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UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O TELEMARKETIG E O

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM UMA EMPRESA DO RAMO

AGROPECUÁRIO “AGROBOI” EM ANÁPOLIS

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Rodrigo Leonardo Vieira

Orientador(a): Ana Paula Ferreira Carvalho Guimarães

Resumo: Nesse  trabalho  serão  apresentados  dois  modelos  de  atendimento

bastante  comuns  atualmente,  faremos  um  comparativo  visando  esclarecer  dúvidas

quanto  aos  conceitos,  às  vantagens  e  desvantagens  do  telemarketing  em relação  ao

atendimento presencial. Com o mercado cada vez mais competitivo surge a necessidade

das empresa em inovar e criar meios para manter-se mais presente e conectada aos seus

clientes, podendo utilizar do telemarketing, que quebra barreiras e consegue preencher

esse espaço. A coleta  de dados foi realizada através de livros  e publicações,  sites e

análise de dados reais fornecidos pela empresa “Agroboi”, mostrando sua efetividade e

os benefícios advindo do seu uso para as empresas. Quando existe a viabilidade do uso

dessa  ferramenta  podem-se  atingir  resultados  excelentes,  com  maior  volume  e  a

frequência de atendimento ao clientes e como consequência: maximizar a quantidade de

negociações  (vendas),  agilizar  a  solução de problemas (SAC),  pesquisar  e  ouvir  do

cliente sobre o produto o serviço que lhe foi ofertado (pós-venda) gerando satisfação e

aumentando  a  lucratividade  devido  seu  baixo  custo  em  relação  ao  atendimento

presencial  como ficará demonstrado no comparativo entre dois atendentes  durante o

mês de abril de 2013.

Palavras-chave: Comparativo. Competitivo. Viabilidade.



GESTÃO ESTRATÉGICA EM COMPRAS DE FRIOS E SUA

IMPORTÂNCIA NA OTIMIZAÇÃO DO RESULTADO EM UM

SUPERMERCADO NA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Encival Rosa Lacerda

Orientador(a): Vivaldo José de Araújo Caldas

Resumo: O presente trabalho visa mostrar a importância da eficiência na gestão

estratégica em compras em um supermercado da cidade de Anápolis, no período de

janeiro/2013  à  junho  2014.  O  objetivo  deste  estudo  é  encontrar  resposta  para

problemática em estudo: como otimizar o resultado por meio dos processos de compras.

Portanto, será possível identificar em cada tópico informações importante no processo

de transformação, capaz de mudar o comportamento e a participação do setor de frios

no que diz respeito ao lucro bruto do Supermercado. No que tange a metodologia, o

presente estudo foi desenvolvido com base em matérias teóricos e em análise de dados,

coletados através de pesquisas no sistema gerencial do supermercado qual concentra o

trabalho por meio de senha de acesso. Nas análises realizadas, foi mensurada a forma de

gestão de compras de perecíveis especialmente, no seguimento de frios antes e depois

da  implantação  do  novo  método  de  compras.  As  informações  obtidas  no  primeiro

semestre 2012 e 2013 mostraram a necessidade de reformular os processos de compras.

Por  apresentar  excessos  de  estoques  e  baixa  participação  no  lucro  final,  e  outras

variáveis  a  sem  observadas.  Assim  sendo  um  novo  método  de  compras  o

comportamento do setor de frios teve um notável aumento na participação do resultado

final  mostrando  assim  a  importância  do  centro  de  compras  e  dos  profissionais

envolvidos nos processos.

Palavras-chave: Gestão. Estratégica. Compras. Otimização. Resultado.



O IMPACTO DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE NO PREÇO FINAL

DO PRODUTO

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Bruno Costa Gonçalves

Orientador(a): Ana Paula Ferreira Carvalho Guimarães

Resumo: Tendo em vista a globalização e o mercado competitivo existente no

cenário atual, é importantíssimo que as empresas não percam espaço, para isso, podem

ser tomadas diversas medidas, umas delas é adotar uma política redução de custos. Para

tal  finalidade,  as  organizações  contam  com  diversas  ferramentas,  entre  elas  está

logística de transporte. Tendo em vista os altos gastos das empresas nesse impacto da

logística de transporte no preço final do produto? Este trabalho tem como objetivo geral

analisar a importância de uma logística de transporte inteligentes para a competitividade

das empresas. Os resultados obtidos são: além de influenciar diretamente na redução de

custos nas empresas,  à logística de transporte bem executada garante que o produto

chegue  ao  consumidor  com  o  custo  mais  baixo,  alcançando  assim  maior

competitividade  ou  maximização  do  lucro  para  as  empresas.  Enfatiza  também  que

planejar, organizar e controlar a movimentação, armazenagem e o fluxo de mercadorias

se tornou essencial para retenção de gastos no Brasil existe uma grande necessidade de

investimento  no  setor  de  transporte,  há  uma  carência  muito  grande  de  obras  de

infraestrutura que garanta maior qualidade e agilidade no fluxo de cargas pelo país.

Conclui-se que, a logística de transportes influência diretamente de forma positiva ou

negativa no preço final do produto, de forma que, se torna importante identificar seus

principais benefícios e se há possíveis erros em seu processo de execução.

Palavras-chave: Logística. Impacto. Transporte. Modal.



GESTÃO DE ESTOQUE, UMA FERRAMENTA EFICAZ NA REDUÇÃO

DE CUSTOS

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Lucimar Gomes Faria

Orientador(a): Vivaldo José de Araújo Caldas

Resumo: O presente artigo tem como foco a administração de estoques desde os

primórdios até os dias atuais, demonstrando sua importância e responsabilidade dentro

das  empresa,  identificando  alguns  métodos  para  que  a  competitividade  aumente

tornando  assim  esse  diferencial  diante  os  concorrentes.  Algumas  das  principais

atividades na gestão de estoques e a redução dos custos, para isso o administrador deve

ter  estratégias  e  aplicá-las  para  desenvolver  melhorias  no  setor  de  armazenamento

fazendo com que a empresa não fique com um alto nível de capital imobilizado. Os

estoques são utilizados pelas empresas para produção de seu produto ou para suprir a

necessidade  da própria  empresa.  E  possível  encontrar  nos  estoques  matérias-primas,

componentes, suprimentos, produtos acabados ou materiais em processo que são feitos

com um rigoroso controle, tanto de processo como disponibilidade dos itens. O ideal

para as empresas é manter seus estoques  abastecidos, que são constituídos por seus

próprios produtos que poderão atender algumas eventualidade que surgirem. A área de

estoque é um local de grande atenção da empresa, pois é lá que está concentrada a maior

parte do seu capital. O administrador de estoques deve manter o nível do seu estoque de

forma que consiga atender toda a demanda existente do seu produto.

Palavras-chave: Gestão. Estoques. Custos. Estratégia.



A IMPORTÂNCIA DE UM AEROPORTO DE CARGAS PARA

ANÁPOLIS

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Marcos Alves da Costa

Orientador(a): Vivaldo José de Araujo Caldas

Resumo: No mundo globalizado e tecnológico em que vivemos produtos com

um ciclo de vida cada dia mais reduzidos e a busca por soluções lógicas e completas,

que atendam as necessidades dos clientes em termos de logística, tem sido cada vez

mais frequentes bem como exigências na rapidez e pontualidade de entregas, facilidade

na colocação de pedidos, formas eficientes de transporte adequados para cada tipo de

mercadoria,  e  com custo  baixo,  tem mudado  as  rotinas  de  produção  das  empresas,

fazendo com que as mesmas adotem novos processos e novas formas na distribuição de

seus  produtos,  com isso  a  infraestrutura  logística  vem passando  por  uma constante

transformação, os investimentos e melhorias nas vias de transportes pelos governos tem

sido fundamental para este processo. A exemplo disso, temos a região Centro Oeste,

onde  se  tem visto  inúmeros  investimentos  feitos  pelo  Governo  em seus  modais  de

transporte.  O Estado de  Goiás  tem sido destaque,  em termos  de  aplicação na  infra

estrutura logística, como e o caso da construção do Aeroporto Internacional de Cargas

de Anápolis, em um projeto ousado, que trás consigo grandes expectativas, na melhoria

no transporte de alguns produtos de maior valor agregado, trazendo condições ideais,

em termos de agilidade e segurança.

Palavras-chave: Transporte de Cargas. Agilidade. Modal Aéreo.



A SATISFAÇÃO DO CLIENTE INFLUENCIADA PELA QUALIDADE

NO ATENDIMENTO EM VENDAS A PARTIR DE UMA REVISÃO

BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Géssica Oliveira Cardoso

Orientador(a): Ricardo Mendonça de Souza

Resumo: O  estudo  apresenta  a  influencia  da  qualidade  do  atendimento  na

satisfação do cliente, visando identificar o impacto que o mau atendimentos exerce na

satisfação  do  consumidor.  Para  a  pesquisa  foi  utilizado  o  método  de  revisão

bibliográfica  em  livros  e  artigos.  O  trabalho  define  qualidade  desde  os  primeiros

indícios com sua preocupação e destaca a importância da qualidade em todo o processo

de  vendas  a  fim  de  alcançar  a  satisfação  dos  clientes,  relata  a  importância  com o

marketing de relacionamento para a construção de relacionamentos duradouros com o

cliente os tornando leais a empresa. Fala sobre a evolução no conceito de vendas do

modo  como se  deve  agir  o  profissionais  de  venda,  sempre  buscando  identificar  as

necessidades  do  consumidor  e  das  atribuições  para  se  obter  sucesso  na  carreira  de

vendedor. Traz a importância do treinamento para se obter colaboradores com maiores

competências, um investimento que pode se trazer benefícios para a empresa, para o

colaborador  e  para  o  cliente,  ressaltando  também  como  a  motivação  pode  afetar

positivamente   o  rendimento  do  colaborador,  através  não  somente  de  recompensas

financeiras, mais também com o reconhecimento profissional.

Palavras-chave: Atendimento. Qualidade. Cliente. Satisfação.



A IMPORTÂNCIA  DO PLANO DE MARKETING PARA VIABILIDADE

DE UM RESTAURANTE DENTRO DE UM HOTEL

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Renato Rui Borges 

Orientador(a): Kellen Salomão Cavalcanti

Resumo: Um restaurante localizado no interior de um hotel tem vantagens e 

desvantagens. A principal vantagem é o uso da infra-estrutura do hotel e a valorização 

do produto a partir da marca do hotel. A maior desvantagem também é o fato de estar 

localizado em um hotel. O alcance de público de um restaurante localizado no interior 

de um hotel se restringe aos frequentadores do estabelecimento. Com um bom plano de 

marketing, é possível captar clientes externos, mesmo assim isso tem limitações. A 

proposta da pesquisa é analisar o papel do plano de marketing para que o restaurante 

possa oferecer uma clientela própria. A análise dos dados levantando em pesquisa 

bibliográfica aponta que é possível superar as limitações, crescer e causar forte impacto 

na clientela.

Palavras-chave: Restaurante. Hotel. Marketing. Clientes.

A IMPOTÂNCIA DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NAS PEQUENAS

EMPRESAS

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Pedro Alves Junior

Orientador(a): Ana Paula Carvalho



Resumo: As exigências feitas pelas empresas vêm aumentando cada vez

mais e nas pequenas  não e diferente, buscam candidatos que sejam qualificados para

minimiza problemas, como por exemplo, o número de rotatividade. O papel da pessoa

responsável  pelo  Recrutamento  e  Seleção  é  de  suma  importância  para  essas

organizações, com objetivo de obter um bom desenvolvimento. Sendo necessário obter

bons  candidatos  e  dentre  eles  selecionarem  os  melhores,  procurando  pessoas

competentes  e  dedicadas,  assim  minimizando  problemas  futuros  com  seus

colaboradores.  Sendo  necessária  uma  análise  e  descrição  de  cargos  com  todos  os

requisitos exigidos pela vaga. Os que forem selecionados passam por entrevistas, os

contratados  por  um  treinamento  para  conhecer  melhor  o  ambiente  de  trabalho,  os

mesmo  precisam  estar  sempre  em  busca  do  seu  aperfeiçoamento,  sempre  se

qualificando,  já  que  o  marcado  de  trabalho  é  competitivo  e  as  exigências  de

profissionais  é  cada  vez  maior.  Existem dois  tipos  de  Recrutamento:  o  interno e  o

externo, sendo o primeiro feito dentro das próprias empresas, dando oportunidades aos

funcionários dentro da própria organização a subirem de cargo e também como uma

forma de motivação e o segundo dando oportunidades as pessoas de fora, dito isso vem

à avaliação do candidato, quais as vantagens e desvantagens da contratação do mesmo,

as melhores formas de avaliá-lo e por fim as formas de treinamento, como manter o

profissional  motivado,  dessa  forma  as  pequenas  empresas  serão  organizações  de

sucesso.

Palavras-chave: Recrutamento. Seleção. Candidatos, Treinamento.

O CARREGAMENTO COMO FATOR QUE INFLUENCIA O TEMPO

MÉDIO DA ESPERA NA EMPRESA QUÍMICA AMAPARO (YPÊ) FILIAL

ANÁPOLIS

Ano: 2014
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Aluno(a): Eduardo Duarte Alves

Orientador(a): Ana Paula Ferreira Carvalho



Resumo: O  presente  trabalho  tem como  objetivo  mostrar  que  como  a

logística precisa considerar, para a eficácia da empresa. Neste trabalho apresenta-se a

importância  que  a  gestão  do  transporte  rodoviário  tem,  nos  tempos  atuais,  para  a

satisfação  do  cliente  e  a  minimização  dos  custo.  Utiliza-se  o  método  de  pesquisa

exploratório, o qual analisa informações sobre como tem sido administrado o transporte

rodoviário, na empresa Química amparo, com o intuito de evidenciar a importância da

gestão do transporte para o desenvolvimento da empresa como um todo. O objetivo

principal do trabalho e contribuir para que a gestão do transporte seja vista como de

importância fundamental par ao desenvolvimento econômico da empresa, partindo de

uma gestão adequada da logística. Para isso, demonstram-se métodos operacionais que

auxiliam  na  gestão  do  transporte  de  carga,  otimizando  o  processo  operacional  do

transporte de carga. Através da gestão adequada do transporte, a empresa pode alcançar

maior competitividade, minimizar seus custos e promover a satisfação do cliente.

Palavras-chave: Logística. Gestão. Transporte. Carregamento e Atendimento ao 

Cliente.

A QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM UM EMPRESA

PRESTADORA DE SERVIÇOS

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Marilene Ribeiro Santos

Orientador(a): Raquel Oliveira Mendes

Resumo: A prestação de serviços desponta como uma das principais atividades

econômicas da atualidade. Esse fato pode ser observado no surgimento de corporações

internacionais com maior valor econômico no mercado financeiro, com foco exclusivo

na prestação de serviços.  Mesmo as empresas que comercializam produtos precisam

agregar valor com prestação de serviços de qualidade para se manterem no mercado. No



entanto, para conquistar e fidelizar clientes, as empresas prestadoras de serviços

precisam investir na qualificação, principalmente para obter certificação da qualidade de

seus  serviços.  O objetivo  da  pesquisa  é  investigar  de  que  forma  a  qualificação  do

profissional influência na percepção de qualidade dos serviços prestados aos clientes,

especialmente  no que  se refere  à  confiabilidade.  Para  isso,  foi  realizada  a  pesquisa

bibliográfica que demonstrou a importância da qualificação e certificação para que uma

empresa possa competir no mercado e diferenciar-se como prestadora de serviços.

Palavras-chave: Competitividade. Qualificação. Certificação. Serviços.

AUDITORIA EXTERNA COM O AUXILIO NA GESTÃO DE

CONDOMÍNIO FOCADA NA INADIMPLÊNCIA

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Wanessa Rodrigues de Sousa

Orientador(a): Kellen Salomão Cavalcanti

Resumo: Este  trabalho  foi  elaborado  com  intuito  de  um  aperfeiçoamento

pesquisando um tema para ser utilizado em condomínios ou qualquer outra instituição

financeira  e  que  contribuí  de  alguma  maneira.  Tem  por  objetivo  contribuir  com

enriquecimento na área de auditoria externa com propósito para buscar melhorias com a

ajuda  de  uma  auditória.  De  acordo  com  os  objetivos  propostos  nesse  estudo,

demonstrou-se  através  de  um  estudo  mais  aprofundado  sobre  tipos  de  auditória  e

administração de condomínio, a obrigatoriedade e a importância de uma auditoria seja

ela  externa ou interna.  Para alcançar  o  objetivo do trabalho procurou-se mostrar  as

características, objetivos, diferença entre de auditoria interna e externa, passo a passo de

uma administração de um condomínio, destacar a importância que um trabalho vem

desenvolvido  pela  auditoria  externa,  bem como a  influência  dos  seus  resultados  na

tomada de decisão de um condomínio.  A maneira  que o trabalho de auditoria  pode

contribuir para a realização do trabalho a fim de alcançar os seus objetivos.



Palavras-chave: Auditoria externa com o auxilio na gestão de condomínio

focada na inadimplência.

GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇO AGREGADO AO

FORNECIMENTO DE PRODUTO

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Carlos Henrique de Faria da Silva

Orientador(a): Ana Paula Ferreira Carvalho Guimarães

Resumo: Em todos os países desenvolvidos o setor de serviços ocupa posição de

destaque na economia. Os principais indicadores utilizados para evidenciar este fato têm

sido os percentuais de participação do setor de serviço na ocupação de mão de obra e na

geração  do Produto Interno Bruto. No Brasil, as estatísticas não se mostram diferentes

da tendência apresentada no mundo industrializado. Entende-se que todas as atividades

econômicas envolvem em certa medida a prestação de serviços. Afinal, o que torna as

empresas  competitivas,  sejam elas  de  qualquer  setor  da  economia,  são  os  serviços

agregados. A venda de produtos envolve prestação de serviços em toda a cadeia, desde o

atendimento a clientes atacadistas até o atendimento ao consumidor final. Trata-se de

uma  pesquisa  bibliográfica,  com objetivo  de  identificar  a  importância  dos  serviços

agregados  ao  fornecimento  de  produtos.  A pesquisa  é  relevante  porque  aponta  o

potencial  de  competitividade  que  as  empresas  que  vendem  produtos  podem  ter  se

investirem em serviços agregados.

Palavras-chave: Serviços. Vendas. Competitividade. Globalização.



A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DO FLUXO

DE CAIXA NAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Samuel José da Silva

Orientador(a): Vivaldo Caldas

Resumo: O  fluxo  de  caixa  é  uma  ferramenta  eficaz  para  as  empresas  que

pretendem ter controle de saídas e entradas de recursos financeiros. É um instrumento

de análise financeira, e hoje com a grande competitividade no mercado, as empresas

buscam ferramentas que auxiliem os gestores na tomada de decisões. O fluxo de caixa

cuja função é a de informar o empresário sobre a situação da movimentação diária dos

recursos  financeiros,  disponibilizando  as  informações  pertinentes  aos  pagamentos,

recebimentos e ao saldo. Através do planejamento do Fluxo de caixa, o gestor pode

manter  as  conta  em equilíbrio,  adiantando  a  necessidade  de  receitas  ou  débitos  no

decorrer de um período.

Palavras-chave: Planejamento, Controle e Fluxo de Caixa.

A IMPORTÂNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO

DESPACHANTE E UMA ANÁLISE DO ATENDIMENTO AO CLIENTE JUNTO

AO DETRAN ANÁPOLIS

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Marcelo Pereira dos Santos

Orientador(a): Ana Paula Ferreira Carvalho Guimarães.



Resumo: Com o tema seguinte a ser discutido, apresenta-se a pesquisa: qual a

importância da prestação de serviços do despachante junto ao DETRAN de Anápolis?

Com o  objetivo  geral  de  analisar  a  importância  da  qualidade  no  atendimento  e  na

prestação de serviços do despachante junto ao DETRAN Anápolis. A justificativa para a

pesquisa está na busca da excelência nos serviços de despachante, que segue a mesma

tendência  dos  demais  serviços  profissionais,  empresariais  e  todos  os  prestadores  de

serviços que procuram novas oportunidades de crescimento, a melhoria continua dos

serviços. Com base no material pesquisado esta pesquisa foi dividida em três capítulos:

a  problemática  do  trânsito  no  Brasil;  a  importância  da  prestação  de  serviços  do

despachante. Após a pesquisa bibliográfica, foram apresentadas as considerações finais,

onde o problema é analisado à luz da pesquisa orientando a reflexão. Portanto, todos os

instrumentos de gestão de empresas devem ser aplicados ao serviço do despachante:

planejamento,  gestão  de  processos  de  trabalho,  marketing,  qualificação profissional,

avaliação da qualidade, dentre outros.

Palavras-chave: Qualidade. Atendimento. Prestação de Serviços.

CRITÉRIOS DE PLANEJAMENTO COM ENFOQUE NO CONTROLE

DA PRODUÇÃO

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Priscilla Lorrane de Oliveira Sousa

Orientador(a): Raquel Mendes

Resumo: Desenvolvido a partir do tema “Planejamento e Controle da Produção”

escolhido  viando  construir  conhecimentos  conceituais  e  procedimentais  acerca  do

objeto de estudo, o presente trabalho teve o objetivo geral de descrever os critérios que

compõe o processo de planejamento organizacional com foco no controle da produção;

descrever como o controle do processo de produção deve ser planejado. A metodologia

empregada envolveu a pesquisa bibliográfica, ou seja, a que se desenvolve a partir de

produções de outros autores que abordam a temática, já publicadas. Nesse sentido foram



utilizados livros e artigos científicos disponíveis em meio eletrônico. Em relação

aos dados coletados é possível destacar que o Planejamento e Controle da Produção

nada mais é que levantando-se estratégias e avaliando e mensurando a eficácia destas

por  meio  do  controle,  conforme  foi  realizado  pelas  empresas  citadas  nos  casos

analisados no terceiro capítulo deste estudo.

Palavras-chave: Planejamento. Controle. Produção. Ferramentas

VISÃO ESTRATÉGICA EM VENDAS

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Leandro Martins Pereira

Orientador(a): Ana Paula Ferreira Carvalho 

Resumo: O  tema  abordado  neste  momento  é  sobre  a  Visão  Estratégia  em

Vendas, que foi feita um resumo do conceito e posteriormente, falado a respeito mais

especificadamente. Devido ao volumoso conceito, irei abordar este trabalho de forma

geral, e é importante que visualizemos o seguinte: As empresas de sucesso deste milênio

deverão  repensar  as  maneiras  tradicionais  de  considerar  a  Estratégias  Competitivas

relacionada à  cultura  e  ao  comportamento  humano nas  organizações.  O impacto  da

visão  da  moderna  teoria  da  física  dos  comportamentos  complexos,  que   reforça  e

aprofunda a noção sistemática ou da visão da globalização dos sistemas,  nos leva a

racionar de maneira diferente da atuais práticas gerenciais. Com este relacionamentos, a

moderna noção de complexidade, constata que esse processo  da Visão Estratégia está

ligado a inúmeros fatores onde é importante utilizar estruturas para podermos formatar

uma estratégia  eficaz  e  embasada  nos  aspectos  micro  e  macro-ambientais  de  nosso

negócio principal. No qual seja um plano que consta o negócio  principal. No qual  seja

um plano que consta o negócio básico /  essencial da empresa, que deve receber a nossa

atenção preferencial. Para isso, temos que partir para outro campo, que são as leituras de

análises, onde a princípio apresenta-se a ameaça ou oportunidade, ou seja, onde iremos

aplicar a nossa estratégia. Conforme for o ramo em que a empresa for trabalhar, esta



empresa deve analisar as informações de pesquisa e de mercado diárias, quais são

as oportunidades que devem ser investidas ou as ameaças que devem ser defendidas

para termos um equilíbrio de nossa Estratégia.

Palavras-chave: Estratégia. Vendas e Planejamento.

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA: EVOLUÇÃO DO PROCESSO DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE

2012 À DEZEMBRO DE 2013

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Helislara Santos Pontieri

Orientador(a): Thiago de Oliveira Pitaluga

Resumo: A Universidade Estadual de Goiás por ser uma instituição de ensino

superior pública de grande relevância principalmente para o Estado de Goiás, teve sua

administração analisada no período de fevereiro  de 2012 à dezembro de 2013 partindo

dos  pressupostos  da  Administração  Estratégica.  Devido  ao  fator  de  procura  por

capacitação para atender ao mercado de trabalho que está cada vez mais exigente por

causa da grande concorrência gerada pela globalização do século XXI, as instituições de

ensino  superior,  no  caso  analisado,  as  públicas  devem  possuir  um  planejamento  e

acompanhamento  das  tarefas  para   conseguir  oferecer  uma  estrutura  de  educação

qualificada  para  o  alcance  dos  objetivos.  O  presente  estudo  foi  dividido  em  dois

capítulos que abordaram os modelos de gestão da Universidade Estadual de Goiás em

relação ao seu corpo administrativo e o segundo capítulo que apresentou os resultados e

discussão com base na análise das modificações da UEG no período de fevereiro de

2012 a  dezembro de 2013.  O estudo também procurou através  de  dados  coletados,

elucidarem as dúvidas da pesquisa referente à pergunta problema. O primeiro capítulo

teve como seguimento, conceituar, objetivas e dividir a AE em etapas para esclarecer

seus métodos de aplicação nas organizações para a  busca da eficiência e eficácia ,

ficando,  portanto  definidas  cinco  etapas:  Análise  do  ambiente,  estabelecimento  das



diretrizes,  formulação  das  estratégias,  implementação  de  estratégias  e  controle

estratégico de acordo com os autores escolhidos para a apreciação. O segundo capítulo

seguiu  as  etapas  citadas  no primeiro  capítulo  para  assim ocorrer  a  comparação dos

métodos aplicados para a realização da AE com o trabalho realizado pela administração

da UEG para haver assim a conclusão dos resultados e as sugestões de mudanças. Os

resultados mostraram a carência de uma AE na administração da UEG devido a vários

fatores.

Palavras-chave: Administração Estratégica. Universidade Estadual de Goiás. 

Etapas.

O DESCARTE CORRETO DO ÓLEO VEGETAL: UMA ANÁLISE DO

PROJETO AÇÃO GRANDIESEL DESEVOLVIDO PELA GRANOL – UNIDADE

ANÁPOLIS

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): Gleidson Pereira Oliveira

Orientador(a): Gisélia P. M. Carmo

Resumo: O presente trabalho de conclusão de curso tem como tema o descarte

correto do óleo vegetal:  Uma análise do projeto Ação Grandiesel desenvolvido pela

Granol-Unidade Anápolis. O objetivo do trabalho e Analisar a eficiência e a eficácia do

projeto  Ação  Grandiesel  desenvolvido  pela  Granol-Unidade  Anápolis,  além  de,

conceituar  meio ambiente,  questão  ambiental,  sustentabilidade  e  resíduos sólidos  no

Brasil,  historiar  a  trajetória da Granol,  explorar  o projeto Ação Grandiesel à luz do

desenvolvimento sustentável, analisar o funcionamento da logística reversa da empresa

para este resíduo e propor melhorias para o projeto, em relação abrangência territorial e

a procura de parceiros para o projeto. Para desenvolvermos a pesquisa utilizamos como

metodologia a análise do estudo de caso da empresa, bem como, todo funcionamento do

processo  de  logística  reversa,  reciclagem e  produção  de  biodiesel.  Para  o  tema em

questão utilizamos como referencial teórico os dados internos da empresa Granol. Ao



final das leituras e pesquisas de campo, chegamos a conclusão de que a empresa

está  no caminho certo e  já  contribuiu muito para a  conservação do meio ambiente,

porém, ainda há muito espaço para que o projeto de sustentabilidade e responsabilidade

social cresça e alcance números ainda mais expressivos.

Palavras-chave: Estratégia. Vendas e Planejamento.

KAIZEN COMO MELHORIA CONTÍNUA DO PROCESSO

PRODUTIVO

Ano: 2014

Curso: Administração

Aluno(a): José Carlos Silva Oliveira

Orientador(a): Raquel Mendes

Resumo: Intitulado “Kaizen como melhoria contínua do processo produtivo” o

trabalho apresentado nas laudas a seguir teve como objeto de estudo a filosofia Kaizen.

Partindo  de um questionamento acerca da possibilidade de se estabelecer melhorias

contínuas por meio da filosofia Kaizen o trabalho objetivou de forma geral analisar os

aspectos da filosofia Kaizen que favorecem o estabelecimento de melhoria contínua,

demonstrando  ao  público  em  geral  os  benefícios  dessa  ferramenta  não  só  na  vida

profissional como na pessoal. Os objetivos específicos foram: definir e caracterizar o

Kaizen como filosofia  e  como processo;  argumentar  sobre  os  princípios  em que se

fundamenta o Kaizen; realizar estudos de casos de organizações, disponíveis na internet,

que  aplicaram  ou  aplicam o  Kaizen.  Visando  atingir  tais  objetivos  e  responder  ao

problema  de  pesquisa  levantando  utilizou-se  uma metodologia  baseada  na  pesquisa

bibliográfica, por meio da análise de livros e artigos científicos que tratam da temática.

Visando  analisar  os  dados  de  uma  forma  contextualizada  extraíram-se  relatos  de

experiências  acerca  dos  benefícios  da  aplicação  da  filosofia  Kaizen  conforme  é

explicitado  no  terceiro  capítulo  do  presente  estudo.  Entre  os  principais  resultados

obtidos por meio da pesquisa vale ressaltar que Kaizen não pode ser entendido como

uma ferramenta, mas sim como uma filosofia, pois pressupõe a mudança na cultura da



organização em um processo contínuo e gradativo de pequenas mudanças tendo

em vista a melhoria do processo produtivo, em especial a nível operacional. Para se

disseminar na empresa e produzir quais os presentes estudo destacou o ciclo PDCA ou

sua versão invertida CAPDo, conforme delineado no segundo e terceiro capítulo.

Palavras-chave: Kaizen. Melhoria Contínua. PDCA. CAPDo.

Ciências Contábeis –

2014

A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA CONTÁBIL NA

ORGANIZAÇÃO

Ano: 2014

Curso: Ciências Contábeis

Aluno(a): Priscilla Pietro de Souza

Orientador(a): Aires Cardoso da Silva

Resumo: O  objetivo  da  Auditoria  é  o  de  expressar  as  demonstrações  financeiras  e

assegurar que elas representem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o resultado

de suas operações e as origens e aplicações de recursos correspondentes aos períodos em

exame,  de  acordo  com os  princípios  de  contabilidade  geralmente  aceitos,  aplicados  com

uniformidade durante os períodos. O exame de auditoria deve ser efetuado de acordo com as

normas  usuais  de  auditoria,  inclusive  quanto  às  provas  nos  registros  contábeis  e  aos

procedimentos de auditoria julgados necessários nas circunstâncias. Dessa forma, o objetivo

principal da auditoria pode ser descrito, em linhas gerais, como sendo o processo pelo qual o

auditor se certifica da veracidade das demonstrações financeiras preparadas pela companhia

auditada. Em seu exame, o auditor, por um lado, utiliza os critérios e procedimentos que lhe



traduzem provas que assegurem a efetividade dos valores apostos nas demonstrações

financeiras  e,  por  outro  lado,  cerca-se  dos  procedimentos  que  lhe  permitem assegurar  a

inexistência  de  valores  ou  fatos  não constantes  das  demonstrações  financeiras  que  sejam

necessários para seu bom entendimento. 

Palavras-chave: Auditoria Interna. Controles Internos. Estrutura Organizacional. 

________________________________________________________________________

MICROEMPREENDEDOR: COMO INSTRUMENTO PARA MINIMIZAÇÃO DA

ECONOMIA INFORMAL

Ano: 2014

Curso: Ciências Contábeis

Aluno(a): Renato Batista Dutra

Orientador(a): Camila Silva Santos Santana

Resumo: Os  trabalhadores  autônomos  estão  deixando  a  informalidade  e  passando  à

empreendedores diante das inúmeras vantagens ofertadas; a lei do micro empreendedor foi

criada com intuito de diminuir os impactos da economia informal e incentivar cada vez mais a

legalização. 

O microempreendedor é amparado pelas leis 123/06 que é a lei geral das micro e pequenas

empresas e posteriormente pela lei 128/08 onde foi criada a figura do microempreendedor

individual gerando assim inúmeras oportunidades aos trabalhadores autônomos é uma forma

de  incentivo  a  quem  trabalha  ilegal,  pois  além  de  benefícios  previdenciários,  dá  a

oportunidade ao empreendedor de obter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).

Palavras-chave: Microempreendedor Individual. Informalidade. Economia Informal. 



PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS DOS FEDERAIS NAS

EMPRESAS DO LUCRO REAL

Ano: 2014

Curso: Ciências Contábeis

Aluno(a): Jeiveson Tavares Oliveira

Orientador(a): João Victor Mota Marques

Resumo: A presente pesquisa volta-se ao estudo do Planejamento Tributário dos Impostos

Federais  nas  Empresas  do Lucro  Real.  Foi  realizado um estudo a fim de analisar  qual  a

melhor forma de tributação que as empresas de grande porte devem utilizar. Assim, buscamos

mostrar aos empresários a melhor forma de planejar o pagamento dos seus impostos federais,

a fim de reduzir a carga tributária, haja vista que os impostos influenciam diretamente nos

custos das mercadorias , sendo que quanto mais elevados, maior o preço final dos produtos,

ocasionando assim baixa competitividade nos negócios. As pesquisas foram embasamento em

material bibliográfico e pesquisas de Leis Federais. 

Palavras-chave: Planejamento Tributário. Impostos Federais. 

CONTROLADORIA OTIMIZANDO RESULTADOS NAS GRANDES EMPRESAS

Ano: 2014

Curso: Ciências Contábeis

Aluno(a): Thiago de Oliveira

Orientador(a): Aires Cardoso da Silva

Resumo: Este  trabalho  será  um  estudo  bibliográfico,  qualitativo  e  indutivo.  Com  o

mercado em constante competição, com avanço da globalização e o aumento da complexidade

na organização das empresas,  foi  necessário criar  um órgão denominado “Controladoria”.



Pois o objetivo central do trabalho é mostrar a importância da Controladoria na gestão

de  processos  na  administração  das  grandes  empresas.  Averiguar  como  a  Controladoria

colaborará na estratégia empresarial. Mostrar pontos relevantes na otimização dos resultados.

