  principais  tipos  de  estudos  de
estabilidade. Foi verificado que os principais motivos que levou a ANVISA a exarar
notificações  de  exigências  foram  principalmente  informações  incompletas  e/ou
divergentes  e/ou  desatualizadas,  material  de  embalagem  e/oi  fotoestabilidade,
modificação no método analítico,  alteração da técnica de fabricação e  polimorfismo.
Portanto, a execução de estudo de estabilidade previamente à disposição do produto no
mercado pode evitar descobertas tardias de ineficácias terapêutica e toxicidade.

Palavras-chave: ANVISA. Estudo de Estabilidade. Indústria Farmacêutica. 
Medicamentos. Notificação de Exigências.
 

O PROBLEMA DA INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA COM OS MEDICAMENTOS
HIPERTENSIVOS DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR.

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Poolcliver Caetano
Orientador(a): Carlos Eduardo Peixoto da Cunha

Resumo: A  Hipertensão Arterial Sistêmica é um grave problema de Saúde Pública e afeta
grande parte  da população mundial apresentando dificuldades para seu controle, pois, sabe-
se  que  a  total  entrega  dos  pacientes  ao  tratamento  e  mudança  dos  hábitos  de  vida  é
imprescindível.  Visando  melhorar  a  questão  do  atendimento  e  da  atenção  necessária  ás
pessoas  portadoras  desta  doença e  de  outras  tantas  que afetam a saúde da população o
governo brasileiro criou a rede de farmácias populares com o intuito de diminuir os custos do
tratamento  e  de  conceder  a  população  a  devida  atenção  farmacêutica  necessária.  Na
realização desta pesquisa,  utilizou-se uma metodologia de pesquisa do tipo de um estudo
bibliográfico adotando um modelo descritivo e exploratório. O objetivo foi elencar os riscos
decorrentes  da  interação  medicamentosa  com  medicamentos  hipertensivos  em  pacientes
portadores de HAS. Ao final afirma-se que em relação ao farmacêutico é necessário ressaltar
que  o  seu  envolvimento  é  de  extrema  importância  para  que  efeitos  considerados  como
altamente prejudiciais não ocorram em relação à saúde do hipertenso, pois,  somente esse
profissional  tem a  capacidade  de  avaliar  os  danos  que  podem ser causados  a  partir  da
interação de vários medicamentos.

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica. Efeitos Colaterais. Farmácia Popular.

ANÁLISE DO PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO SUS EM
UM MUNICIPIO GOIANO

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Marta Cristina da Costa
Orientador(a): Flaubertt Santana de Azeredo



Resumo: Este  trabalho  caracterizou-se  por  um  estudo  transversal  desenvolvimento
através de pesquisa quali-quantitativa, exclusivamente de análise documental realizada na
Central  de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal  de Saúde de um município
goiano, no período de 2014 a abril de 2016. O objetivo desse trabalho foi analisar o processo
da judicialização de  medicamentos  no SUS em um município.  No presente  estudo foram
analisados  166  processos  analisados,  observou-se  que  48  (25,53%)  dos  medicamentos
solicitados  estão  contemplados  na  RENAME  e  REMUME  e  que  140  (74,47%)  não  são
padronizados pelo SUS. Do total de processos, 32 (19,28%) foram atendidos via sequestro
judicial  correspondendo ao valor aproximado de R$ 496,7121,14 (49,92%). Os resultados
revelam  que  os  processos  analisados  integram  o  tratamento  de  doenças  crônico-
denegerativas,  e  nesses  processos  os  gestores  da  saúde  encontram  vários  desafios  que
representam para o município em estudo, gastos elevados com a saúde. Isso representa por
um  lado,  um  desrespeito  aos  princípios.  Desta  forma  conclui-se  que  ainda  se  fazem
necessários  discussões  e  debates  para  aprimoramento  da  assistência  farmacêutica  nos
processos de judicialização no SUS visando à integralidade das ações.

Palavras-chave: Judicialização da Saúde. Assistência Farmacêutica. Direito a Saúde. Sistema 
Único de Saúde.

ATENÇÃO FARMACÊUTICA:O FARMACÊUTICO COM O PROMOVEDOR DE SAÚDE
NO ÂMBITO DAS DROGARIAS

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Janice Alves de Brito Costa
Orientador(a): José Vítor Ferreira Alves

Resumo: A promoção da saúde é definida como um “processo que confere ás populações os
meios de assegurar um grande controle sobre sua própria saúde”. Assistência Farmacêutica
pode  ser  entendida  como  um  complexo  de  atividades  desenvolvidas  por  uma  equipe
multiprofissional de saúde, inclusive o farmacêutico, com o objetivo de proteger, recuperar e
promover saúde, inclusive o farmacêutico, com o objetivo de proteger, recuperar e promover
a saúde, da sociedade, tendo o medicamentos seu uso racional como foco principal. Envolve
todos  os  processos  do  medicamento  desde  a  pesquisa  e  fabricação   até  a  dispensação  e
monitoração  da  farmacoterapia  e  uso  racional  de  medicamentos.  A prática  da  Atenção
Farmacêutica  pode  ser  desenvolvida  através  de  algumas  etapas,  a  educação  em  saúde,
orientação  farmacêutica,  dispensação  de  medicamentos  atendimentos  e  seguimento
farmacoterâpeutica, registro sistemático das atividades realizadas, mensuração e avaliação
dos  resultados  obtidos.  É  de  vital  importância  enfatizar  que  a  prática  da  Atenção
Farmacêutica  é  exclusiva  do  profissional  farmacêutico,  pois  o  mesmo  se  torna  um
instrumento na promoção de saúde nas drogarias. O estudo objetiva revisar a importância do
farmacêutico como provedor da saúde no âmbito das drogarias. Concluo que O profissional
farmacêutico tenta resgatar o seu papel de responsável pela farmacoterapia para viabilizar o
sucesso  só tratamento medicamentoso,  e  revitalizar a relação humana.  Por meio  de uma
revisão sistemática  de  estudos   em bases  de  dados  (SCIELO, BVS,  LILACS) através  de
descritores, referentes ao assunto em artigos publicados no período de 2006-2016. Este estudo
tem por objetivo descrever a importância desse profissional na saúde dentro das drogarias.

Palavras-chave: Farmacêutico. Atenção Farmacêutica. Promovedor de Saúde. Drogarias.



SAC COMO FERRAMENTA DE MARKETING NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): César Ferreira de Melo
Orientador(a): Patrícia José Marques Tannus

Resumo:  O marketing de relacionamento nunca esteve tão evidente quanto nos dias atuais.
Isto é observado pela acirrada concorrência entre as empresas que desenvolvem produtos
cada  vez  mais  semelhantes  bem  como  pelo  advento  da  globalização  onde,  figura  do
consumidor mais consciente de suas necessidades, busca por aspectos diferenciais que, por
ventura possam complementar suas aspirações acerca do que lhe é oferecido. É exatamente
neste ponto que as ações do marketing de relacionamento entram em ação, visando não só
estreitar o elo entre a empresa e o consumidor como também estimular a fidelização deste
referido  consumidores  ao  produto  ou  serviço  ofertado.  Na  conclusão  deste  trabalho,
verificou-se que o SAC é sim uma ferramenta importante no marketing de relacionamento. A
importância  para  a  empresa  é  obter  lucros,  para  isso  é  importante  ser  estratégica  nos
negócios, voltada ao atendimento e antecipação das necessidades potenciais de uma empresa.
Garantir a fidelização do cliente,  e  buscar satisfazer novos clientes através  do marketing
estratégico no atendimento.
Palavras-chave: SAC. Marketing. Indústria Farmacêutica.

AVALIAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO APLICADAS EM UMA INDÚSTRIA DE BEBIDAS

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Ueidis Biló de Oliveira
Orientador(a): Paulo Edson Fernandes

Resumo: As  organizações  de  maneira  geral  com  o  passar  dos  tempos  e  a  evolução  da
tecnologia  buscam  aperfeiçoar  seus  processos  visando  um  melhor  aproveitamento  de
mercado.  Atualmente  as  indústrias  buscam  a  excelência  por  meio  de  ferramentas  da
qualidade,  atendendo  as  necessidades  de  seis  clientes  internos  e  externos,  bem como  as
legislações  e  órgão  fiscalizadores.  Neste  contexto  as  indústrias  de  alimentos  são  mais
cobrados, pois seu produto tem potencial ação sobre a qualidade de vida da população. Por
meio de revisão bibliográfica e pesquisa em uma indústria de bebidas foram avaliadas como
as ferramentas da qualidade e as boas práticas de fabricação estão sendo utilizadas na busca
por esta excelência. Avaliando se quando bem aplicados estes procedimentos alcançam seu
objetivo na busca pela qualidade do produto.

Palavras-chave:  Ferramentas da Qualidade. Boas Práticas de Fabricação. Indústria de 
Bebidas. Alimentos.



IMPACTO AMBIENTAL POR DESCARTE DE MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Ana Paula Mendes dos Santos Medeiros
Orientador(a): Carlos Eduardo Cunha Peixoto

Resumo: A busca pela qualidade de vida com saúde tem proporcionado uma grande procura
por fármacos. Depois da revolução industrial uma significativa quantidade de medicamentos
tem sido utilizada de maneira crescente no mundo. As fabricações dos fármacos trouxeram
vários problemas. Muitos desses fármacos são descartados no lixo doméstico ou na rede de
esgotos, gerando problemas ambientais e de saúde de pública. O consumidor é uma peça
fundamental para a solução do problema, mas para que este papel seja exercido de forma
consciente  e  absoluta  é  necessária  a  implantação  de  políticas  públicas  de  educação,
juntamente com conscientização ambiental e o acesso à informação ambientalmente correta
de eliminação desses produtos. Dessa forma faz necessária a conscientização da população
implementando campanhas educativas de esclarecimento sobre as consequências do descarte
indevido.  Esse  trabalho  teve  como  objetivo  a  realização  de  uma  revisão  de  publicações
recentes acerca do tema abordado, apontando e discutindo-as o que há de novo sobre o tema
em questão.

Palavras-chave:  Descarte Incorreto. Medicamentos. Meio Ambiente.
 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) E SUA RELAÇÃO COM O CÂNCER DO COLO DO
ÚTERO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Maria Deusa Sousa Leite
Orientador(a): José Vitor Ferreira Alves

Resumo: O  Papilomavírus  humano  (HPV)  é  um  vírus  epiteliotrópico,  não  envelopado,
pequeno, que apresenta DNA circular duplo da família  Papilomaviridae,   responsável  por
doenças  subclínicas, associados a lesões pré-malignas e a algumas neoplasias intra-epiteliais.
O vírus do HPV tem como sua principal forma de transmissão a sexual, através do contato
direto da derme e mucosas com a lesão, incluindo o sexo anal e oral. Além de transmissão
sexual, existem outras formas como fômites, a auto-inoculação e a contaminação perinatal. O
câncer do  colo  do  útero  é  maior causa de  morte  no mundo.  Estudos  comprovam que  a
presença do HPV relacionado aos câncer cervical com risos relativos varia em torno de 50 a
150  para  os  chamados  genótipos  virais  de  elevado  risco,  principalmente  os  mais
predominantes, 16 e 18. de acordo com a OMS o câncer de colo do útero é um problema de
saúde  mundial,  estimativas  há  mais  de  32  milhões   de  casos  a  partir  de  2020,  serão
diagnosticados  cerca de 15 milhões de casos  de câncer ao ano. O câncer uterino é uma
afecção evolutiva, por alterações intraepiteliais cervicais que se desenvolvem para um estágio
invasivo, silenciosamente podem levar décadas para demonstrar sintomas. Através de exames
citopatológicos preventivos, podem ser interrompido a partir de uma  diagnose precoce e
tratamento oportuno a custos baixos. É recomendável que seja feita anualmente o exame
Papanicolau  e  colpocitologia  oncológica,  para que seja  possível  visualizar o mais  precoce
possível às alterações no epitélio ginecológico. Objetivo desse trabalho relatou o processo de



infecção do HPV e sua relação com o câncer do colo do útero.  O método de estudo
utilizado, foram através de revisão literária consultadas em livros e artigos científicos.