Determinar a melhor estratégia a ser utilizada no processo de tomada de decisão. Aprimorar o

sistema de informação contábil integral, de forma eficaz e eficiente na busca dos objetivos

traçados. A Controladoria é estruturada em alguns pilares, e que juntos determinarão o sucesso

da empresa,  que são:  Planejamento,  Controle,  Contabilidade,  Informação,  Custos e outras

funções. 

Palavras-chave: Planejamento. Contabilidade. Controle. Controladoria. Resultados. 

__________________________________________________________________

A COLABORAÇÃO DA AUDITORIA PARA A CREDIBILIDADE DAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano: 2014

Curso: Ciências Contábeis

Aluno(a): Marcos Eliel Vilela Modesto

Orientador(a): Aires Cardoso da Silva

Resumo: A auditoria independente das demonstrações financeiras constitui o conjunto de

procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão do parecer, sobre a adequação com

que estas representam a posição patrimonial e financeira da entidade auditada, consoante as

Normas Brasileiras de Contabilidade e legislação específica no que for pertinente. No Brasil,

o  Conselho  Federal  de  Contabilidade  –  CFC,  por  meio  da  Resolução  nº  820,  de  17  de

dezembro de 1997 – com algumas alterações posteriores -, estabelece o modelo padrão do

parecer dos auditores independentes, atualmente em vigor. O parecer de Auditoria destina-se,

em  geral,  aos:  acionistas,  diretores,  administradores,  analistas  de  mercado,  entidades

financeiras, etc. Desta forma, este documento se torna relevante para seus usuários, já que as

informações  contidas  em seu interior  são de  extrema importância.  Este  artigo  aborda,  de

forma sucinta e objetiva, desde o surgimento da auditoria m sua origem e evolução no Brasil,



quais  são as  demonstrações financeiras a  serem auditadas  e o  parecer  dos auditores

independentes. 

Palavras-chave: Auditoria. Demonstrações financeiras. Parecer. 

SISTEMA VIA ÚNICA DA JUCE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS: SUAS

VANTAGENS

Ano: 2014

Curso: Ciências Contábeis

Aluno(a): Dayane Machado

Orientador(a): Renato Batista Dutra

Resumo: Tendo  em  vista  a  necessidade  de  trazer  esse  assunto  ao  ambiente  tanto

profissional quanto acadêmico, uma vez que trata-se de uma abordagem recente um tanto

discutido no meio contabilístico, e que requer conhecimento mais aprofundado. O objetivo

geral deste trabalho é mostrar a vantagem do Sistema Via Única da JUCEG na constituição de

empresas. Como era feito os processos até o fim do registro, com um breve levantamento

histórico. Este trabalho traz a importância sobre o registro de empresas mercantis, uma vez

que devidamente registrada, gera não só benefícios aos empresários, mas para o trabalhador e

aos  estados  em termos  de  arrecadação.  Através  do  Redesim,  que  é  administrado  por  um

Comitê  Gestor,  foi  o  primeiro  passo  para  a  via  única,  pois  permitiu  através  de  uma

experiência  constada  a  possibilidade  de  celeridades  no  procedimento  da  criação  de  uma

empresa. Dentre suas diversas vantagens, o sistema Via Única contribui cada vez mais para a

simplificação,  agilidade  e  menores  chances  de  erros  neste  tipo  de  procedimento.  Se  faz

necessário pensar de forma objetiva na abertura das empresas, a diminuição do tempo e ainda

nos  custos  operacionais.  Após  implantada,  a  rede  permite  o  funcionamento  imediato  das

empresas que atuem em áreas não consideradas de alto risco. Estima-se que essas empresas

correspondam a mais de 70% do total de sociedades em funcionamento no Brasil. 

Palavras-chave: Via única. Redesim. Empresa.



O SPED COMO FERRAMENTA CONTRA A SONEGAÇÃO DE ICMS EM

EMPRESAS COMERCIAIS NO ESTADO DE GOIÁS

Ano: 2014

Curso: Ciências Contábeis

Aluno(a): Elaine Alves de Lima

Orientador(a): Renato Batista Dutra

Resumo: A presente  pesquisa  tem por  objetivo  entender  como  o  Sistema  Público  de

Escrituração  Digital  –  SPED,  pode ser  utilizado  como ferramenta  contra  a  sonegação  de

ICMS em empresas  comerciais  no Estado de Goiás.  Nesta  perspectiva,  a  pesquisa  traz  a

fundamentação  de  tributos,  especificamente  o  ICMS,  para  entender  a  necessidade  que  o

estado tem que arrecadar tributos, bem como traz a representação do ICMS na receita do

Estado de Goiás. Conceitua também a sonegação fiscal com o objetivo de entender o que a

prática da sonegação causa (consequência) ao estado e a sociedade como um todo. A pesquisa

ainda possibilita compreender o que é SPED, com ênfase no projeto SPED Fiscal, devido este

projeto contemplar o ICMS, que é tributo foco desse trabalho. Para desenvolver a pesquisa,

foram utilizadas as formas quantitativa e qualitativa, além do método dedutivo para estimar o

valor da sonegação de ICMS no estado de Goiás. Também são apresentadas as principais

ações  implementadas  pelo  Estado  de  Goiás  para  utilizar  o  cruzamento  de  informações

recepcionadas  através  da  Escrituração  Fiscal  Digital  dos  Contribuintes  dentro  do  projeto

SPED, para identificar e coibir a prática de sonegação do ICMS no estado. 

Palavras-chave: SPED. Sonegação. ICMS. Informações.



AUDITORIA EXTERNA COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO NAS

EMPRESAS FILANTRÓPICAS

Ano: 2014

Curso: Ciências Contábeis

Aluno(a): Fernando Guilardi Hamaoka

Orientador(a): Aires Cardoso

Resumo: A auditoria se divide em interna e externa. A auditoria interna pode executar

vários  processos,  um  deles  é  a  função  de  expressar  uma  opinião  sobre  demonstrações

contábeis. Na auditoria externa trabalha sem vínculo com a empresa, atua como um consultor

e  tem sua  atenção  voltada  para  a  confiabilidade  dos  registros  contábeis,  enquanto  que  o

auditor interno é funcionário da empresa, é um tipo de auditoria que se dá na administração e

averiguação de todos os procedimentos internos definidos pela empresa. É importante que o

auditor independente trabalhe em parceria com o auditor interno, para testar a eficiência dos

sistemas utilizados. 

Uma das funções do controle interno é certificar que erros e irregularidades podem ser

descobertos  com  razoável  prontidão,  assegurando  assim  a  confiança  e  a  integridade  dos

registros contábeis. A revisão do controle interno, pelo auditor, pode auxiliá-lo na aplicação de

outros  procedimentos  de  auditoria  adequados  à  formulação  do  parecer  sobre  a  correta

apresentação das demonstrações contábeis. 

Palavras-chave: Auditoria externa. Auditoria interna. Demonstrações contábeis. 

Parecer. Prevenção. 



OS DESAFIOS PARA A PROFISSÃO DE CONTADOR

Ano: 2014

Curso: Ciências Contábeis

Aluno(a): Cristiane Rodrigues Ferreira

Orientador(a): Geruza Silva de Oliveira

Resumo: O mercado competitivo e a globalização têm despertado uma nova preocupação

em relação a todas as profissões. E na contabilidade não poderia ser diferente, a qualidade

profissional  e  os  desafios  da  profissão  contábil,  tem sido  um tema bem discutido.  Essas

mudanças foram relacionadas à competitividade e qualidade dos serviços prestados, sendo

necessário  para  que  estes  profissionais  se  qualificassem  para  atender  as  exigências  do

mercado de trabalho. Após a globalização, o profissional de contabilidade precisou andar lado

a lado com a atualização profissional, e com as exigências do fisco. Junto com ela chegou a

Era Tecnológica e daí começaram a surgir os novos desafios para a profissão contábil, que

deixou de ser um guarda-livros para ser um profissional com visão mais gerencial.  Como

resultado  final  deste  trabalho  espera-se  mostrar  quais  foram os  principais  desafios  que  a

profissão contábil obteve nesses últimos anos frente à concorrência acirrada do mercado de

trabalho.

Palavras-chave: Desafios. Globalização. Competitividade. Qualificação profissional.

OS BENEFÍCIOS DO SIMPLES NACIONAL PARA AS MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS

Ano: 2014

Curso: Ciências Contábeis

Aluno(a): Luiz Fernando Carvalho de Brito

Orientador(a): João Victor Mota Marques



Resumo: O objetivo da pesquisa é analisar os benefícios do Simples Nacional para as

micro  e  pequenas  empresas,  demonstrando  quem pode se  enquadrar  nesta  modalidade,  a

origem e evolução histórica do benefício, descrevendo como os doutrinadores se manifestam

acerca  do mesmo.  Foi  apresentado o conceito  de micro  e  pequena empresa e  avaliado o

impacto da redução tributária sobre elas. Muitos empreendedores atuam por emoção, sem a

devida  preparação  para  os  negócios,  sem  formação  adequada  e  com  baixo  capital  para

investir.  Isso contribui para a elevada taxa de fechamento de empresas.  Várias iniciativas

governamentais  e  privadas  estão  contribuindo para orientar  os  empresários,  de modo que

possam adentrar aos negócios com mais segurança. A redução tributária atende somente em

parte  as  ansiedades  do  mundo  corporativo  brasileiro,  que  defende  uma  ampla  reforma

tributária. As alterações que resultaram da implantação do Simples Nacional contribuem para

o combate à informalidade, à sonegação de impostos e a promoção da justiça trabalhista, pois,

ao saírem da informalidade, as empresas garantem proteção social a seus trabalhadores.

Palavras-chave: Impostos. Investimentos. Reforma tributária. Empreendedorismo. 

IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE FLUXO DE CAIXA PARA AS

MICROEMPRESAS

Ano: 2014

Curso: Ciências Contábeis

Aluno(a): José Ivaldo Bernardo Júnior

Orientador(a): Geruza Silva de Oliveira

Resumo: O objetivo desta monografia é analisar os benefícios que o fluxo de caixa , como

ferramenta  de  administração  financeira  que  demonstra  ao  empresário  suas  receitas,

obrigações, e como sua renda está sendo distribuída e como pode agregar o desenvolvimento

das microempresas. Segundo a compreensão, utilizar a ferramenta de gestão controle de fluxo

de caixa de forma correta se torna imprescindível para o sucesso das microempresas e seu

desenvolvimento nas tomadas de decisões, e analisando de qual modo deverá atuar diante das

dificuldades do dia-a-dia. Conforme as informações obtidas neste estudo, com o controle de



fluxo de caixa o microempresário terá uma relação atual sobre o estado financeiro da

microempresa, e, caso tenha necessidade, realizar tomada de decisões imediatas ou futuras

será  possível  devido  o  controle  alimentado.  Devido  a  este  e  outros  fatores  que  serão

apresentados ao decorrer deste estudo. 

Palavras-chave: Microempresas. Fluxo de caixa. Tomada de decisões. 

A IMPORTÂNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NA TOMADA DE

DECISÃO

Ano: 2014

Curso: Ciências Contábeis

Aluno(a): Lilian Valquíria Silva Barbosa

Orientador(a): Aires Cardoso da Silva

Resumo: Atualmente,  com a  grande  concorrência,  toda  e  qualquer  decisão  tomada

influencia de forma relevante no resultado obtido pela empresa. Com isso é necessário

que  todas  as  decisões  sejam  tomadas  com  grande  segurança  nas  informações

necessárias. O início essas informações são as demonstrações contábeis, em especial a

demonstração de resultados elaborada de acordo com a atividade da empresa e com as

necessidades dos administradores. Diante disso, buscou-se desenvolvimento em estudos

para identificar e informar melhor sobre demonstração de resultado e sua importância

para a  tomada de decisão.  A pesquisa bibliográfica utilizada nesse trabalho é  tentar

passar  o  máximo de  informações  sobre  a  importância  da  demonstração  contábil  na

tomada de decisão, baseada em livros especializados na área, revistas, sites em busca de

conhecimentos para melhor expor nesta pesquisa. Trata-se de uma pesquisa exploratória

, tem como objetivo descrever e aprimorar as ideias sobre o tema, tentando ter mais

clareza no tema abordado neste estudo. A caracterização da pesquisa são as diversas

linhas de pensamento dos estudiosos do assunto, trazendo essa pesquisa para o dia-a-dia

da  empresa.  Após  o  estudo  a  demonstração  ajudará  a  administrar  e  verificar  se  a

empresa está atuando de acordo com os planos traçados, e essas informações tem que

ser corretas para que sejam confiáveis. O estudo mostra mais evidente a importância em



demonstrar a contabilidade, o controle de uma empresa, objetivando tomada de

decisão, além de fornecer base de informação para uma elaboração de planejamento.

Este estudo visa mostrar que as demonstrações contábeis analisadas e acompanhadas

por  um profissional  contábil  podem trazer  grandes  benefícios  para  a  empresa.  Esse

estudo  é  de  grande  importância  para  ajudar  na  falta  de  conhecimento  ou  mesmo

comodismo  sobre  a  importância  da  contabilidade,  mostrando  os  instrumentos  e

benefícios de uma empresa com um processo gerencial, assim, estará contribuindo para

o sucesso da empresa. 

Palavras-chave: Decisão. Competência. Planejamento.  

A IMPORTÂNCIA DO SIMPLES NACIONAL PARA AS MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS

Ano: 2014

Curso: Ciências Contábeis

Aluno(a): Aureliana da Silva Câmara

Orientador(a): Renato Batista Dutra

Resumo: O tema a ser abordado por esse estudo é a verificação da importância do “regime

especial unificado de arrecadação de tributos”, Simples Nacional, para as micro e pequenas

empresas. Com base no art. 146 da Constituição Federal de 1988, ficou garantido o tratamento

diferenciado,  que foi  instituída pela  Lei  Complementar  123/2006.  Este  trabalho científico

promove um estudo da importante  contribuição do Simples Nacional  como alternativa de

redução  de  tributos  e  simplificação  da  forma  de  pagamento  para  as  micro  e  pequenas

empresas brasileiras. Enquadra-se, portanto, numa linha geral de pesquisa que visa identificar

os reflexos do simples nacional nos níveis de emprego e na formalização do mercado de

trabalho. No segundo tópico, procurou-se apresentar um resumo das principais características

das alternativas de tributação para o código tributário brasileiro. Já no terceiro tópico buscou-

se comparar citando os pontos fortes e fracos de cada regime. 

Palavras-chave: Micro-Empresas. Importância. Tributação.  



____________________________________________________________________

Direito - 2014

 CONCORRÊNCIA DA CONCUBINA, COMPANHEIRA E CÔNJUGUE

NO ÂMBITO DO DIREITO SUCESSÓRIO

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Gabriela Noemia Geraldes de Pina

Orientador(a): Rodrigo Antônio Calixto de Mello

Resumo: O  trabalho  tem  por  objetivo  o  estudo  da  concorrência  entre  a

concubina  e  a  meeira.  Fazer  uma análise  da  união  estável  e  sua  evolução tanto  na

história  quanto  no  campo  legislativo  e  doutrinário,  até  o  seu  reconhecimento.  Pela

Constituição Federal de 1988, como entidade familiar, bem como a sua regulamentação

através das Leis e o Código Civil Brasileiro, que colocou o companheiro em situação de

total desprestígio, se comparando ao direito sucessório dos conjugues , regulamentado

no artigo1.829 do Código Civil. A sucessão dos companheiros ficou limitada aos bens

adquiridos  onerosamente  na  vigência  da  união  estável.  Com  a  nova  regra,  o

companheiro sobrevivente participará da sucessão juntamente com os descendentes e

até mesmo os colaterais  até o quarto grau,  não ocupando mais a terceira classe dos

sucessíveis.

Palavras-chave: Concubinato. Meeira. Sucessão.



ADOÇÃO HOMOAFETIVA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Camilla Pereira de Souza

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filhos

Resumo: O presente estudo monogŕafico faz uma abordagem sobre a adoção por

casais homoafetivos no Brasil. As possibilidades e barreiras enfrentadas pelos casais do

mesmo sexo na  obtenção deste  direito,  o  objetivo  central  é  tratar  de  forma clara  e

simples  aspectos  sobre  a  adoção  homoafetiva  com  embasamento  jurídico  na

Constituição Federal, no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem

como  os  entendimentos  jurisprudenciais.  A  questão  da  adoção  é  um  assunto

extremamente  polêmico  e  tal  situação,  tem  ensejado  inúmeras  discussões  e

controvérsias  no mundo jurídico,  social  e  principalmente  religioso.  O tema tem sua

relevância devido às inúmeros e rápidas transformações que a sociedade sofreu e vem

sofrendo  nos  últimos  anos  e  que  não  podem ser  ignoradas  pelo  direito.  Tanto  nos

princípios  da  dignidade  da  pessoa  humana,  da  liberdade,  e  do  melhor  interesse  da

criança  e  adolescente,  tais  princípios  estão  elencados  na  Constituição  Federal  e  os

direitos  dos  menores  implícitos  no  artigo  227  onde  estabelece  que  a  criança  e  o

adolescente  tenha  direito  à  vida,  à  saúde,  à  educação,  bem  como  entre  outros,  a

convivência familiar, sem preconceitos de nenhuma ordem. Para que o tema pudesse ser

abordado  de  forma  concisa  foram  utilizados  recursos  bibliográficos,  pesquisas

doutrinárias, legislações, estudo de caso e análise jurisprudencial. Justifica-se a escolha

do  tema  uma  vez  que  a  sociedade  vem cobrando  medidas  legais  que  viabilizam o

procedimento  sem  mais  delongas,  respeitando  o  direito   da  liberdade  sexual,  e

principalmente  o  de  constituir  família,  devendo  banalizar  os  preconceitos  e

concentrarem no melhor interesse da criança e do adolescente.