Palavras-chave:  HPV. Câncer do Colo do Útero. Papanicolaou. Citopatológicos.
 

DETERMINAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A CONCETRAÇÃO MÍNIMA
INIBITÓRIA E A RESISTÊNCIA DE MICRORGANISMOS

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Ludmilla Flávia Gomes de Jesus
Orientador(a): Carlos Eduardo Cunha Peixoto

Resumo: Com a descoberta da penicilina, por Alexander Fleming em 1928, muitas infecções
bacterianas  puderam  ser  tratadas  com  sucesso.  Porém,  com  o  descobrimento  dessas
moléculas, surgiram também os primeiros  casos de resistência aos antibióticos. Resistência
microbiana refere-se ao mecanismo pelo qual o microrganismo diminui ou inibe  a ação de
um agente antimicrobiano. A atividade antimicrobiana de um agente pode ser mensurada
determinando-se a menor dose desse medicamento necessário para inibir o crescimento de
um microrganismo alvo, sendo essa quantidade denominada concentração mínima inibitória
(CMI).  Este  trabalho  tem  por  objetivo  tem  objetivo  demonstrar  a  correlação  entre  a
concentração  mínima inibitória  e a resistência de microrganismos. Justifica-se que estudos
envolvendo as moléculas  de antibióticos são de extrema importância para a saúde mundial,
devido  aos  grandes  emblemas  que  este  tema  aborda.  A disponibilidade  de  informações
referentes a este  a tema aborda. A disponibilidade de informações referentes a este tema
poderá  contribuir para maior compreensão das pessoas a respeito dos altos riscos  que essas
moléculas  trazem.  Foi  realizada  uma  pesquisa  explanatória,  do  tipo  explicativa  que  foi
dividida em duas etapas, sendo a primeira desenvolvida a partir de uma revisão de literatura
e uma segunda, associada à coleta de dados realizada em um Laboratório de Microbiologia
localizado  em  uma  Instituição  Pública  de  Ensino  Superior.  A relação  existente  entre  a
determinação da CMI e resistência microbiana é o fato de que ao determinar a menor dose
que inibe o agente infeccioso, não se terá disponíveis doses capazes de promover a seleção de
microorganismos resistentes.  

Palavras-chave:  Antibióticos. Concentração Mínima Inibitória. Resistência.

ANÁLISE DE UM PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES EM UMA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Guilherme Frederico Pereira Tangerino
Orientador(a): Carlos Eduardo Cunha Peixoto

Resumo: Este   Trabalho  de  Conclusão  de  curso  abordou  o  tema  de  qualificação  de
fornecedores  na  indústria  farmacêutica,  levantando  as  questões  regulatórias  exigidas,



qualidade, e a influência da qualificação de fornecedores na garantia da qualidade do
produto acabado. Descrevendo as etapas da qualificação de fornecedores, que envolve a
seleção dos fornecedores, solicitação  da documentação legal aplicável ao fornecedores,
solicitação da documentação legal e aplicável ao fornecedores, análise da documentação
legal do fornecedor, solicitação de amostra, avaliação da amostra, início das aquisições,
monitoramento periódico de lotes  recebidos,  auditoria externas realizadas in loco no
fornecedores, análise de risco aplicáveis aos produtos fornecidos e desqualificação de
fornecedores. Com isso a qualificação de fornecedores é de suma importância para a
qualidade  do  produto  final,  pois  a  aquisição  de  matérias-primas  e  matérias  de
embalagem  de  baixa  qualidade  podem  causar  um  grande  impacto  no  processo
produtivo. Desta forma, o objetivo geral é a utilização da Qualificação de Fornecedor na
indústria farmacêutica como ferramenta da qualidade. O presente estudo refere-se à
uma revisão bibliográfica,  onde foram levantadas  algumas publicações  referentes  ao
assunto  abordado.  Ao  final  foi  possível  concluir  que  o  uso  da  qualificação  de
fornecedores  é  de  suma  importância,  pois  com  ela  é  possível  identificar  todos  os
parâmetros necessários para a avaliação completa de um fornecedor, justificando sua
obrigatoriedade.

Palavras-chave:   Garantia  da  Qualidade.  Indústria  Farmacêutica.  Qualificação  de
Fornecedores.
 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA POTÁVEL FORNECIDA PELA SANEAGO EM
SETE PONTOS DO BAIRRO DE LOURDES NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GOIÁS NO

MÊS DE OUTUBRO/2016

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Vinicius Antônio Ferreira Silvestre
Orientador(a): Flavia Leal Vieira

Resumo:  A água potável é considerada ideal para o consumo humano, pois seus parâmetros
microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam a padrões de potabilidade e que não
oferecem riscos á saúde. Devido á urbanização em torno das nascentes dos mananciais do
estado de Goiás, a Saneago passou por sérios transtornos nos seus sistemas de captação e
tratamento de água na maioria das cidades onde é realizado o fornecimento de água. Trata-se
de uma pesquisa investigativa, onde as analises realizadas seguiram os parâmetros previstos
no Manual Prático de Anápolis de água 4º edição da fundação nacional de saúde (FUNASA)
do ministério da saúde, seguindo os parâmetros da portaria MS nº 2.914/2011. As amostras
de água potável foram coletadas em sete diferentes pontos do Bairro de Lourdes localizado
na cidade de Anápolis-GO. Foi  comprovada pelas análises físico-químicas da água coletada,
que a qualidade da mesma, apresenta as condições necessárias para uso.

Palavras-chave: Água Potável. Análise Físico-Química. Tratamento de Água.
 

IMPACTO AMBIENTAL POR DESCARTE DE MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA



Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Ana Paula Mendes dos Santos Medeiros
Orientador(a): Carlos Eduardo Cunha Peixoto

Resumo: A busca pela qualidade de vida com saúde tem proporcionado uma grande
procura por fármacos. Depois da revolução industrial uma significativa quantidade de
medicamentos tem sido utilizada de maneira crescente no mundo. As fabricações dos
fármacos trouxeram vários problemas. Muitos desses fármacos são descartados no lixo
doméstico ou na rede de esgotos, gerando problemas ambientais e de saúde de pública.
O consumidor é uma peça fundamental para a solução do problema, mas para que este
papel  seja  exercido  de  forma  consciente  e  absoluta  é  necessária  a  implantação  de
políticas públicas de educação, juntamente com conscientização ambiental e o acesso à
informação  ambientalmente  correta  de  eliminação  desses  produtos.  Dessa  forma faz
necessária  a  conscientização  da  população  implementando  campanhas  educativas  de
esclarecimento sobre as consequências do descarte indevido. Esse trabalho teve como
objetivo a realização de uma revisão de publicações recentes acerca do tema abordado,
apontando e discutindo-as o que há de novo sobre o tema em questão.

Palavras-chave:  Descarte Incorreto. Medicamentos. Meio Ambiente.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE O USO DA PÍLULA DO DIA SEGUINTE POR
MULHERES NO BRASIL

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Lúcio Augusto da Silva 
Orientador(a): Paulo Edson Fernandes

Resumo: A pílula  de  emergência,  também  conhecida  como  a  pílula  do  dia  seguinte  é
contraceptivo  que foi  desenvolvido inicialmente  para fins  emergenciais,  como a  violência
sexual contra a mulher deixa de ter um comportamento passivo e assume papeis ativos e
relevantes, especialmente no que diz respeito a sua sexualidade e reprodução, a partir dessa
crescente  autonomia  e  liberdade  conquistada  pela  mulheres  em  todos  os  âmbitos,  o
planejamento familiar e  a gravidez  indesejada passam a ser tratados como assuntos  que
envolvem a saúde pública, e o Ministério da Saúde juntamente com a ANVISA reconhecem a
necessidade de alargamento na distribuição da pílula, que passa a ser obtida em hospital e
posto de saúde não só em casos de estupro, mas também em relações desprotegidas, alguns
aspectos  quanto  á  popularização  e  desmistificação  do  contraceptivo  para  a  população
feminina,  profissionais  de  saúde  e  entidades  religiosas  que  a  associam  ao  aborto  ainda
necessitam de esclarecimentos e  maior informação.  Porém muito se tem avançado com a
possibilidade de as  mulheres  assumirem total  poder de decisão em relação seus corpos e
sexualidade.

Palavras-chave:  Contracepção de Emergência. Pílula do Dia Seguinte. Saúde Pública. Saúde
da Mulher.



VALIDAÇÃO DE LIMPEZA DA ENCAPSULADORA

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Paulo Rossi Oliveira Silva
Orientador(a): Carlos Eduardo P. da Cunha

Resumo: A presente pesquisa relata definições e metodologias de estudo para Validação
em uma indústria  farmacêutica.  Aplica-se  à  Validação  de  Limpeza,  elucidando  sua
utilização  e  estudos  que  devem ser realizados  durante  este  processo,  explicando  de
forma sucinta e objetiva  os passos necessários para execução dessa atividade que é
imprescindível para o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação em uma indústria
de  medicamentos.  Define  também  o  desenvolver  da  documentação  que  atesta   a
execução da validação dos resultados de acordo com os critérios de aceitação traçados e
a  conclusão do estudo.  Estabelecem as  formas  de  monitoramento  e  manutenção  do
status  validado  de  uma  determinada  linha  de  produção,  assim  como  possíveis
ferramentas da qualidade para este fim.

Palavras-chave: Caso Crítico. Limpeza. Medicamento.

O USO DE MORFINA NA MELHORIA  DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES
COM CÂNCER DE MAMA

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Daiane Pereira  da Silva 
Orientador(a): Flaubertt Santana de Azeredo

Resumo: Este trabalho de pesquisa tem como tema central a abordagem sobre os efeitos
físicos e emocionais causados pela dor em paciente com câncer. Ao verificar na literatura
pertinente ao assunto ficou claro que uma das maiores tentativas dos grupos de saúde que
tratam de pacientes oncológicos é quanto a melhoria dos níveis de qualidade de vida. Esse
pressuposto é reafirmado visando primordialmente que o indivíduo acometido por qualquer
tipo de câncer possa vivenciar e compreender de maneira menos dolorosa o diagnóstico desse
tipo de doença.  Entre  as  várias  formas de combate ao câncer em sua maioria  os  efeitos
quanto a dor se fazem presente e desta maneira é necessária a administração de drogas que a
combatam, entre eles a morfina é largamente utilizada para tal finalidade. O objetivo geral
desta  pesquisa  é  discutir  sobre  o  uso  da  morfina  como  um  dos  elementos  que  podem
melhorar a qualidade de vida de pacientes acometidos por câncer de mama. Esta pesquisa se
trata de um revisão integrativa onde se analisou os estudos na área em pauta, podendo-se
desta forma chegar a uma conclusão sobre o assunto. Ao final conclui-se que são vários os
tipos de tratamento existentes  para as muitas formas com as quais o câncer se apresenta,
mas em todos eles a associação da morfina não é contra indicada.

Palavras-chave: Morfina. Dor. Qualidade de Vida. Câncer de Mama.