Palavras-chave: Adoção. Homossexualidade. Dignidade.



A JUDIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NO BRASIL

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Rúbia Werneck Costa Silva 

Orientador(a): Luiz Augusto Costa

Resumo:  O  direito  a  educação  está  garantindo  na  legislação  brasileira,  a

educação é um direito social  com grande proteção judicial,  porém em um grande e

longo trajeto para se obter um agradável nível de satisfação num ordenamento jurídico.

O Poder Público neste âmbito necessita que a possibilidade venha a se cumprir seus

deveres  caso  haja  possibilidade  de  omissão.  É  vista  que  a  formalidade  do

reconhecimento  dos  direitos  educacionais  a  especialização  e  o  desenvolvimento  se

tornam mais complicado chegar à sua “agradável satisfação”. Mas a proteção no direito

social  precisa  que  o  estado  tenha  uma  atitude  positiva,  não  abstendo  de  alguns

comportamentos. Sendo o principal documento do ordenamento jurídico educacional. E

determina, no Brasil, o direito educacional.  A LDB conta com a parceria do governo e

com as instituições de ensino, neste fatores as suas informações deve ter juízo crítico,

aos  que  preocupam  com  a  educação  escolar,  tais  como,  os  educadores,  gestores

escolares e juristas.

Palavras-chave: Direito Educacional. Educação. Legislação. Constituição Federal.

_______________________________________________________________

RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS AMBIENTAIS

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Sidnei Marcos da Silva

Orientador(a): Rodrigo Antônio Calixto de Mello



Resumo: Este  trabalho  monográfico  traz  uma  análise  geral  sobre  a

responsabilidade civil  imputada aos agentes  causadores de danos ao meio ambiente.

Para tanto, faz-se, se início, uma apresentação da temática da responsabilidade civil,

com todos os seus elementos caracterizadores (conduta, dano, nexo de causalidade e

culpa). Passa-se, posteriormente, a um estudo sobre os princípios norteadores do Direito

Ambiental, destacando-se o princípio do desenvolvimento sustentável e o do poluidor-

pagador. E, por fim, passa-se à análise especifica da responsabilidade civil ocasionada

pelos  danos e  a  previsão legal  de  ser  esta  uma responsabilização que  prescindo da

averiguação da culpa do agente,  caracterizando-se, pois, como uma responsabilidade

objetiva.

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Responsabilidade Objetiva. Danos 

Ambientais.

OS CONTRATOS BANCÁRIOS NAS RELAÇÕES  DE CONSUMO NUM

ENFOQUE DO SUPERENDIVIDAMENTO

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Carmim Teixeira da Silva

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: Este  trabalho  tem  por  objetivo  analisar  o  fenômeno  jurídico  do

consumidor  e  compreender  o  conceito  e  a  origem  do  termo  superendividado,

compreender a relação de consumo da contemporaneidade. Com enfoque nos contratos

bancários, abordando sobre os juros e alíquotas dos empréstimos bancários. Versa sobre

como o Código de Defesa do Consumidor aborda sobre a publicidade nas relações de

consumo. Na última parte do trabalho, relatou a importância do tratamento psicológico e

apoio familiar para o superendividado, aborda sobre a conciliação e a renegociação das

dividas. Ao final apresenta o projeto-piloto realizado no Rio Grande do Sul com atuação

nas  Comarcas  de  Charqueadas  e  de Sapucaia  do Sul  coordenado por  Cláudia Lima

Marques,  de  amparo  e  tratamento  do  superendividado,  e  delineia  também  sobre  a



proposta de projeto de Lei nº 283, de 2012 apresenta pelo Senado Jose Sarney para

aperfeiçoar  disciplina  do  crédito  ao  consumidor  e  dispor  sobre  prevenção  do

superendividamento.

Palavras-chave: Superendividamento. Crédito. Consumidor.

APOSENTADORIA DO TRABALHADOR RURAL POR IDADE

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Olivério Moura de Faria

Orientador(a): 

Resumo: O presente trabalho analisa a situação do trabalhador rural ao requerer

o seu benefício junto ao órgão do INSS, procurando constatar qual o motivo de tantos

indeferimentos aos pedidos pleiteados. Percebe-se que a falta de informação sobre os

requisitos necessários para a concessão do benefício e as interpretações errôneas dos

servidores devido à legislação previdenciária não ser clara e ao mesmo tempo técnica,

dificultando  assim seu  entendimento,  que  além de  resultar  em várias  negativas  aos

pedidos, acabam por gerar demandas desnecessárias ao Poder Judiciário, quando não a

desistência do trabalhador rural em relação ao direito a seu almejado benefício. Intenta-

se verificar a situação do trabalhador rural antes da inclusão ao sistema previdenciário e

após  sua  inclusão;  as  várias  formas  de  enquadramento  do  rurícola;  as  formas  de

contribuição e prova da atividade rural e as mudanças previdenciárias ocorridas e ainda

discutidas no Congresso Nacional.

Palavras-chave: Trabalhador Rural. Benefício. Direito Previdenciário. Provas.



RESPONSABILIDADE CIVL POR ABANDONO AFETIVO:

CONTROVÉRSIAS E TENDÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Jader Santana de Sousa

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho 

Resumo:  O presente trabalho busca esclarecer o instituto da responsabilidade

civil  por  abandono  afetivo,  de  acordo  com  os  dispositivos  do  novo  Código  Civil,

Estatuto  as  Criança  e  do  Adolescente  e  Constituição  Federal.  Tem  como  escopo

demonstrar a possibilidade da responsabilização da conduta lesionada daquele que tem

o dever moral e social de amar, entretanto não dá suporte à sua prole. De tal modo, para

compreensão da possibilidade, apresentar seus requisitos ensejadores a uma reparação

indenizatória  satisfatória,  bem como os  meios  probatórios  capazes  de  motivação do

Estado-Juiz.  Assim,  este  estudo  realiza  uma  análise  quanto  aos  direitos  inerentes  a

criança  abandonada  sentimentalmente.  Dessa  forma,  o  assunto  vem ganhando  força

junto a doutrina e jurisprudência, com o fito de buscar a efetiva aplicação do Princípio

da Afetividade e Proteção integral da Criança,  permitindo assim alcançar o objetivo

maior, que vem a ser a reparação através da indenização à prole lesada por conduta

omissiva daquele que deveria amá-la.

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

DANOS MORAIS NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS COM ENFOQUE

NO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO



Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Hudson Borges Leal Lima

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho 

Resumo: Esta pesquisa explica como ocorre a caracterização do dano moral e a

inclusão desse instituto nas ações trabalhistas, assim como a delimitação, caracterização

e mensuração, exercendo o direito de forma justa àquele de sofreu o dano causado pela

conduta de seu empregador. Esclarece o conceito e a caracterização do dano moral nas

relações trabalhistas, analisa a evolução do instituto do Dano Moral, e por fim como a

Justiça do Trabalho é competente no que tange a resolução de tais lides trabalhistas. A

princípio é necessário conceituar esse fenômeno “dano moral”, e explicar sua origem

etimológica, e trazer à colação conceitos da doutrina, a fim de entender esse instituto.

Ainda, para elucidar o tema, deve haver distinção entre contrato de trabalho de relação

de  emprego,  podendo  então  definir  qual  ofensa  à  moral  pode  ser  entendida  como

oriunda desse vínculo obrigacional. O objetivo é identificar os casos de cabimento da

indenização por danos morais decorrentes da relação de trabalho, delimitando a atuação

causadora de dano e os limites de sua reparação.  A segurança jurídica nas  relações

pessoais entre empregado e empregador deve ser protegida, com intuito de aplicar o

direito de forma correta, e proteger bem realmente atingidos, evitando o enriquecimento

ilícito.

Palavras-chave: Dano Moral. Caracterização. Competência.

COMPETÊNCIA E ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI EM CASOS DE

CRIME DE ABORTO

Ano: 2014

Curso: Direito



Aluno(a): Hellen Christina Oliveira Valente

Orientador(a): Alexander Corrêa

Resumo: Intitulado “A competência e atuação do Tribunal do Júri em casos de

crime de aborto” o tema fundamental discutido no trabalho é o aborto e ocorrência de

liberação que havido no mundo. De forma secundária enfoca-se o papel do Júri no cado

em tela. O estudo do tema norteou-se busca de respostas para as seguintes questões: O

que é aborto e qual seu tratamento pela Lei penal brasileira? Quais são os fundamentos

históricos e funcionais do Tribunal do Júri? Como tem se posicionado o Tribunal do Júri

diante dos casos de aborto criminoso? Visando responder a tais questões delimitou-se o

objetivo geral de analisar a competência e atuação do Tribunal do Júri em caos de crime

de aborto. Tal objetivo incidiu na delimitação dos objetivos específicos apresentados a

seguir:  conceituar  aborto,  ressaltando  sua  tipificação  criminal;  analisar  o  aborto  no

direito  comparado;  descrever  aspectos  históricos  e  funcionais  do  Tribunal  do  Júri.

Visando atingir tais objetivos e responder as questões que explicitam a problematização

do presente trabalho foi empregado o método bibliográfico por meio da leitura e análise

de livros, artigos, científicos e legislações. O aborto provocado tem sido liberado em

vários países do mundo em decorrência da pressão de grupos que alegam o direito da

mulher sobre seu próprio corpo. No Brasil, país de matriz cristã católica prevalece a

tipificação criminal da prática, salvo nos casos contemplados em lei a saber: para salvar

a vida de gestante, decorrência de estupro, anencefalia. O fato de constituir crime doloso

contra a vida o julgamento de crimes de aborto fica a cargo do Tribunal do Júri, uma

instituição  de  histórico  incerto  que  esteve  presente  ao  longo  das  Cartas  Magnas

brasileiras e de consolidou como a Constituição Federal de 1988.

Palavras-chave: Aborto. Crime. Tribunal do Júri.

EMPREGADAS DOMÉSTICAS: REGULAMENTAÇÃO DAS HORAS

EXTRAS

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Marcos Wesley Silva



Orientador(a): Rodrigo Antônio Calixto Mello

Resumo: Este  trabalho  monográfico  tem  por  finalidade  analisar  os  direitos

reconhecidos pela Emenda Constitucional de nº. 72, promulgada no dia 02 de abril do

ano de 2013, com um enfoque maior no que se refere à regulamentação das horas extras

das empregadas domésticas. Isso porque, é de trivial savença que a referida emenda

alterou a redação do Parágrafo Único, do artigo 7º, da Carta Política, sendo que nesse

momento os trabalhadores domésticos passaram a ter reconhecidos direitos que antes,

eram atribuídos somente aos trabalhadores rurais ou urbanos. Ademais, é de se frisar,

ainda, que mesmo com a promulgação da referida emenda, o Congresso Nacional, não

procedeu com regulamentação deste matéria, que certamente, trará grandes discussões

no âmbito da justiça do trabalho. Sendo que, em razão da não regulamentação, muitos

desses direitos conferidos pela Emenda Constitucional nº. 72/13 permanecem, somente

no papel.

Palavras-chave: Empregado Doméstico. Direitos Constitucionais. Emenda à 

Constituição. Jornada de Trabalho. Hora Extra.

O ESTATUTO DO IDOSO NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS

HUMANOS, SUA EFICÁCIA E ACEITAÇÃO SOCIAL

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Antonio de Lisboa Vieira

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho



Resumo:  Este trabalho tem como estudo a compreensão de qualidade de vida

para os idosos, buscando avaliar de que forma, o Estatuto do Idoso, vem sendo aplicado.

Abordando, também uma contextualização sobre as mudanças relativas aos idosos no

Brasil  e  no  mundo  e  a  posição  das  sociedades  perante  a  estas  mudanças.  Pois  as

pesquisas recentes realizadas no Brasil demonstram o envelhecimento da população em

detrimento  do  menor  índice  da  taxa  de  natalidade  nas  famílias.  Na modernidade,  a

correria  do dia a dia da vida profissional do pai  e  da mãe que trabalham fora e as

dificuldade na educação dos filhos,  tendem a influenciar para que cada vez mais as

famílias tenham uma menor quantidade de filhos, em que em tempos remotos. Ainda no

primeiro  capítulo,  faz-se  um  resgate  histórico  da  proteção  social  ao  idoso,  suas

conquistas  e  garantias.  Na segunda seção tratou-se da caracterização e conceitos  de

qualidade  de vida e qualidade de vida na velhice. Diante das conclusões, percebeu-se

que o sentido de qualidade de vida dos idosos. Abrangem muitos significados, porém o

convívio familiar é o elemento primordial constitutivos de uma boa qualidade de vida.

No entanto o objetivo do presente estudo foi analisar o crescimento da população idosa

no  Brasil  que  a  cada  ano  vem  aumentando.  Essa  monografia  é  um  trabalho

bibliográfico,  realizado  através  de  pesquisas  em livros,  artigos,  sites  e  revistas  que

tratam  do  tema,  buscando  dessa  forma  um  melhor  compreensão  sobre  o  assunto

mencionado.

Palavras-chave: Idoso. Humanização. Envelhecimento. Qualidade de Vida.

TRIBUNAL DO JÚRI: NO ENFOQUE DOS JUÍZES LEIGOS PARA

VOTAÇÃO DOS SEUS QUESITOS

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Tiago Silva de Jesus

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho



Resumo: O presente trabalho busca esclarecer o instituto do Tribunal do Júri de

acordo  com  posicionamento  doutrinários,  jurisprudências  e  legislações.  Tem  como

escopo demonstrar o júri de forma geral, bem como os juízes leigos quando da votação

dos quesitos. De tal modo, para compreensão da Instituição, mister se faz apresentar sua

origem histórica,  fundamentos,  competência,  procedimento,  ainda,  a quesitação e  os

juízes leigos. Assim, este estudo realiza uma análise quanto aos jurados na votação dos

quesitos. Dessa forma, propõe alterações na atual legislação com o fito de buscar uma

maior  segurança  quando  os  jurados  forem  decidir  acerca  das  causas  que  lhes  são

imputadas, permitindo assim, alcançar uma forma eficaz de se fazer Justiça.

Palavras-chave: Tribunal do Júri. Juízes Leigos. Quesitos.

O TRABALHO DA ADOLESCÊNCIA E A VIDA ESCOLAR

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Michelle Francisca Alves

Orientador(a): Rodrigo Antônio Calixto Mello

Resumo: Essa  monográfica  intitula-se  “O trabalho  da  adolescência  e  a  vida

escola”  e  foi  elaborada  visando explanar  sobre o trabalho na adolescência e  a  vida

escolar. A abordagem da temática foi norteada pelas seguintes questões: Qual o conceito

e as características do contrato de aprendizagem: Que entidades podem proporcionar

trabalhos menores? Que aspectos legais favorecem ao menor a conciliação do trabalho e

a  vida  escolar?  Visando  obter  respostas  às  questões  explicitadas  foi  delimitado  o

seguinte  objetivo  geral:  analisar  os  aspectos  legais  relativos  ao  trabalho  do  menor

ressaltando  a relevância do sujeito em conciliar trabalho e estudo escolar. Diante desse

objetivo foram levantados os seguintes objetivos específicos: conceituar e caracterizar o

contrato de aprendizagem; analisar os aspectos fundamentais do trabalho do menor à luz

da  legislação  brasileira;  ressaltar  o  trabalho  de  formação  profissional  do  menor

realizado por algumas entidades governamentais e não governamentais. Visando atingir



tais  objetivos  foi  utilizado  o   método  bibliográfico  ou  de  compilação,  o  qual

consiste  na  apresentação  do  pensamento  de  diversos  autores  a  respeito  do  tema

proposto.  Em  relação  aos  principais  resultados  obtidos  por  meio  da  pesquisa  vale

destacar que o contrato de aprendizagem é uma modalidade que possui características

distintas  do contrato  de  trabalho visto  contemplar  a  aprendizagem e ter  em vista  o

sucesso do sujeito na vida escolar. Tais aspectos são os motivadores para uma menor

jornada de trabalho e a obrigatoriedade da aprendizagem técnico profissional bem como

o  cumprimento  da  escolarização  básica  conforme  preconizado  pela  lei

infraconstitucional.

Palavras-chave: Aprendizagem. Contrato. Educação. Formação.

ADAPTAÇÃO E REFLEXOS SOCIAIS PARA O ADOTANDO NA

ADOÇÃO HOMOAFETIVA

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Danubia Francielle de Souza

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O  presente  trabalho  visa  abordar  a  questão  da  adoção  por  casais

homoafetivos. O estudo foi desenvolvido com o objetivo de refletir sobre a adaptação e

reflexos sociais para o adotando na adoção homoafetiva. Para isso aborda-se a história

da homoafetividade e suas evoluções, destaca-se   que é o reconhecimento da união

homoafetiva abriu portas para o novo conceito de família não fazendo sentido assim

existe razão para exclusão destes casais nos processos de adoção. O desenvolvimento do

trabalho ocorreu com análise a luz da doutrina e da legislação. Dessa forma o propõe

alterações  na atual  legislação com o fito  de buscar  a efetiva aplicação do princípio

constitucional da isonomia permitindo assim alcançar o objetivo maior a justiça

Palavras-chave: União Estável Homoafetiva. Adoção. Criança. Adolescentes.