DISTROFIA MUSCULAR CONGÊNITA E A INTERAÇÃO COM A ENZIMA
DISTROFINA-GLICOPROTEÍNA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Thays Siqueira de Sá Curado 
Orientador(a): Sônia de Fátima Oliveira Santos

Resumo: A Distrofia Muscular Congênita foi primeiramente reconhecida por Batten que, em
1903  e  1904  descreveu  as  características  clínicas  e  patológicas  de  uma  forma  grave  de
miopatia  congênita,  enquanto  o  termo  “distrofia  Muscular  Congênita”  foi  proposta  por
Howard em 1908. a Distrofina-glicoproteína (DGC) é um conjunto de proteínas que ligam o
sarcolema  das  fibras  musculares  esqueléticas,  formando  uma  cadeia  de  ligações  entre  a
actina contrátil no citoesqueleto e a matriz extracelular. Alfa-Distroglicano está envolvido na
etapa seguinte da cadeia de elos e liga o sarcolema para a membrana basal. No entanto, para
a realização deste passo, a alfa-DG necessita de ser glicosilada. O objetivo deste estudo foi
descrever  as  funções  da  distrofia  muscular  congênita  e  se  há  interação  com  a  enzima
distrofina-glicoproteína, por meio de uma revisão de literatura. Para a execução desse estudo
foi  realizado  um levantamento  bibliográfico  utilizando os  descritores  Alfa-Dg,  Distrofina,
Distrofia Muscular Congênita e Merosina. A compilação dos artigos foi feita por meio da
Biblioteca  Virtual  em  Saúde  (BVS),  nas  bases  de  dados  Scielo,  National  Center  for
Biotechnology Information (NBCI). Foi constatada a existência da interação entre a distrofia
muscular congênita  com a  enzima  distrofina-glicoproteína.  Verificou-se  que  há  interação
entre a enzima alfa-distroglicano e laminia-2 e ainda, com outras enzimas do Complexo de
Golgi nas células musculares.

Palavras-chave:  Alfa-Distroglicano. Distrofina. Distrofia Muscular Congênita.
 

REAÇÕES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS NOTIFICADAS NO SAC DE UMA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE ANÁPOLIS DE AGOSTO/2014 À JULHO/2016

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Daiane Caroline de Abreu Caixeta
Orientador(a): Flaubertt Santana de Azeredo

Resumo:  As reações adversas medicamentosas (RAMs) são tipo de evento adverso (EA) que
podem ocorrer pelo uso de um medicamento em doses terapêuticas. A industria farmacêutica
detentora do registro do medicamento tem a obrigação legal de coletar através do serviço de
SAC e registrar todas as RAMs recebidas em seu banco de dados e  notificar no sistema
NOTIVISA em tempo hábil as RAMs classificadas como graves e as RAMs não listadas em
bula. O objetivo deste trabalho foi analisar as RAMs registradas no Serviço de atendimento
ao  Consumidor  (SAC)  de  uma  indústria  farmacêutica  e  a  importância  da  notificação
secundária na contribuição do mecanismo de farmacovigilância. Este estudo baseou-se coleta
de dados em material científico para conhecimento a cerca do tema sendo posteriormente
realizada a pesquisa em bancos de dados no SAC de indústrias farmacêutica fabricante e
importadora  de  medicamentos  genéricos,  nos  quais  os  dados  foram  coletados  foram



agrupados em tabelas no Microsoft Excel 2016 e os resultados foram organizados na
forma  de  quadros,  tabelas  e  gráficos.  As  classes  terapêuticas  que  tiveram o  maior
número de notificação foram os Cefalosporínicos provocando principalmente distúrbios
no sistema cutâneo, trato gastrointestinal e sistema imune. Já a classe dos Inibidores
Seletivos da Recaptação de Seratonina (ISRS) provocou majoritariamente distúrbios no
trato gastrointestinal  e  sistema nervoso,  locomotor e  psiquiátricos.  Percebe-se,  dessa
forma,  que  o  processo  de  farmacovigilância  realizado  pelo  SAC  das  indústrias
farmacêuticas  é  uma  atividade  de  suma  importância  para  garantir  a  vigilância  de
segurança do seu produto no mercado e realizar uma verificação continuada dos riscos
que o medicamento pode causar a saúde.

Palavras-chave:  Evento Adverso. Farmacovigilância. Indústria Farmacêutica. Reações
Adversa Medicamentosa. Serviço de Atendimento ao Consumidor.

OS RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO COM O USO INDISCRIMINADO DE
ANTIBIÓTICOS:UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Marli Dorneles Vieira Bispo 
Orientador(a): Paulo Edson Fernandes

Resumo: Este artigo de revisão bibliográfica tem como tema central a necessidade de alertar
as  pessoas,  quanto  ao  uso  indevido  de  substâncias  medicamentos,  enfocando  o  uso
indiscriminado de antibióticos, por entender que uma grande parcela da sociedade ainda tem
o costume de se automedicar e assim sofre com os efeitos indesejáveis que podem surgir das
interações medicamentosas. Cabe ao farmacêutico atuar de maneira efetiva nesse aspecto,
pois é esse profissional que conta com experiências necessária, para auxiliar e informar sobre
os graves  problemas que possam advir do consumo errado de medicamentos. Conforme se
pode verificar ao longo das pesquisas bibliográficas realizadas, a questão da automedicação é
tão seria que pode levar o indivíduo até mesmo ao óbito. Dessa forma esse artigo tem como
objetivo geral estudar sobre os principais problemas causados pelo uso indiscriminado de
antibióticos  sem  a  devida  prescrição  médica.  E  a  metodologia  que  melhor  reflete  a
necessidade de se construir esse artigo é a de referência bibliográfica, onde foram analisados
artigos  científicos  com temas  relevantes  ao  assunto  em discussão,  com ênfase  na  análise
descritiva do fenômeno estudado. Ao final pode-se concluir sobre a importância primordial
da assistência do farmacêutico a essa parcela da comunidade, pois a mesma além de sofrer a
importância primordial da assistência do farmacêutico a essa parcela da comunidade, pois a
mesma além de sofrer com os problemas oriundos da idade avançada, pode também por
sérios riscos de interação medicamentosa.

Palavras-chave:  Auto medicação. Antibióticos. Farmacêutico.
 

A INFLUÊNCIA DA PROPAGANDA NA AUTOMEDICAÇÃO



Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Aparecida Correa Bittencourt 
Orientador(a): Alessandro Freitas Cardoso

Resumo: A automedicação é uma prática habitual na sociedade. Ela se configura na ingestão
de medicamentos sem conhecimentos científicos, quando a pessoa acredita no alívio de um
desconforto  imediato.  São  muitos  os  medicamentos  disponíveis  em  farmácias,  drogarias,
entre os quais se destacam analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, entre outros. A mídia
da televisão, de outros meios de comunicação e propaganda acrescida do alerta “persistindo
os sintomas um médicos deve ser consultado”, isente da responsabilidade de quem pratica tal
ação. A automedicação tem muitos motivos, a insistente propaganda de alguns medicamentos
não  se  compara  à  quase  inexistentes  campanhas  de  conscientização  contrária,  que  tenta
abordar os perigos desta prática. Sabe-se que uma opinião médica é difícil e custa caro, o
poder majoritário da prescrição é restrito somente aos médicos, os sintomas da doença ou a
chance  de  tê-la  diante  das  informações  acerca  de  alguns  medicamentos  em  conversas
informais,  na  internet  ou de  outra forma e  a  falta  de  regulamentação  e  fiscalização dos
vendedores,  aliada  à  falta  de  programas  de  educação  e  orientação  sobre  os  males  da
automedicação,  são  alguns  dos  motivos  que  conduzem  as  pessoas  a  utilizarem  um
medicamento não receitado. Este trabalho tem o objetivo de mostrar como a propaganda e a
facilidade de aquisição de medicamentos influenciam o medicar-se em as devidas orientações.
É estudo que se dá mediante uma revisão de literatura (pesquisa científica),  com uso de
artigos  diversos  autores  sobre  o tema.  Realizou-se levantamento bibliográfico  na base de
dados  Scielo,  em  sites  do  Ministério  da  Saúde,  e  Revistas  Eletrônicas,  que  publicaram
informações sobre o assunto. Tem-se que a propaganda é um instrumento com bastante força
e  incentivo  ao  uso  indiscriminado  de  remédios  nos  dias  de  hoje.  E  que  o  farmacêutico
mediante a prática da assistência farmacêutica pode colaborar para maior conscientização e
inibição e tal prática com poucos benefícios,  e muitos pontos negativos para a saúde das
pessoas que fazem uso.

Palavras-chave:  Automedicação. Impacto Social. Propaganda.

ATENÇÃO FARMACÊUTICA  AO PACIENTE HIPERTENSO

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Inácia Cassia Bernardo
Orientador(a): Patrícia Tannús

Resumo: Este artigo científico se propõe abordar uma questão muito usual nos dias atuais no
âmbito do atendimento ao cliente,  sendo que aqui foi  enfocada a figura das pessoas que
sofrem de hipertensão arterial. O conceito que retrata de forma mais clara e simples o que
vem a ser a atenção farmacêutica a define como sendo a provisão responsável da terapia com
o uso de medicamentos com a finalidade de alcançar resultados definidos que melhorem a
qualidade de vida dos pacientes. A justificativa para a elaboração deste artigo se baseia em
estudos nos quais fica clara que a influência da Atenção Farmacêutica no tratamento de
pacientes  hipertensos  não-controlados.  O objetivo  deste  artigo  é  o  analisar a  atuação do
farmacêutico na atenção farmacêutica ao paciente. Assumindo-se uma postura metodológica
que prioriza a busca por referencial bibliográfico que tratavam sobre o assunto abordado,
sendo que essas informações receberam um tratamento analítico descritivo. Concluindo-se



que  atuação  do  farmacêutico  em  relação  ao  paciente  hipertenso  deve  ser  a   mais
responsável  e  direta  possível,  pois  é  através  do  total  envolvimento  entre  essas  duas
partes que os males oriundos da hipertensão podem ser diminuídos. 

Palavras-chave:  Hipertensão. Atenção Farmacêutica. Humanização.

PRÁTICA DE MANIPULAÇÃO EM INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS: UMA REVISÃO
DE LITERATURA

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Eder da Silva Martins Araújo
Orientador(a): Carlos Eduardo Peixoto da Cunha

Resumo: A fabricação de medicamentos é um processo industrial complexo que exige altos
investimentos  em  pesquisa  e  desenvolvimento,  produção  e  controle  de  qualidade  dos
produtos, aquisição de substância, armazenagem e distribuição dos produtos, manutenção de
pessoal qualificado e reciclado nos conhecimentos da área. O gerenciamento de riscos, com
base em conhecimento científico e direcionado à segurança do paciente em nível de esforço,
formalidade e  documentação proporcional  ao nível  do risco  promete  ser um processo  de
suporte  que  venha  a  facilitar  a  com  a  comunicação  entre  a  parte  regulada  e  a  parte
reguladora: uma demonstrando sua competência em administrar o risco sanitário e outra de
cumprir o seu papel de fiscalizador com um grande nível de assertividade.