DIREITO DE EXPRESSÃO E O LIMITES DA LIBERDADE DE

IMPRENSA NO BRASIL APÓS A CONSTITUINTE DE  1988

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Iolanda Pereira Caixeta Silva

Orientador(a): 

Resumo: Desenvolvido à partir do tema direito de expressão e liberdade de imprensa o

presente trabalho foi intitulado foi direcionado a analisar os limites desse direito em

face da Constituição Federal de 1988, bem como a forma como tem se manifestado na

sociedade brasileira após esse marco legal. A investigação acerca do tema foi norteado

por  um  problema  científico  manifestado  por  meio  das  seguintes  questões:  Que

tratamento  a  liberdade  de  expressão  e  liberdade  de  expressão  recebeu  ao  longo da

história do Direito Constitucional brasileiro? Como a censura à liberdade de expressão e

liberdade de imprensa ideologicamente ao Estado ao longo da história do Brasil? De

que forma a liberdade de expressão a e liberdade de imprensa tem sido limitada na

atualidade,  mesmo  diante  da  proteção  constitucional  que  recebe?  Visando  obter

respostas  a  tais  indagações  foi  delimitado  o  seguinte  objetivo  geral:  analisar  a

efetividade do direito  à  liberdade de expressão expresso na Constituição Federal  de

1988 tendo como base limitações que tem afetado a liberdade de imprensa.  Para se

atingir  tal  objetivo  foram  delimitados  os  seguintes  objetivos  específicos:  definir

liberdade de expressão e liberdade de imprensa tração do seu perfil histórico; analisar a

liberdade  de  expressão  e  liberdade  de  imprensa  a  partir  das  Constituições  Federais

brasileiras;  destacar  de  forma crítica  as  limitações  que  são impostas  à  liberdade  de

imprensa na atualidade associado-as ao preconizado no art. 220 da Constituição Federal

de 1988. O método utilizado para o desenvolvimento do estudo foi o bibliográfico ou de

compilação consistiu na apresentação do pensamento de diversos autores a respeito do

tema  proposto.  Em  relação  aos  dados  coletados  constatou-se  que  consagrada  na

Constituição Federal de 1988 como direito fundamental a liberdade de expressão limita-

se a medida que seu exercício invade outros direitos de outras pessoas. Na sociedade



atual, há interferências, em especial de ordem capitalista que tem retirado a

efetividade da liberdade de expressão e Imprensa em fase de ideias da classe dominante.

Palavras-chave: Liberdade de Expressão. Limites. Ideologias. Capitalismo.

INVENTÁRIO E PARTILHA: NOTÁVEIS CONTROVÉRSIAS NOS

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Lucas Parreira de Siqueira

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O presente trabalho busca esclarecer o instituto do inventário na forma

extrajudicial, de acordo com os ditames no novo Código civil e das leis esparsas. Tem

como escopo  demonstrar  a  possibilidade  de  lavratura  de  inventário  através  de  uma

escritura pública, levando em consideração as disposições trazidas pelo nosso Código

Civil em seu artigo 1829 e seguintes, bem como as modificações trazidas pela lei 11.441

de 4 de janeiro de 2007. De tal modo, para compreensão da possibilidade de se fazer

uma escritura pública em substituição ao procedimento judicial, mister se faz apresentar

seus  requisitos  os  quais  são necessários  para  sua  configuração jurídica.  Assim,  este

estudo realiza uma análise quanto aos direitos dos seus dos herdeiros necessários e a

facilitação no trâmite do ato concessório. Dessa forma, é trazido as alterações na atual

legislação com fito de buscar a efetiva aplicação do princípio da celeridade permitindo

assim, alcançar o objetivo maior, que vem a ser os direitos de cada herdeiro, de forma

justa e célere.

Palavras-chave: Sucessões. Inventário extrajudicial. Lei 11.441/200



HABEAS CORPUS: ORIGEM E RELEVÂNCIA PARA O DIREITO

BRASILEIRO

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Volney Soares Caixeta

Orientador(a): Luiz Augusto Costa

Resumo: Intitulado  o  “habeas  corpus:  origem  e  relevância  para  o  direito

brasileiro”  Este  trabalho  foi  elaborado  visando  obter  respostas  aos  seguintes

questionamentos:  Qual o papel e a  importância exercida pelos Habeas corpus como

garantia  de  proteção  ao  direito  dos  indivíduos  em relação  a  sua  liberdade?  Qual  a

importância do Habeas corpus como limitador do jus puniendi do Estado? Em que casos

pode ser impetrado o Habeas corpus, visando assegurar a liberdade de locomoção dos

indivíduos?  Visando  responder  a  tais  indagações  foi  delimitado o  objetivo  geral  de

apresentar os aspectos que consolidam a relevância do Habeas corpus para o direito

brasileiro  e  a  proteção da liberdade  de  locomoção dos  indivíduos para  se  atingir  o

objetivo  geral  foram  delimitados  os  seguintes  objetivos  específicos:  conceituar  e

caracterizar historicamente o Habeas corpus; analisar o papel do Habeas corpus como

instrumentos limitador do jus puniendi do Estado; enfatizar meio  de jurisprudência a

importância dos Habeas corpus para o direito e a sociedade brasileira. A metodologia

utilizada no desenvolvimento do estudo foi à bibliográfica, por meio da leitura e análise

de livros, artigos científicos e legislação, em especial a Constituição Federal de 1988

entre  os  principais  resultados  obtidos  por  meio  da  pesquisa  é  válido  salientar  a

compreensão de que vem a ser habeas corpus, um instituto cuja origem imprecisa, de

forma que os teóricos de surgimento na Inglaterra, mas basicamente no ano de 1215. No

direito brasileiro o habeas corpus foi empregado  para proteger o direito distintos da

liberdade de locomoção sendo finalmente  delimitado a  esta  com a Carta  Magna de

1988, que traz em seu bojo uma natureza humanística voltada a assegurar direitos e

garantias fundamentais dos indivíduos, com a liberdade, controlando o poder punitivo

(jus puniendi) do estado.



Palavras-chave: Liberdade de Locomoção. Jus Puniendi. Habeas Corpus

_____________________________________________________________________

REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL NO BRASIL

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Jonathas Cintra de Oliveira

Orientador(a): Rodrigo Antônio Calixto de Mello

Resumo: Objetivo desta monografia fazer uma breve estudo sobre a redução da

maioridade penal no Brasil, analisando os fatores favoráveis e os fatores que são contra

a redução da maioridade penal. O debate em torno da Redução Penal tem ganhado, cada

vez  mais  destaque  na  sociedade  brasileira.  Acuados  pela  sensação  de  violência

crescente,  setores  da  sociedade  têm,  que  continuamente,  defendido  o  aumento  e  o

recrudescimento das sanções penais, a criminalização de novas condutas e extensão do

alcance  do  Direito  Penal  aos  adolescentes  hoje  inimputáveis  para  esses  setores  da

sociedade, em geral, para o senso comum, o Direito Penal é visto como um remédio

para curar todos os males causados pela aumento da criminalidade. Com um raciocínio

é extremamente errôneo e simplista, a violência somente diminuiria se houvesse maior

rigor na aplicação das leis penais, como majoração das penas, encarceramento maciço

da  população  e  cerceamento  de  direitos  e  garantias  individuais  e  constitucionais.

Conclui-se dessa forma em que a preocupação em que os legisladores entender essa

repressão tal qual o sistema aplicado aos imputáveis como sendo muito rigoroso e que

na maioria das vezes não se recupera e atualmente a sociedade se vê vitimado com as

mais diversas expressões de violência, e no sistema jurídico-penal brasileiro, o menor de

18 anos é imputável está sujeito a uma legislação específica, mais branda dada o seu

peculiar estado de desenvolvimento psicossocial  que,   entendem os legisladores não

torná-los  aptos  a  serem  punidos  por  suas  ações  delituosas  como  se  adulto  fosse.

Conclui-se dessa forma, que a Ordem Constitucional instituída em 1988 determinou em

seu artigo 228, que os menores de 18 (dezoito) anos considerando inimputáveis ficam

sujeitos às normas da legislação especial, especificamente o Estatuto da Criança e do



Adolescente.  Dessa  forma,  o  menor  de  18  anos  é  inimputável  está  sujeito  à

legislação  específica,  mais  branda  o  seu  peculiar  estado  de  desenvolvimento

psicossocial que,  que entendem os legisladores, não torná-los aptos a serem punidos

por suas ações delituosas como se como se adulto fosse.

Palavras-chave: ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente. Redução da 

Maioridade Penal. Inimputáveis.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DESPENALIZAÇÃO DO

USUÁRIO

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Mariana de Araújo Pavore

Orientador(a): Alexander Corrêa Albino da Silva

Resumo: Neste trabalho, são igualmente verificados posicionamentos dos mais

variados estudiosos foristas, sociólogos e depoimentos de autoridades competentes para

a repressão que, em seu cotidiano, vivenciam o já referido aumento e a banalização da

punições. O assunto drogas sempre foi um dos temas exaustivamente debatidos e seu

uso combatido de forma drástica durante vários anos. É certo afirmar que o texto fala

que trata a Lei nº11.343/06 em seus artigos é duro e determina que caiba ao Estado

preservar, fiscalizar, dar condições de tratamento e reabilitação ao usuário de tóxicos.

Mas o que se vê é uma inoperância  e desobediência a essa lei, já que são pouquíssimos

em âmbito nacional os centro de reabilitação de drogados. O objetivo desta monografia

é demonstrar de forma simples e clara os meandros que permeiam a temática referente

ao uso de drogas,  promovendo uma abordagem ampla das  mesmas,  enfocando suas

origens, características, premissas e aplicações, no sentido da preservação da família

com instituição.  Este  trabalho utiliza  de  uma metodologia  de  compilação em obras

literárias, da busca em meios eletrônico e em artigos que versam sobre o assunto em

pauta. Ao final chega-se à conclusão de que o Estado é ineficaz em atender às suas



obrigações  e  a  família  se  vê  mais  uma  vez  prejudicada  desassistida  em seus

direitos fundamentais.

Palavras-chave: Drogas. Despenalização. Usuário.

______________________________________________________________

MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS E SUA EFICÁCIA

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Thiago Frugoni Abrão

Orientador(a): Alexander Corrêa

Resumo: A presente  monografia  intitulada  “Medidas  socioeducativas  e  sua

eficácia”,  norteou-se  à  partir  de  uma  análise  reflexiva  acerca  das  medidas

socioeducativas, levando-se em consideração a funcionalidade desse meio coercitivo. A

pesquisa se norteou à partir dos seguintes  questionamentos: Quais aspectos fazem do

ECA uma evolução na  legislação menorista  no Brasil?  Quais  são as  medidas  sócio

educativas previstas no ECA? As medidas socioeducativas elencada no ECA tem sido

efetivamente eficientes em coibir a prática de atos infracionais por menores de 18 anos?

Em busca de respostas a estas perguntas problema delimitou-se como objetivo geral:

compreender o papel das medidas socioeducativas à partir de sua eficácia na prevenção

de atos infracionais praticados por menores de 18 anos à partir de uma paralelo entre a

Lei nº.8.069/90 e a legislação menorista que a antecedeu; analisar o cabimento de cada

uma das medidas socioeducativas previstas no art. 112 da Lei nº. 8.069/90; discorrer

sobre a eficácia das medidas socioeducativas como ação que inibe a prática de atos

infracionais. Como metodologia para o desenvolvimento do estudo foi realizada uma

pesquisa  bibliográfica  de  natureza  descritiva  à  partir  da  análise  de  livros,  artigos

científicos  e  da  legislação  pertinente  a  temática.  Por  meio  do  estudo  foi  possível

compreender que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) representa um marco

evolutivo na legislação menorista no Brasil, se fundamentando em princípios como o da

humanidade e  o da condição peculiar  de pessoa em desenvolvimento.  É como base



nesses princípios que tem sido aplicadas as medidas socioeducativas. Contundo

observa-se  o  aumento  da  criminalidade  praticada  por  infantes  e  até  casos  de

reincidência,  o que divide opiniões de teóricos estudiosos acerca da eficácia de tais

medidas.

Palavras-chave: Medidas Socioeducativas. Princípios. Atos Infracionais. Eficácia.

________________________________________________________________

A EFICÁCIA DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO

PSICOPATA

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Sinthia Mirella Dias Borges

Orientador(a): Alexander Corrêa

Resumo: O objetivo desse trabalho é realizar um estudo sobre indivíduos com

transtorno de personalidade psicopática (psicopata) e, a eficácia das sanções penais a

estes aplicadas. Com enfoque nas medidas de segurança, por ser medida mais adotada

atualmente  pela  justiça  brasileira.  Para  a  produção  desta  monografia  foi  utilizada  a

técnica de pesquisa bibliográfica no seus diversos meios e a legislação brasileira. Com o

objetivo de entender como é que se imputa uma sanção a um agente que praticou um

crime,  estudar  sob a visão de profissionais,  o perfil  do indivíduo identificado como

psicopata e analisar as medidas de segurança e sua eficácia quando é aplicada em um

indivíduo com transtorno de personalidade psicopática.

Palavras-chave: Medida de Segurança. Transtorno de Personalidade Psicopática.

O DANO MORAL DECORRENTE DE ATOS ILÍCITOS COMETIDOS

NAS REDES SOCIAIS: UMA ANÁLISE DOUTRINÁRIA BRASILEIRA



Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Michelle Cristine Almeida de Carvalho

Orientador(a): Luiz Augusto Costa

Resumo: O trabalho monográfico apresentará o tema: O dano moral decorrente

de  atos  ilícitos  nas  redes  sociais.  Uma  análise  Doutrinária  Brasileira,  sendo

desenvolvido  em  três  capítulos,  que  descrevem  sobre  a  internet,  o  dano  moral,

responsabilidade civil e a responsabilidade civil nas redes sociais, assunto de grande

atualidade e polêmica em que todos da “nova geração” encontram-se interligados de

maneira direta ou indireta, enfatiza de maneira clara e objetiva, evolução histórica até os

dias atuais e o seu funcionamento, da mesma maneira, os elementos, fundamentação

legal, modalidades passando pela Constituição Federal de 1988, Código Civil de 2002 e

Código de Defesa do Consumidor. Aborda a responsabilidade civil, apresentando seu

conceito e elementos, sendo estes a ação ou omissão do agente, dano ou prejuízo, e nexo

da  causalidade,  buscando  também analisar  o  quantum  indenizatório.  A metodologia

empregada é a de compilação tendo como fontes: Maria Helena Diniz, Carlos Roberto

Gonçalves,  Silvio  de  Salvo  Venosa,  Pablo  Stolze,  dentre  outros.  Utilizou-se  ainda

legislação específica, do mesmo modo que um número relevante de artigos postados na

internet e a jurisprudência brasileira para assim engrandecer e enriquecer a pesquisa.

Finalmente, conclui-se dando ênfase no grande avanço do número de usuários das redes

sociais e a consequente disseminação de conteúdos publicados, muitas vezes é difícil

controlar  o  comportamentos  indevidos.  Os  ofendidos  não  devem  deixar  que  seus

direitos sejam banalizados, devendo tratar danos causados online da mesma forma que

os off-line,  reais, levando a maior conscientização da população. Saliente-se ainda que

apesar de ser o tema recente, a responsabilidade civil nas redes sociais deve ser vista de

forma séria devido à potencialidade que tomou nos últimos anos.

Palavras-chave: Internet. Redes Sociais. Responsabilidade Civil e Dano Moral.

O SUPERENDIVIDAMENTO NO CONTRATOS BANCÁRIOS E OS

SEUS REFLEXOS PSICOLÓGICOS



Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Lorrane Azevedo de Carvalho

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  a  divulgação  do

superendividamento.  Assim,  apresentando medidas  preventivas  e  resolutivas  para tal

fenômeno, buscando a ressocialização do consumidor superendividado para a sociedade

e para o mercado, tendo em vista quão grandes são as consequências que enfrentam

estes indivíduo e quando problemas sócio-psicológicos se acarreta não só para o próprio

consumidor mais também para toda sociedade no contexto geral, e a conscientização de

todos estes consumidores do quanto são vítimas do Marketing  abusivo e da mídia que

geram nos mesmos falsas necessidades, e de tantos contratos obscuros que na maioria

das  vezes  são  omissivos,  induzindo  os  consumidores  ao  consumo  do  crédito

compulsivo, por ser tratar de algo que inicialmente mostra se algo tão vantajoso e fácil

acesso. 

Palavras-chave: Superendividamento. Consumidor. Marketing. Crédito. Contratos

Abusivos. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO BRASIL E EFICÁCIA DA LEI MARIA

DA PENHA

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Shirley Paixão

Orientador(a): Alexander Corrêa

Resumo: Será mostrado no presente estudo a eficácia da Lei Maria da Penha,

nº11.340/06,  em relação às  sanções  aplicadas  aos  agressores.  A violência  doméstica

contra a mulher é um fenômeno mundial, que atinge todos os tipos de mulheres em

todas as classes sociais. É um problema grave que vêm se arrastando pelos séculos, e

que ainda hoje se manifesta nos espaços domésticos trazendo muita dor e sofrimento.



Por meio da Lei Maria da Penha,  a violência doméstica contra a mulher, passou a

ter uma devida atenção. Esta lei tem como objetivo geral do presente estudo é o de

discorrer sobre a eficácia desta Lei em relação às sanções aplicadas aos agressores. A

Lei Maria da Penha deixa bem claro em seu Art. 1º à razão de sua existência, pois veio

para inibir, ao mesmo tempo em que cria mecanismo para coibir e prevenir a violência

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos parágrafos 8º do artigo 226 da

Constituição federal  de 1988. A metodologia utilizada para a  realização do presente

estudo foi por meio de pesquisas bibliográficas, sendo realizadas pesquisas em doutrinas

pertinentes ao assunto, internet, jurisprudências, entre outros.

Palavras-chave: Violência Doméstica. Mulher. Agressor. Lei nº 11.340/06.

A TEORIA MONISTA E A REGULARIZAÇÃO DO EMIGRANTE NO

ENFOQUE E O DO APARENTE CONFLITO ENTRE NORMAS

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Rosilene Rodrigues Pereira

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo:  Vamos perceber a seguir que o direito internacional é o conjunto de

princípios  e  normas,  sejam  positivados  ou  costumeiros,  que  representam  direito  e

deveres  aplicáveis  no âmbito internacional  (  perante  a  sociedade internacional).  Em

outras palavras, Direito internacional público consiste no sistema normativo que rege as

relações exteriores entre os atores internacionais. O arcabouço jurídico que norteia as

relações entre os sujeitos que integram a sociedade é o que se pode dominar de  direito

internacional  público.  É  o  Ramo  da  ciência  jurídica  que  visa  regular  as  relações

internações  com o fim precípuo de viabilizar  a  convivência  entre  os  integrantes  da

sociedade internacional.  O trabalho analisa a relação entre fundamentais. Tem como

objetivo demonstrar como as atuais políticas de tratamento do trabalhador imigrante

geram sua exclusão social, indicando a necessidade de um novo tratamento que garanta

o  mínimo existencial,  observando  o  sistema internacional   dos  direitos  humanos,  e

apontar eventuais soluções para dirimir tais problemas.



Palavras-chave: Direito Internacional. Tipo de Visto. Imigrantes. Visto de 

Trabalho.Trabalhador Imigrante.

 A DELAÇÃO PREMIADA E AS RECENTES MODIFICAÇÕES

ORIUNDAS DA LEI 12.850/13

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Eduardo José de Sá Junior Curado

Orientador(a): Alexander Corrêa

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

Palavras-chave: 

_________________________________

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO COM ENFOQUE NA

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Thais Andretta Pruja

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: Este  trabalho  de  conclusão  de  curso  aborda  a  responsabilidade  civil  do

advogado  na  litigância  da  má  fé  e  as  polêmicas  decorrentes  em  torno  da

responsabilidade  civil,  ou  não,  do  causídico  quando  é  demonstrado  que  a  parte

contratante  de  seus  serviços  está  agindo  de  má  fé,  distorcendo  fatos  e  buscando  a



procrastinação do processo  quando já  não  há  mais  como se  evitar  a  sentença

desfavorável.  As  controvérsias  doutrinárias  e  jurisprudenciais  acontecem  devido  a

posições paradoxais entre os diversos diplomas legais. O Artigo 133 da Constituição

Federal e o art. 1º da Lei nº 8.906/1994, na qual se funda o Estatuto da OAB e seu

Código  de  Ética  do  Advogado,  garantem  ampla  independência  e  autonomia  ao

advogado  no  exercício  da  advocacia.  O  parágrafo  único  do  art.  14  do  código  de

Processo Civil isenta o advogado de ser penalmente imputado na litigância de má fé,

recaindo toda a culpa sobre a parte litigante que usou da má fé. Mas, o art.  927 do

Código Civil afirma que “aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado

a repará-lo” e o Código de Defesa do Consumidor tende a considerar o advogado um

fornecedor de serviços e o cliente como um consumidor, e, portanto, passível de ser

imputado  por  negligência  e  outras  infrações.  Além  disso,  o  Código  de  Ética  do

Advogado que impõe penas severas aos profissionais que o infringem.  

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Advogado. Litigância de má-fé. 

_____________________________________________________________________

REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL COMO MECANISMO INIBIDOR DA

PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Talita Pantaleão Silva

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O presente trabalho busca esclarecer o instituto da redação da maioridade penal

de acordo com posicionamentos doutrinários, jurisprudências e legislações. Tem como escopo

demonstrar a redução da maioridade penal de forma geral, bem como as consequências que

trarão  para  a  sociedade.  De  tal  modo,  para  compreensão  da  Instituição,  mister  se  faz

apresentar  sua  história,  fundamentos,  competência,  procedimento,  ainda,  autores  que  se

posicionam a favor e  contra  tal  assunto.  Assim,  este  estudo realiza uma análise quanto a

redução da maioridade penal. Dessa forma, propõe alterações na atual legislação com o fito de



buscar uma maior segurança quando da aplicação da legislação pertinente, permitindo assim,

alcançar uma forma eficaz de se fazer justiça.

Palavras-chave: Maioridade penal. Infância e juventude. Medidas de proteção. 

TRABALHO DOMÉSTICO: UMA ANÁLISE DOS DIREITOS DO

TRABALHADOR À LUZ DA EMENDA CONSTITUCIONAL 72

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Marli Lobo Souza Rezende

Orientador(a): Rodrigo Antonio Calixto Mello

Resumo:  O tema desse  trabalho monográfico  foi  o  trabalho doméstico,  cujas  análises

foram delimitados ao advento da Emenda Constitucional 72, o que gerou o título ‘Trabalho

doméstico: uma análise dos direitos do trabalhador à luz da Emenda Constitucional 72’. O

estudo do tema foi realizado tendo como base as seguintes perguntas/problema: Que fatores

levaram a  evolução  dos  direitos  do  trabalhador  no  Brasil?  Qual  a  importância  social  do

trabalho  doméstico?  Quais  os  efeitos  práticos  das  inovações  trazidas  pela  Emenda

Constitucional 72 sob a equiparação dos direitos do trabalhador doméstico em detrimento aos

direitos  de  outros  profissionais?  Para  se  obter  respostas  a  tais  questionamentos  foi

estabelecido  como  objetivo  geral:  analisar  a  equiparação  dos  direitos  do  trabalhador

doméstico em detrimento aos direitos das demais categorias à luz da legislação trabalhista

brasileira. Tal objetivo geral incidiu nos seguintes objetivos específicos: delinear um breve

percurso histórico dos direitos do trabalhador; ressaltar a relevância do trabalho doméstico par

a sociedade; analisar o processo legal e prático de equiparação dos direitos do trabalhador

doméstico a outras categorias profissionais.  Visando atingir  tais objetivos, utilizou-se uma

metodologia  fundamentada  no  método  bibliográfico  em  uma  modalidade  de  pesquisa

descritiva, que consolidou por meio da análise de livros e artigos que abordam o tema, além

da legislação pertinente , o que envolveu não só a Emenda Institucional 72 como a própria

Constituição Federal de 1988 e outros diplomas. A citada EC inovou ao atribuir ao empregado



doméstico  uma  série  de  direitos,  contudo,  constata-se  que  alguns  tem

aplicabilidade  imediata,  outros  porém,  requerem uma  legislação  específica  que  apresente

procedimentos, em especial no que tange a perspectiva tributária. 

Palavras-chave: Trabalho doméstico. Emenda Constitucional 72. Evolução.

OS REFLEXOS DO INDULTO NA REINTEGRAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DO

PRESO

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Naiala Pires Pereira

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: Muitos são os benefícios criados pelo Estado para favorecer os presos, com um

sistema prisional falido, esses benefícios são utilizados como forma de política criminal, para

beneficiar o próprio Estado demonstrando sua incompetência. O objetivo do presente estudo é

analisar as consequências do indulto na ressocialização e reintegração do preso, e investigar o

papel do Estado na criação deste benefício. Desta forma, serão enfocados conteúdos como: a

Lei  de  Execuções  Penais,  conheceremos  as  modalidades  penais  existentes  no  Brasil,  e

analisaremos  o  conceito  de  ressocialização  no  Brasil  e  se  ela  realmente  existe  no  nosso

sistema prisional, com isso iremos entender os reflexos do indulto frente a ressocialização do

preso. 

Palavras-chave: Indulto. Ressocialização. Estado. 

PODER DE POLÍCIA: ENTRE A POLÍCIA ADMINISTRATIVA E A POLÍCIA

JUDICIÁRIA



Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Jonathan de Souza Oliveira

Orientador(a): Rodrigo Antonio Calixto Mello

Resumo: O presente trabalho procura abordar de forma objetiva e clara a importância do

poder de polícia, utilizado pela Administração Pública como um mecanismo de frenagem a

fim de compatibilizar  os direitos individuais  com o interesse público,  e  ainda trazer  uma

evolução de poder de polícia no ordenamento jurídico brasileiro, bem como demonstrar seus

requisitos primordiais sem quais à Administração Pública não pode aplicá-lo, uma vez que tal

poder tem como característica a supressão de direitos individuais, devendo esse poder sempre

estar em conformidade com a legalidade e proporcionalidade, para que não seja caracterizado

como abuso de autoridade.  Ademais,  fará  a  diferenciação do Poder  exercido pela  Polícia

Judiciária na coadjuvação ao poder judiciário ; poder este responsável pela exata aplicação do

processo penal, visando sempre à literal aplicação da justiça. 

Palavras-chave: Poder de polícia. Polícia administrativa. Polícia judiciária. 

O PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Diogo Alves de Oliveira

Orientador(a): Alexander Corrêa Albino

Resumo: Este trabalho monográfico cujo tema é “O poder investigatório do Ministério

Público”, desenvolve-se em três capítulos que abordam a atuação do órgão ministerial dentro

do processo penal. Objetiva-se assim analisar as competências e a legitimidade do Ministério

Público,  da  Polícia  Judiciária,  para  investigação.  A metodologia  ora  empregada  é  a  de

compilação,  tendo  como  fontes:  Paulo  Rangel,  Guilherme  de  Souza  Nucci,  entre  outros

doutrinadores  tão importantes  quanto.  Utilizou-se ainda da legislação comentada e  se  fez



muito  útil  a  própria  Constituição  Federal,  o  Código  de  Processo  Penal,  bem como

número relevante de artigos postados via internet,  revistas impressas,  telejornais e jornais

online. Por fim, conclui-se que o Ministério Público possui legitimidade para investigação no

processo penal. 

Palavras-chave: Ministério Público. Polícia Judiciária. Investigação. Processo penal. 

SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL NO ENFOQUE DA PERDA DO

PODER FAMILIAR: MEIOS PROBATÓRIOS E NOTÁVEIS CONTROVÉRSIAS

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Larissa Cristina Moreira

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: Síndrome da Alienação Parental no enfoque da perda do poder familiar: meios

probatórios  e  notáveis  controvérsias  pretendem de  uma  forma  geral,  ofertar  uma  análise

crítica, bem como um conceito lógico da SAP,e  demonstrar um olhar sistemático de como

ocorre a  perda do poder familiar,  analisando os meios probatórios bem como as notáveis

controvérsias diante do tema. Para atender os critérios e formular um conceito lógico, foram

realizadas pesquisas bibliográficas onde determinou as mudanças ocorridas no núcleo familiar

, partindo dos princípios constitucionais, passando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA), e pelo Projeto de Lei número 4.053/2008 que deu origem à Lei 8.069 de 13 de julho

de 1990. Ressaltamos ainda as  medidas judiciais  previstas.  E a  diferença entre  Alienação

Parental e Síndrome da Alienação Parental.  

Palavras-chave: Análise psicológica e biopsicossocial. Medidas coercitivas. Poder 

familiar. 



DA PERSPECTIVA DA UNIÃO HOMOAFETIVA E SEUS REFLEXOS SOCIAIS  E

PSICOLÓGICOS

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Itamar Batista Machado

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: Este trabalho de conclusão de curso trata inicialmente sobre a entidade familiar

em parâmetro geral, falando sobre direito de família e suas mudanças ocasionadas através da

constituição federal vigente, também sobre os fundamentos legais e suas modalidades. Após

isso, este trabalho abordará a união homoafetiva, e todas as polêmicas doutrinárias que giram

em torno deste tema. Este trabalho aborda também a adoção homoafetiva, a sua origem, quais

são  os  legitimados,  e  quais  os  reflexos  sociais,  mostrando  assim,  as  evoluções  sociais  e

doutrinárias existentes que giram em torno deste tema. Dentro deste mesmo tópico, falaremos

também acerca do artigo 1º da Lei nº 12.010/09, que prevê a garantia do direito à convivência

familiar a todas as crianças e adolescentes, esta mesma lei, a Lei de Adoção nº 12.010 de 2009

introduziu modificações no sistema de adoção. 

Palavras-chave: União homoafetiva. Adoção homoafetiva. Entidade familiar. 



A POSSIBILIDADE DO DIREITO CONSTITUCIONAL SUPRANACIONAL SOB

UMA ANÁLISE DOUTRINÁRIA A PARTIR DO PODER CONSTITUINTES

ORIGINÁRIO

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Sebastião Barbosa de Melo

Orientador(a): Luiz Augusto Costa

Resumo: Intitulado  ‘A possibilidade  de  um  direito  constitucional  supranacional:  uma

análise  doutrinária  a  partir  do poder  constituintes  originário’.  Esse trabalho foi  elaborado

visando  explanar  sobre  a  possibilidade  de  existência  de  um  Direito  Constitucional

Supranacional. O problema científico que deu origem ao tema  se consolidou por meio dos

seguintes questionamentos:  É possível um Direito Constitucional Supranacional? Quais as

características  do  Direito  Constitucional  Originário?  Qual  a  relevância  social  do  poder

constituinte supranacional? Visando obter repostas a tais questionamentos foi delimitado o

seguinte  objetivo  geral  :  analisar  se  é  possível  um Direito  Constitucional  Supranacional,

através de uma análise doutrinária a partir do Poder constituinte Originário. Para se atingir tal

objetivo, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: definir e caracterizar o Direito

Constitucional Originário; analisar as características do Direito Constitucional Supranacional

comparando-as  com  as  do  originário;  discorrer  sobre  a  importância  social  do  Direito

Constitucional Supranacional tendo como base as formas como os Estados tem se organizado.

O estudo foi desenvolvido tendo como base o método bibliográfico ou de compilação, que

constitui na apresentação do pensamento de diversos autores a respeito do tema proposto, por

meio da análise de livros, artigos científicos e legislações. Por meio dos dados coletados foi

possível compreender que o tema divide a opinião dos doutrinadores no âmbito do direito

internacional, havendo os que justificam a não aplicação do direito constitucional moderno

expresso nas abordagens de Sieyès no contexto da atual União Europeia, que é a manifestação

prática do direito constitucional supranacional. 



Palavras-chave: Direitos Constitucional. Direito Supranacional. União Europeia.

Estado global. 

RELAÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL NA PRODUÇÃO DE CERVEJA NA

FÁBRICA AMBEV/CEBRASA

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Felipe da Silva Herédia

Orientador(a): Peter Eisenbarth

Resumo: Este estudo será realizado com base em pesquisa científica através de um ponto

teórico e  uma pesquisa de campo no próprio lugar  de produção de cerveja,  analisando o

instituto jurídico da proteção do meio ambiente. O trabalho é composto por três capítulos ,

sendo que no primeiro capítulo será demonstrado os procedimentos passo a passo pelo qual se

dará  o  processo  na  produção  de  cerveja  da  empresa  AmBev/Cebrasa,  cada  etapa  a  ser

realizada até a entrega do produto final para o consumo. No segundo capítulo serão abordadas

as  normas  legais  institucionais  para  a  produção  de  cerveja,  normas  específicas  para  a

utilização do solo e a capitação de água, e ainda todos os cuidados a serem tomados em regra

pela legislação ambiental, para que haja uma boa relação com o meio ambiente, demonstrando

o quanto é importante cada procedimento de proteção deste, pois dele vem a mais importante

matéria-prima para a produção de cerveja com qualidade. No terceiro capítulo, a adequação

da produção de cerveja  com as  exigências  legais  deixa claro a  valoração de cada norma

exigida pela lei, o qual uma boa gestão ambiental interna na empresa é capaz de fazer para

cada  uma  dessas  exigências  legais,  de  forma  com  que  traga  benefícios  para  a  empresa,

principalmente para o meio ambiente. 

Palavras-chave: Processo de produção de cerveja. Normas legais e institucionais para 

a produção de cerveja. Adequação da produção de cerveja as exigências legais. 



SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E SUA APLICABILIDADE NA

CONTEMPORANEIDADE

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): César Gabriel Guimarães

Orientador(a): Rodrigo Antonio Calixto Mello

Resumo: A supremacia  do  interesse  público  é  um princípio  que  vem para  garantir  a

aplicação dos direitos individuais e da sociedade como um todo, uma vez que impede o abuso

do particular na aplicação de seus direitos, os quais tem que respeitar os direitos fundamentais

de todos os indivíduos. É um princípio fundamental para o desenvolvimento da sociedade e

do país com a participação do Estado na solução de conflitos que esteja no presente momento

e na solução de lides futuras, assim melhor atendendo a sociedade e trazendo-lhes soluções

mais justas e eficientes para todos, sem desrespeitar os direitos da minoria e sem deixar de

garantir os direitos da maioria beneficiando ao fim da sociedade como um todo. O objetivo do

trabalho  é  de  demonstrar  a  real  necessidade  da  aplicação  e  manutenção  do  princípio  da

supremacia do interesse público sobre o privado. Mesmo que em algum momento da história

do país tenha sido levantada uma pequena dúvida na eficiência do princípio, quanto a sua

aplicabilidade,  aplicabilidade  essa  eficiente  que  é  demonstrada  nesse  trabalho  através  de

pesquisas tendo como direcionamento obras literárias de autores consagrados, fica provada

que realmente o Estado, através do princípio da supremacia ,  não seria abuso, mas sim a

manutenção  da  ordem  e  do  desenvolvimento;  realmente  é  um  fato  que  o  princípio  da

supremacia do interesse público sobre o privado é ferramenta de desenvolvimento e garantia

de que o cidadão terá os seus direitos respeitados e valorados pela administração. 

Palavras-chave: Interesse público. Supremacia. Direitos fundamentais. 



DIREITO À SAÚDE E A EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO

POSSÍVEL

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Wanessa Karolyne Gomes

Orientador(a): Luiz Augusto Costa

Resumo:  O trabalho monográfico apresentará o tema: direito à saúde e a efetividade do

princípio da reserva do possível. Tendo por escopo discorrer sobre o direito à saúde, como um

dever  do  estado,  em face  à  Constituição  Federal.  Sendo  desenvolvido  em três  capítulos,

primeiramente, conceituando a saúde, o direito à saúde e sua evolução com a Constituição

Federal  de 1988,  em seguida,  abordaremos a  obrigação do Estado de garantir  o acesso à

saúde, conceituando o princípio da reserva do possível. Sua origem histórica é a vinculação à

previsão orçamentária e, sua aplicação no ordenamento jurídico. Por último, abordaremos a

efetivação  do  direito  à  saúde,  a  judicialização  e  o  ativismo  judicial,  abordando  alguns

posicionamentos doutrinários  sobre estes conceitos,  apresentando também os instrumentos

processuais disponíveis. A metodologia empregada é a de compilação tendo como fontes: Ana

Carolina Olsen, Paulo Bonavides, Robert Alexy, Pedro Lenza, dentre outros. Utilizou-se ainda

da Constituição Federal e legislações específicas, do mesmo modo que um número relevante

de  artigos  postados  na  internet  e  a  jurisprudência  brasileira  para  assim  engrandecer  e

enriquecer a pesquisa. Finalmente, Conclui-se, ainda que apesar da omissão do Estado, os

cidadãos  estão  galgando  seu  direito  a  uma  saúde  eficiente  no  SUS,  através  de  ações

constitucionais que crescem de modo acelerado devido à judicialização do direito à saúde. 

Palavras-chave: Direito à saúde. Reserva do possível. Efetividade. 



A PRÁTICA DO INFANTICÍDIO NAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO

BRASIL: CULTURA OU CRIME?

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Renata Silva Garcia

Orientador(a): Alexander Corrêa Albino da Silva

Resumo: I  índio  desenvolveu  sua  própria  forma  de  organização  social  e  cultura  no

território  brasileiro,  e  era  admirado pela  pureza  e  solidariedade,  sem caráter  capitalista  e

desigualdade. Sabe-se do massacre, da condenação e exterminação que sofreu o índio com a

chegada  dos  jesuítas  e  colonizadores.  Os  grupos  sobreviventes  permaneceram  no  país.

Destaca-se  o  infanticídio  indígena  como  uma  prática  tradicional  cultural,  sacrificando  os

recém-nascidos  com  qualquer  anormalidade  física  ou  mental.  A  evolução  dos  direitos

indígenas resulta-se na conquista do direito à diferença cultural sem interferência externa. O

caso da indígena Muwaji teve repercussão social,  isso, porque, para que a filha não fosse

sacrificada pela  sua paralisia  cerebral,  deixou a tribo em busca de tratamento,  entretanto,

trata-se de uma doença sem cura, levando Muwaji ao desespero e comoção da sociedade, pois

queria voltar para a tribo, mas não seria aceita com a filha. A polêmica da índia resulta-se no

Projeto  de  Lei  1.057/07,  denominada  Lei  Muwaji,  como  proteção  do  direito  humano

fundamental  á  vida,  absoluto  e  indisponível  que  criminaliza  e  prevê  punições  para  o

infanticídio indígena e terceiros que omitem o conhecimento do fato. A iniciativa da lei trouxe

debates e discussões sobre a real intenção e garantia de efetividade da sua aprovação e as

repercussões sociais negativas que a aprovação traria, diante do conflito dos direitos humanos,

abrindo espaço para a teoria do relativismo cultural. 

Palavras-chave: Infanticídio. Relativismo. Direitos humanos. Universalismo. Cultura.



O FATOR PREVIDENCIÁRIO NA APOSENTADORIA RURAL NUMA

ABORDAGEM DE AFRONTA AOS DIREITOS ADQUIRIDOS

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Bruno Batista Ferreira

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O  fator  previdenciário  na  aposentadoria  rural  é  reflexo  no  direito  adquirido

atentando para uma análise mais específica abrangendo uma determinada profundidade, tendo

polêmicas  geradas  nas  faculdades  de  direito,  momento  em que  são  discutidas  dúvidas  e

questões. Observa-se, pois o fator previdenciário é o reflexo no direito adquirido situam-se

além de uma questão de punho jurídico. Por esse motivo, merece então aprofundamento no

assunto. Tais justificativas também são inovadoras no ponto de vista da temática. Tem um

despertar muito questionável perante a sociedade, tanto no mundo jurídico como nas cadeiras

das academias de direito. Sendo de enorme ansiedade a espera pela participação de questões,

hoje com muitas controvérsias. No montante e somado a ferramenta que irá constituir um

instrumento  valioso,  em  todos  os  exercícios  passados  na  vida  acadêmica,  e  posterior

excelência nas carreiras jurídicas. Não se tem o propósito de dissecar a temática, a partir dessa

pesquisa,  mas apenas  abrir  caminhos para debates,  a  fim de obter  ideias inovadoras,  que

podem abrir soluções a inúmeros conflitos. Além disso, que possa tornar mais discutido e

trazer para o conhecimento dos inúmeros que necessitam, por meio de um tema de enorme

relevância social. 

Palavras-chave: Previdência. Trabalhador rural. Aposentadoria. Reforma 

previdenciária. 



A RESSOCIALIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO MENOR INFRATOR: NUMA

PERSPECTIVA DE INFRAÇÕES GRAVES E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

BRANDAS

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Regiane Ferreira da Cruz

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O presente trabalho busca esclarecer a ressocialização e a reintegração do menor

infrator  à  sociedade,  bem como descrever  acerca  dos  atos  infracionais  graves  e  medidas

socioeducativas  brandas,  aplicadas  aos  adolescentes  infratores,  com  posicionamentos

doutrinários, jurisprudências e legislações. De tal modo, para compreensão do referido tema,

necessário se faz apresentar o conceitos de Criança e Adolescente, o procedimento aplicado a

estes, ainda, as penas aplicadas aos menores infratores. Assim, este estudo realiza uma análise

quanto a readaptação dos menores infratores para a convivência social. Dessa forma, propões

alterações na atual legislação com o fito de buscar uma maior ressocialização e reintegração

desses adolescentes que cometem ilícito. 

Palavras-chave: Medidas socioeducativas. Adolescentes infratores. Ressocialização. 

Reintegração. 



A PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO COMO MECANISMO DE

RESSOCIALIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Cristina Maira de Oliveira Alves

Orientador(a): Alexander Corrêa Albino da Silva

Resumo: O presente trabalho busca esclarecer como funciona a privatização do sistema

carcerário de acordo com posicionamentos doutrinários, jurisprudências e legislações . Tem

como escopo demonstrar que a privatização é na atualidade a melhor solução para resolver a

situação deplorável em que se encontram os apenados. De tal modo, para compreensão desta

solução,  necessário se  faz um estudo de origem histórica,  fundamentos,  procedimentos  e,

ainda,  sua  positividade  na  resolução  da  falência  do  sistema prisional  brasileiro.  Por  fim,

objetiva-se abordar as vantagens da privatização como uma forma de solução ao problema

falimentar que se encontra no sistema atual, demonstrando que existem possibilidade a serem

exploradas e praticadas para um tratamento humano e digno ao condenado, possibilitado um

programa de tratamento eficaz à reinserção do mesmo à sociedade. Depois a abordagem da

problemática, no ver da autora é necessário a privatização do sistema carcerário. 

Palavras-chave: Lei de execução penal. Falência. Privatização.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Jéssica Nayara Alves de Araújo

Orientador(a): Alexander Corrêa Albino da Silva



Resumo: O  presente  trabalho  de  revisão  bibliográfica  consiste  em  avaliar  as

alterações promovidas pela Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009 no que se refere ao crime de

estupro de vulnerável, analisando assim os impactos que essas alterações deram no processo

da aplicação da pena face o menor, bem como aos princípios penais que o norteiam. Com base

para o estudo proposto, foi elaborada pesquisas bibliográficas referente ao tema em questão,

abordando o assunto face a explanação de renomados juristas e autores sob a ótica do menor

vulnerável  e  os  novos  princípios  instituídos  pela  referida  Lei.  Assim  sendo,  o  presente

trabalho teve por objetivo refletir  sobre a efetividade da Lei 12.015/09, que trata sobre o

estupro de vulneráveis, em face às controvérsias sobre a presunção de violência, bem como a

de esclarecer com base na Lei quem é o vulnerável instituído no artigo 217-A e seus impactos

perante o menor sob a visão do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Palavras-chave: Estupro. Vulnerabilidade. Estupro de vulnerável. Presunção de 

violência. 

A NOVA LEI DO DIVÓRCIO NO ENFOQUE DA ESTABILIDADE DOS

CASAMENTOS

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Alysson Kuykare Taukane

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O presente trabalho busca esclarecer se o advento da Emenda Constitucional nº

66,  em  13  de  julho  de  2010,  da  Constituição  da  República,  influenciou  diretamente  na

estabilidade de casamentos. A Emenda Constitucional nº 66/2010, ao dar nova redação ao

artigo 226, § 6º, eliminou o requisito do lapso temporal para se requer divórcio, seja na forma

litigiosa ou consensual, além de ter extirpado também o requisito da prévia separação judicial

para o divórcio. Suprimindo tais prazos e o requisito da prévia separação para o divórcio, a

Constituição  Federal  joga  por  terra  aquilo  que  a  melhor  doutrina  e  a  mais  consistente

jurisprudência já vinham reafirmando há muitos anos, qual seja a discussão da culpa pelo fim

do casamento.  Dessa forma,  fica evidente que o novo dispositivo vai  de encontro com a



estabilidade dos casamentos. Ocorre que, agora a dissolução familiar pode acontecer de

maneira mais rápida. 

Palavras-chave: Casamento. Divórcio. Emenda Constitucional nº 66/2010. Nova lei do

divórcio. Estabilidade. 

ASPECTOS JURÍDICOS DA ABORDAGEM POLICIAL

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Julio César da Silva

Orientador(a): Alexander Corrêa Albino da Silva

Resumo: O presente trabalho destinou a verificar a abordagem policial, fato primordial no

desenvolvimento da atividade das instituições policiais. Sempre que um policial aborda, por

fundada suspeita,  uma pessoa,  que assim se torna suspeita de infração ou crime,  envolve

situações  de  tensão  pessoal  e  social.  Esta  abordagem  provoca  reações  no  cidadão,  nos

espectadores do ato e, eventualmente , na corporação policial. Serão aqui apresentados como

a instituição policial tem preparado e treinado seus profissionais com o objetivo de executar

bem o policiamento ostensivo preventivo e orientá-los na execução da abordagem policial

correta, de respeitar os direitos dos cidadãos , e manter a boa imagem pública de seu trabalho

e de sua função social. A hipótese central da monografia estabelece quais são os parâmetros

jurídicos  que  amparam  o  policial  é  o  cidadão  no  momento  da  abordagem  policial.  O

treinamento constante tem um papel expressivo como um fator capaz de reduzir o uso abusivo

da força  nos  encontros  do  policial  com o cidadão e  de  melhorar  a  qualidade  do  serviço

prestado pelo policial de uma maneira geral, aumento o grau de segurança , tanto ao policial

quanto ao cidadão, e diminuindo a exposição de ambos ao risco. 

Palavras-chave: Abordagem policial. Treinamento policial. Uso da força. 



ASSÉDIO MORAL NA RELAÇÃO DE TRABALHO NO ENFOQUE DA

RESPONSABILIDADE CIVIL

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Cláudio Antônio da Silva

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O presente estudo apresenta uma abordagem sobre o assédio moral nas relações

de trabalho, onde foi escolhido pela sua devida importância , não só para o mundo jurídico,

mas também para um problema que apesar de afligir os trabalhadores desde a sua origem nas

relações de trabalho. O assédio moral é um instituto ainda pouco esclarecido no âmbito do

trabalho e desconhecido pela grande maioria dos trabalhadores,  mesmo em se tratando de

conduta ilícita, o assédio moral não está regulamentado no direito do trabalho, motivo pelo

qual  objetivou-se  a  fazer  a  sua  análise,  conceituando  e  definindo  desde  a  sua  origem e

caracterização, verificando como o mesmo se dá e quais são as suas características jurídicas

através  da  ação de  reparação de danos.  A emenda 45/2004 regulamenta  a  competência  a

justiça do trabalho para julgar e processar ações oriundas da relação trabalhista, tudo isso a

luz dos preceitos constitucionais , a pesquisa ainda aborda acerca da responsabilidade civil,

discorrendo  sobre  os  critérios  dos  danos  sofridos.  Ainda  discorre  sobre  o  pedido  de

indenização por danos morais causados pelo assédio moral no trabalho, fixando a reparação

de danos que deve se aproximar o máximo possível do assédio sofrido pela vítima, sendo

neste caso que o magistrado deve usar de sua experiência profissional e humana quanto em

caráter  imaginário  para  fazer  o  julgamento.  Podemos  analisar  sobre  as  controvérsias  na

doutrina e jurisprudência , podendo observar as diversas opiniões dos doutrinadores citadas

nessa pesquisa, como as posições de alguns tribunais através de suas jurisprudências citadas, o

presente estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa multidisciplinar e por meio de

bibliografia. 

Palavras-chave: Assédio moral. Reparação de danos. Assediador. 



GUARDA COMPARTILHADA: NA PERSPECTIVA DE EXERCÍCIO POR EX-

CÔNJUGES EM CONFLITO

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Juliana Gonzaga Pereira Santos

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O presente trabalho busca esclarecer o instituto da Guarda Compartilhada de

acordo com posicionamentos doutrinários, jurisprudenciais e legislações. Tem como escopo

demonstrar as modalidades de guardas de forma geral, bem como do exercício da Guarda

Compartilhada por  ex-cônjuges  em conflito.  De tal  modo,  para compreensão do instituto,

necessário  se  faz  apresentar  sua  origem  histórica,  conceito,  fundamentos,  características,

titularidade,  casos  de  suspensão  e  extinção,  o  exercício  por  ex-cônjuges  em  conflito,

controvérsias existentes, foro, competência, legitimados, rito processual, ainda, a similitude

existente entre a ação de guarda,  tutela e curatela.  Assim, este estudo realiza uma análise

quanto  ao  exercício  por  ex-cônjuges  em conflito  na  guarda  compartilhada.  Dessa  forma,

propõe alterações  na atual  legislação com o fito  de  buscar  uma maior  segurança jurídica

quando da aplicação da referida guarda, permitindo assim, alcançar uma forma mais eficaz de

se fazer justiça. 

Palavras-chave: Guarda-compartilhada. Ex-cônjuges em conflito. 

TRABALHO DOMÉSTICO: UMA ANÁLISE DOS DIREITOS DO

TRABALHADOR Á LUZ DA EMENDA CONSTITUCIONAL 72

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Marli Lobo de Souza Rezende

Orientador(a): Rodrigo Antônio Calixto Mello



Resumo: O tema desse  trabalho monográfico  foi  o  trabalho  doméstico,  cujas  análises

foram delimitadas ao advento da Emenda Constitucional 72, o que gerou o título ‘Trabalho

doméstico: uma análise dos direitos do trabalhador à luz da Emenda Constitucional 72’. O

estudo do tema foi realizado tendo como base as seguintes perguntas problema: Que fatores

levaram a  evolução  dos  direitos  do  trabalhador  no  Brasil?  Qual  a  importância  social  do

trabalho  doméstico?  Quais  os  efeitos  práticos  das  inovações  trazidas  pela  Emenda

Constitucional 72 sob a equiparação dos direitos do trabalhador doméstico em detrimento aos

direitos  de  outros  profissionais?  Para  se  obter  respostas  a  tais  questionamentos  foi

estabelecido  como  objetivo  geral:  analisar  a  equiparação  dos  direitos  do  trabalhador

doméstico em detrimento aos direitos das demais categorias à luz da legislação trabalhista

brasileira. Tal objetivo geral incidiu nos seguintes objetivos específicos: delinear um breve

percurso histórico dos direitos do trabalhador; ressaltar a relevância do trabalho doméstico

para  a  sociedade;  analisar  o  processo  legal  e  prático  de  equiparação  dos  direitos  do

trabalhador  doméstico  a  outras  categorias  profissionais.  Visando  atingir  tais  objetivos,

utilizou-se uma metodologia fundamentada no método bibliográfico em uma modalidade de

pesquisa descritiva, que consolidou por meio da análise de livros e artigos que abordam o

tema, além da legislação pertinente, o que envolveu não só a Emenda Constitucional 72 como

a própria Constituição Federal de 1988 e outros diplomas. A citada EC inovou ao atribuir ao

empregado  doméstico  uma  série  de  direitos,  contudo,  constata-se  que  alguns  tem

aplicabilidade  imediata,  outros  porém,  requerem uma  legislação  específica  que  apresente

procedimentos, em especial no que tange a perspectiva tributária. 