Palavras-chave:  Medicamentos.  Controle  de  Qualidade.  Manipulação.  Indústrias
Farmacêuticas

CONTRIBUIÇÃO DO FARMACÊUTICO AOS PACIENTES COM TRANSTORNOS
MENTAIS NO ÂMBITO DA FARMÁCIA HOSPITALAR

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Renata Mendes da Silva 
Orientador(a): Paulo Edson Fernandes

Resumo:  A reforma psiquiátrica  brasileira  propôs a substituição do modelo  manicomial
pelos  serviços  substitutivos  territorializados.  Nesse  contexto,  os  Centros  de  Atenção
Psicossocial (CAPS) assumem novas práticas em saúde mental no país. Nos últimos anos tem-
se  observado  um  aumento  de  diagnóstico  de  doenças  mentais.  Essa  reforma  exigiu
modificações  na  assistência  farmacêutica,  nesse  contexto  inseriu-se  o  farmacêutico  na
Farmácia Hospitalar, profissional principal no controle de psicofármacos e psicotrópicos e
orientações para o uso racional e seguro. O objetivo deste trabalho consistiu em analisar a
atuação do farmacêutico da farmácia hospitalar ao portados de transtornos mentais.  Em
seguida, questionou -se sobre a prevalência de doenças mentais. Portanto foi realizada uma
revisão da literatura na base de dados da Scielo, sites oficiais do Ministério da Saúde, entre
outros,  em  artigos  que  abordassem  o  assunto  em  questão.  Pode-se  concluir  que  o
farmacêutico é um profissional com amplos conhecimentos farmacológicos e farmatécnicos,



capacitado para manejar a atual  arsenal  terapêutico.  Para tanto,  faz-se necessário à
capacitação para que esse profissional se torne um forte aliado na atenção à saúde e no
controle desse avanço das doenças mentais.

Palavras-chave:  Transtorno Mental. Farmácia Hospitalar. Farmacêutico. Farmacoterapia.

USO RACIONAL DA ÁGUA E SEU APROVEITAMENTO

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Neilton Monteiro da Silva
Orientador(a): Carlos Eduardo Peixoto da Cunha

Resumo:  A água é um elemento essencial á vida e como tal, e fundamental que a mesma seja
utilizada de forma consciente e racional. Atualmente, cerca de milhares de pessoas sofrem
com problemas relacionados com a falta de água, este problema esta associado não apenas a
aspectos quantitativos, mas também à qualidade dos recursos hídricos disponíveis. O Brasil,
apesar  do grande potencial  hídrico,  já  sente  os  reflexos  desta  crise  global.  Diante  desta
situação, é essencial que sejam desenvolvidas técnicas e propostas objetivando o uso racional
de água.  Deste  modo a  presente  pesquisa  foi  um levantamento  bibliográfico  de  algumas
formas sobre conscientização do consumo e preservação da água. Neste contexto, as ações de
conservação e uso racional surge, como soluções potenciais para promover o uso sustentável
da  água,  buscando  a  otimização  da  demanda  e  introdução  de  fontes  alternativas  e
equipamentos economizadores,  preservando assim os recursos existentes e  minimizando o
volume de efluentes gerados, contribuindo para a preservação ambiental.

Palavras-chave:  Conservação. Uso Racional. Aproveitamento.

PROTEÍNA NSI NO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DENGUE

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Jéssica Lorrane Santos Rezende 
Orientador(a): Loise Costa Oliveira da Silva

Resumo: A dengue é uma doença causada pelos DENV-1 a 4. Manifestam-se clinicamente
desde  infecção  inaparente  a  quadros  graves  como os  fenômenos  hemorrágicos,  choque  e
outras complicações. Em Goiás, o cenário epidemiológico reflete a dinâmica observada da
circulação dos quatro sorotipos virais durante epidemias sucessivas com intensificação do
número de casos de dengue nos últimos cinco anos. Atualmente o diagnóstico baseia-se na
pesquisa do vírus ou de anticorpos, de acordo com o estágio de infecção. Infecções sucessivas
aos  diferentes  sorotipos  virais  refletem  na  resposta  imune  do  indivíduo  e,  portanto,  na
confirmação diagnóstica. Torna-se importante discutir o diagnóstico laboratorial diante das
técnicas  laboratoriais  atuais.  Dentre os métodos laboratoriais  utilizados para detecção do
vírus da dengue, os métodos imunoenzimáticos para a captura da proteína NS1 vêm sendo
amplamente utilizado devido sua praticidade. O estudo objetiva revisar a importância da
proteína NS1 no diagnóstico da dengue. Por meio de uma revisão sistemática d estudos e,



bases de dados (Scielo, Pubmed, Medline, Lilacs) através de descritores, referentes ao
assunto em artigos publicados no período de 2000-2015. Espera-se que  o estudo possa
descrever  a  importância  da  utilização  da  proteína  NS1  como  marcador precoce  no
diagnóstico da dengue.

Palavras-chave:  Dengue. Diagnóstico. Importância. Proteína NS1. 

DETECÇÃO DE PARASITOS EM AMOSTRAS DE ALFACES (LATUCA SATIVA VAR.
CRISPA) COMERCIALIZADAS EM FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS,

GOIÁS, BRASIL

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Leandro Renato de Melo Rodrigues 
Orientador(a): Sônia de Fátima Oliveira Santos

Resumo: Fatores como nível socioeconômico, idade, escolaridade, principalmente hábitos de
higiene estão ligados à prevalência de parasitoses. O saneamento básico é um importante
indicador para saúde humana, e está diretamente ligado  às infecções parasitárias, como por
exemplo, o esgoto que é despejado em águas de rios e lagos e que são fonte de irrigação para
as lavouras. O objetivo do estudo foi detectar parasitos em amostras de alfaces (lactuca sativa
var. crispa) comercializadas em feiras livres do município de anápolis-GO. Foram adquiridas
60 amostras (pés de alface) por estabelecimentos, provenientes de cinco (5) férias livres de
Anápolis.  As amostras foram adquiridas no mês de abril,  outubro e novembro de 2016 e
encaminhadas  para  serem  analisadas  no  laboratório  de  Parasitologia  da  Faculdade  do
Instituto Brasil – Fibra. No presente estudo, utilizou-se o método de sedimentação espontânea
de Hoffman,  Pons  & Janer (1934)  adaptado para avaliação  parasitológica  em alimentos.
Verificou-se que (100%) de todas as amostras foram positivas para um ou mais parasitos,
mostrando que as alfaces comercializadas em feiras livres de Anápolis – GO e apresentaram
alto  índice  de  contaminação  por parasitos,  evidenciando  a  importância  da  utilização  de
práticas de higienização adequadas antes do consumo. 

Palavras-chave:  Alface. Cultivo Tradicional. Lactuca Sativa. Parasitos. Saneamento Básico.

ANÁLISE E PERCEPÇÃO DO RISCO DE INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICOS
ENTRE OS PRODUTORES RURAIS EM UM MUNICÍPIO EM GOIÁS EM 2016

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Vanderlea Gonçalves de Oliveira 
Orientador(a): Flaubertt Santana Azeredo

Resumo:  A expansão da produção agrícola no Brasil tem exigido cada vez mais o uso de
produtos químico, tanto no preparo do solo, quanto no controle de pragas e doenças. No
entanto,  a  exposição  humana  a  estes  compostos  químicos,  no  cotidiano  das  atividades
agrícolas,  tem  provocado  além  de  problemas  ambientais  diversos  danos  à  saúde  dos



trabalhadores rurais que estão em contato direto com estes produtos, foi feita entrevista
estruturada com cinquenta (50)  produtores rurais nos município de Goianápolis (GO) e
Damolândia (GO) que utilizam defensivos agrícolas durante a plantação de tomate, os
quais  citaram que os  problemas  mais  comuns  são:  dores  de  cabeça,  tonturas,  olhos
vermelhos, mal estar geral, vermelhidão na pele, vômitos, coceira na pele, fraqueza, falta
de ar, dor no estômago e insônia. Segundo os produtores os riscos são muitos, mas as
maiorias  não  querem  trocar  de  profissão,  pois  gostam  do  que  fazem,  todos  tem  a
consciência do perigo de usar os agrotóxicos sem o uso de EPIs e as consequências que o
produto  faz  mal  a  saúde  humana.  Pode   perceber  que  não  existe  viabilidade  de
cumprimento  das  inúmeras  e  complexas  medidas  de  uso  seguro  de  agrotóxicos  no
contexto  socioeconômico  destes  trabalhadores  rurais.  Neste  sentido,  destaca-se  a
importância  do efetivo  funcionamento dos  sistemas  de informações de  vigilância  em
saúde nos municípios desta região para gerar informações precisas sobre a realidade, a
fim de  que,  a  partir  dessa  fonte,  ações  de  prevenção  possam ser implementadas.  A
criação  de  estratégias  de  promoção  da  saúde  poderá  ser  fortalecida  pelo  trabalho
conjunto  dos  seus  vários  segmentos  como  sindicatos  rurais,  cooperativas  agrícolas,
comunidade rurais, vigilância sanitária e epidemiológica, entre outros.

Palavras-chave: Agrotóxicos. Intoxicação. Cultivo de Tomate. Produtores Rurais. 

A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA DISPENSAÇÃO E NO
CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Keslâiny Morais Oliveira
Orientador(a): Flaubertt Santana de Azeredo

Resumo: O  farmacêutico  é  um  profissional  da  saúde  e  cumpre-lhe  executar  todas  as
atividades inerentes ao âmbito profissional farmacêutico, como contribuir para salvaguardar
a saúde e, ainda, todas as ações de educação dirigidas á coletividade na promoção da saúde. A
Atenção  Farmacêutica  é  uma  pratica  muito  importante  onde  o  farmacêutico  interage
diretamente com o paciente para atender suas necessidades relacionadas aos medicamentos.
Os  antibióticos  são  compostos  naturais  ou  sintéticos  capazes  de  inibir  o  crescimento  ou
causar  a  morte  de  fungos  ou  bactérias.  Sua  utilização  inadequada  pode  gerar  graves
consequências,  como  efeito  terapêutico  insuficiente,  reações  adversas,  efeitos  colaterais,
interações  medicamentosas  e  aumento  da  resistência  bacteriana  aos  antimicrobianos.  O
objetivo do presente trabalho é revisar conceitos ligados à prática da Atenção Farmacêutica
na  dispensação  e  no  controle  de  antimicrobianos,  com base  em artigos  científicos  e  em
legislação vigente por meio de pesquisa bibliográfica.  O farmacêutico deve se colocar em
prática  a  Atenção  Farmacêutica  pois  tem  fundamental  importância  no  combate  ao  uso
irracional e indiscriminado de antibióticos e a finalidade de melhorar a saúde e qualidade de
vida da população.

Palavras-chave:  Atenção Farmacêutica. Antimicrobianos. Farmacêutico



O USO DA FLUOXETINA NOS CASOS DE PACIENTES DEPRESSIVOS: UMA
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2016
Curso: Farmácia
Aluno(a): Adriane da Silva Nunes
Orientador(a): Paulo Edson Fernandes

Resumo: Este  Trabalho  de  Conclusão  de  curso  aborda  sobre  a  depressão  e  o  uso  de
antidepressivos, dando-se maior destaque ao cloridrato de fluoxetina. Durante as pesquisas
aqui realizadas foi possível constatar que o estado depressivo atinge a cada dia um número
maior de pessoas em todo mundo, sendo fruto do cotidiano atual ou mesmo por influência
genética. A utilização de medicamentos antidepressivos desde que prescrita a receita médica e
devidamente acompanhada também pelo profissional em farmácia é um ótimo elemento de
combate  aos  riscos  que  essa  doença  traz.  Desta  forma  o  objetivo  geral  é  o  de  fornecer
informações importantes sobre a fluoxetina no combate aos males da depressão e ajudar a
população,  acadêmicos  e  até  mesmo profissionais  da área   da saúde para  que possa  ser
diminuído o uso irracional de antidepressivos, principalmente a fluoxetina. Sendo que toda a
pesquisa aqui desenvolvida foi de caráter exploratório tendo como principal e única fonte de
referência bibliográfica que trata do assunto.  Ao final  foi  possível  concluir que o uso da
fluoxetina é altamente recomendável, nos casos de depressão, mas que o paciente deve ser
monitorado, pois, os antidepressivos podem causar sérios problemas adjacentes. 

Palavras-chave:  Depressão. Antidepressivos. Fluoxetina. 