Palavras-chave: Trabalho doméstico. Emenda Constitucional 72. Evolução. 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO ENFOQUE DA LEI 12.850/2013 NUMA 

PERSPECTIVA DE EFICÁCIA E RECEPÇÃO SOCIAL

Ano: 2014

Curso: Direito

Aluno(a): Alena Conceição Ruzicka

Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho



Resumo: A pesquisa visa responder o que há de intrigante no tocante à lei 12.850/2013,

respondendo questões como: Qual a definição de organização criminosa; quais as principais

considerações acerca da Convenção de Palermo e como se dará a eficácia e recepção social;

quais  foram as  alterações  ocorridas  e  as  revogações;  quais  os  aspectos  processuais  mais

relevantes. Com o objetivo de compreender a nova lei será apresentada a definição do tipo

penal  incriminador.  Far-se-á  um  breve  histórico  e  as  principais  considerações  acerca  da

Convenção de Palermo, bem como notáveis controvérsias, sendo elas: sua eficácia, recepção

social, revogações, alterações e instrumentos especiais de investigação. Serão analisados os

aspectos processuais, como: provas, efeitos da condenação e aplicação de penas. Para tanto,

utilizar-se-á o método de compilação. O trabalho divide-se em três capítulos, no primeiro

aborda-se o crime de organização criminosa e suas implicações, no segundo, especificamente

sobre a novel e sua modificação, e no terceiro capítulo os aspectos processuais. Feitas essas

considerações, partir-se-á a exposição das leis anteriores, que serviam como fundamento legal

para a tipificação do crime, o ápice do trabalho dar-se-á com o enfoque a atual lei e suas

implicações  e  avanços,  e  suas  alterações.  No  decorrer  de  todo o  trabalho,  prima-se  pela

abordagem dos aspectos legais do crime organização criminosa, ora comparando com leis

anteriores, ora demonstrando dados novos. Nas considerações finais será feita uma análise de

tudo o que foi exposto, buscando-se para tanto uma fundamentação teórica capaz de subsidiar

a compreensão da nova lei. 

Palavras-chave: Lei 12.850/2013. Organização criminosa. Definição do tipo. 



Enfermagem –

2014

ANÁLISE DO USO RELATADO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS

ENTRE ADOLESCENTES ESCOLARES DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Roberta Fernandes Martins; Aline da Silva Pedro 

Orientador(a): Dienit Veríssimo Rodrigues Pereira

Resumo: Este artigo tem como tema central a abordagem do uso de drogas entre

adolescentes  na  cidade  de  Aparecida  de  Goiânia/GO,  há  se  ressaltar  que  o  uso

indiscriminado entre essa parcela  da sociedade a cada ano vem crescendo de forma

perigosa e que requer das autoridades competentes e que a sociedade a cada ano vem

crescendo  de  forma  perigosa  e  que  requer  das  autoridades  competentes  e  que  a

sociedade como um todo se organize para criar mecanismo que venha a se contrapor a

esse avanço. O objetivo deste trabalho é identificar a incidência devidamente constatada

quanto ao uso de drogas na adolescência na cidade de Aparecida de Goiânia – Goiás no

ano de 2014. desta forma para se obter o necessário sucesso foi implementada uma

metodologia  que  utilizou  um  estudo  descritivo  de  corte  transversal.  Diante  dos

resultados obtidos foi possível concluir que existe a urgência na criação de mecanismos

que venham a proteger os adolescentes do assédio dos contraventores que a cada dia

aumentam seu raio de ação e desta forma ganham mais pessoas viciadas, outra questão é

a instituição familiar como sendo o núcleo a sociedade.

Palavras-chave: Comportamento. Drogas Lícitas e Ilícitas.



ANÁLISE DOS CONHECIMENTOS SOBRE DROGAS LÍCITAS E

ILÍCITAS ENTRE ADOLESCENTES ESCOLARES DE APARECIDA DE

GOIÂNIA - GOIÁS

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Maria Isabel Dutra; Tatiany Mayary Miranda da Costa

Orientador(a): Juliana Santana de Freias

Resumo: É durante a adolescência que o jovem forma sua individualidade e

personalidade, e por isso está mais susceptível às circunstancias e influências do meio

externo, acabando por se expor a vários riscos, dentre eles à iniciação precoce ao uso de

drogas. Objetivo: analisar e descrever o conhecimento dos adolescentes sobre drogas.

Método: Estudo descritivo de corte transversal realizado com adolescentes de 10 a 19

anos,  utilizando de entrevistas guiadas por questionário.  Resultados: Notou-se que a

maioria  (68,6%)  dos  adolescentes  entrevistados  não  faz  diferenciação  entre  drogas

lícitas e ilícitas. Dentre as drogas, tais conhecidas por eles estão o cigarro em primeiro

lugar  (sexo  feminino  87,8%;  sexo  masculino  82,9%),  seguindo  de  maconha  (sexo

feminino 87,9%; sexo masculino 80%) e cocaína (sexo feminino 87,8%, sexo masculino

80%). ambos os sexos disseram conhecer ou conviver com um usuário de alguma das

drogas citadas na entrevista. Consideração finais: O estudo permitiu identificar que o

nível  de  conhecimento  dos  adolescentes  em  questão  ainda  é  baixo,  apontando  a

necessidade  da  implementação  de  ações  preventivas  em  instituições  de  ensino,

realizadas não somente por profissionais escolares, mas também por profissionais da

área  da  saúde,  e  que  proporcionem  momentos  de  trocas  de  informações  e

esclarecimentos de dúvidas.

Palavras-chave: Saúde do Adolescente. Drogas Ilícitas. Serviços de 

Enfermagem Escolar.



ANÁLISE DO GANHO DE CONHECIMENTOS SOBRE DROGAS, PÓS-

INTERVENÇÃO, ENTRE OS ADOLESCENTES ESCOLARES DE APARECIDA

DE GOIÂNIA, GOIÁS

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Aksa David Campos; Natielly Mendonça Silva

Orientador(a): Patrícia Carvalho de Oliveira

Resumo: As drogas vem se tornando assunto presente na vida dos adolescentes

escolares  e  por  isso  vem  sendo  motivo  de  preocupação  para  os  profissionais  das

instituições escolares, profissionais da saúde pública. Diante disso o presente estudo tem

por objetivo geral avaliar o ganho de conhecimentos pós-intervenção sobre drogas entre

adolescentes  escolares  de  Aparecida  de  Goiânia,  Goiás.  Trata-se  de  um  estudo  de

abordagem quantitativa, descritivo simples quase experimental, realizado entre Outubro

de 2013 e Junho de 2014 em que participaram 42 adolescentes escolares da Rede Básica

de Ensino de Aparecida de Goiânia, Goiás. Os resultados serão apresentados através de

frequências simples de comparação do pré e pós-intervenção de conhecimentos sobre

drogas.  Através  da  análise  de  comparação  dos  dados  obtidos  conclui-se  que  houve

ganho de conhecimento sobre drogas entre adolescentes entrevistados, porém também

constata-se que os adolescentes ainda requerem mais conhecimento sobre o assunto, e

que  o  ambiente  escolar  deve  passar  informações  concretas,  relevantes,  mostrar  as

consequências  e  agravos  que  podem  causar  o  uso  dessas  substâncias  e  não  deixar

dúvidas  ou  curiosidades  sobre  o  assunto.  A informação que  pode ser  oferecida  nas

escolas ligada a outros fatores como a vivência adquirida da realidade dos adolescentes

foram saberes importantes e determinantes para manter os adolescentes longe do uso de

drogas.

Palavras-chave: Drogas. Adolescentes. Intervenção. Educação em Saúde.



A TERAPIA MEDICAMENTOSA DA HANSENÍASE E OS EFEITOS

COLATERAIS: ABONDONO DO TRATAMENTO

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Ariane Santos Silva

Orientador(a): Dienit Veríssimo Rodrigues Pereira

Resumo: A produção textual em questão desenvolveu-se preconizando o tema:

“O  Tratamento  da  Hanseníase  e  os  Efeitos  Colaterais:  Abandono  do  Tratamento”.

Diante do referido tema determinou-se como objetivo geral identificar o tratamento e os

efeitos colaterais que levam a evasão  ao tratamento da hanseníase. Em prol de alcançar

o  objetivo  anteriormente  descrito  determinaram-se  como  objetivos  específicos:

conceituar e caracterizar a hanseníase, observar o tratamento da hanseníase, analisar os

fármacos  do  tratamento  da  hanseníase  e  suas  especificidades,  analisar  autores  que

descrevam  a  respeito  das  determinações  anteriores.  A  pesquisa  desenvolvida

fundamentou-se através de um estudo bibliográfico, analisando livros, artigos e outros

materiais disponibilizados no meio virtual. A pesquisa desenvolvida se justifica ante a

necessidade de complementar os conhecimentos do curso de Enfermagem,e é relevante

também  porque  a  hanseníase  ainda  é  um  problema  de  saúde  pública.  É  essencial

compreender  que  a  hanseníase  é  uma  doença  infectocontagiosa,  provinda  do

Mycobacterium Leprae,  doença  que  por  milênios  atormentou  a  raça  humana sem a

existência de cura, o que não ocorre hodiernamente. Compreendem-se em conformidade

ao estudo que os diversos fármacos empregados ao tratamento da hanseníase possuem

diversos efeitos colaterais, que influenciam o abandono no tratamento da hanseníase.

Palavras-chave: Hanseníase. Tratamento. Abandono.



O CONHECIMENTO DE ADOLESCENTES ESCOLARES SOBRE

DROGAS ILÍCITAS APÓS PROJETO DE INTERVENÇÃO EM APARECIDA

DE GOIÂNIA-GO

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Alex Ricardo de Souza; Maria do Carmo Faria Prisco

Orientador(a): Patrícia Carvalho

Resumo: Os problemas causados pelo uso de drogas lícitas e ilícitas afetam cada

vez  mais  precocemente  os  adolescentes  e  demonstram  a  necessidade  de  que  este

problema seja discutido em todos os âmbitos, especialmente, na saúde pública. O estudo

buscou  analisar  o  ganho  de  conhecimento  de  adolescentes  escolares  perante  uma

intervenção educativa para prevenção do uso de álcool e outras drogas, realizado em

Aparecida de Goiânia, Goiás sendo que para isso foi desenvolvido um estudo quase

experimental  realizado  em 2013 e  2014.  Os  dados  coletados  apontaram que  houve

significativa  mudança  no  conhecimento  dos  adolescentes  após  a  implantação  nas

escolas de um projeto de conscientização acerca dos problemas causados pelo uso de

drogas lícitas e ilícitas. Um dos fatores que chamaram a atenção durante a coleta de

informação foi que a maioria dos adolescentes não tinham consciência de que o álcool

seja um tipo de droga lícita, bem como, o seu consumo normal na grande maioria das

famílias pesquisadas, realidade esta em todo o Brasil. Tem-se ainda que álcool, LSD,

êxtase  e  loló  foram as  drogas  mais  conhecidas  pelos  adolescentes  participantes  do

estudo  depois  da  implantação  do  projeto  de  intervenção  nas  escola  públicas  de

Aparecida  de  Goiânia-GO,  sendo  que  a  maconha  e  a  cocaína  já  eram amplamente

conhecidas  pelos  alunos  pesquisados,  talvez  seja  porque  são  drogas  ilícitas  mais

comentadas  nas  famílias,  escolas  e  até  meios  de  comunicação.  Conclui-se  que  a

intervenção demonstrou eficácia  na produção de conhecimento  para os  adolescentes

participantes.   

Palavras-chave: Adolescentes. Consumo. Drogas.



ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DIANTE DE UMA VÍTIMA EM PARADA

CARDIORRESPIRATÓRIA

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Alba Valéria Barbosa de Souza; Lílian da Silva Faria Santos.

Orientador(a): Dienit Veríssimo Rodrigues Pereira

Resumo: O estudo  teve  como objetivo  analisar  a  atuação do enfermeiro  no

atendimento  a  pacientes  em Parada  Cardiorrespiratória  em uma  Unidade  de  Pronto

Atendimento. Trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem quantitativa e caráter

descritivo.  Participaram do Estudo 10 profissionais  no período de outubro de 2014.

podemos ver com clareza nesta pesquisa a extrema importância que os conhecimentos

científico tem em andar de mão dadas com a prática, e por sabermos que existe uma

grande complexidade entre ambos, precisamos conhecer com intimidade as teorias da

mesma e como profissional ter a devida responsabilidade e disposição para colocá-las

em prática. Por meios dos resultados adquiridos, constatamos que há uma necessidade

urgente de capacitações e treinamento nas instituições de pronto atendimento para que

os  enfermeiros  conduzam  com  eficiência  e  eficácia  sua  assistência  na  Parada

Cardiorrespiratória  e  Ressuscitação  Cardiopulmonar,  fazendo  com  que  sua  equipe

trabalhe  de  forma  harmoniosa  e  integrada.  Existe  uma  falta  de  comunicação  e

integração entre os enfermeiros, pois a maioria não sabia da existência de um protocolo

ou nunca tiveram acesso ao mesmo. Não sabiam ou não souberam responder sobre os

cuidados diretos exigidos pelo Conselho Federal de Enfermagem que o enfermeiro deve

ter  diante  de  uma  Parada  Cardiorrespiratória.  O  ponto  positivo  em  que  todos

concordaram é que,  é imprescindível e totalmente eficaz, o uso das medicações que

auxiliam os profissionais na Ressuscitação Cardiopulmonar.

Palavras-chave: Parada Cardiorrespiratória. Enfermeiro. Unidade de 

Pronto Atendimento.



A FORMAÇÃO E CONCEPÇÕES DE PROFESSORES SOBRE

TEMÁTICAS DROGAS E SEXUALIDADE HUMANA EM INSTITUIÇÕES

PÚBLICAS DE ENSINO DE ANÁPOLIS-GO

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Denise de Sousa Lima; Olivia Alves de Moraes

Orientador(a): Patrícia Carvalho

Resumo: Estudo  de  modo  transversal  realizado  com 35  professores  de  sete

escolas  Públicas  Estaduais  da  cidade  de  Anápolis-GO,  que  responderam  um

questionário semi-estruturados sobre a formação e percepção sobre sexualidade e drogas

lícitas e ilícitas no contexto escola educacional. A maioria dos professores possui idade

entre  20 a 65 anos (24 do sexo feminino e  (11)  do sexo masculino.  A maioria  dos

participantes possui especialização. O que caracteriza um bom nível de escolaridade

sendo que a maioria dos docentes é da área de ciências humanas. Abordaram que a

idade adequada para iniciar a prevenção do uso de drogas seria de sete aos dez anos de

idade. Destacou que maioria dos professores não teve uma formação complementar e

experiência de educação para prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas, e a disciplina

biologia foi apontada para o ensino da temática o que contradiz com os Parâmentos

Curriculares Nacionais (PCN), que se pauta pela transversalidade.

Palavras-chave: Educação Fundamental e Médio. Educação Sexual. Drogas 

Lícitas e Ilícitas. Ensino de Docentes.



EDUCAÇÃO PERMANENTE: UMA NECESSIDADE PARA A EQUIPE

DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Natalina Fernandes Tavares

Orientador(a): Dienit Verissimo Rodrigues Pereira

Resumo:  O presente  estudo  objetivou  descrever  ações  institucionais  junto  à

equipe  de  enfermagem  na  Unidade  de  Terapia  Intensiva  de  um  hospital  geral  de

Anápolis,  e  objetivou  especificamente  identificar  o  perfil  sócio-demográfico  dos

profissionais da enfermagem, analisar se a equipe de enfermagem da unidade de terapia

intensiva  conhece  a  Política  Nacional  de  Educação  Permanente  e  avaliar  como  a

educação  permanente  interfere  na  atuação  da  equipe  de  enfermagem  nos  cuidados

diários. Realizou-se um estudo de abordagem quantitativo, descritivo, a população do

estudo foi composta por enfermeiros e técnicos em enfermagem de ambos sexos. Com

experiência em UTI, no Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo (HUHS) na cidade

de  Anápolis-GO.  Concluiu-se  que,  apesar  da  unidade  de  terapia  intensiva  ser  um

ambiente  complexo,  altamente  especializado  e  que  passa  por  constantes  mudanças,

políticas de educação devem ser implementadas, garantindo qualidade na assistência ao

paciente grave.

Palavras-chave: Educação Permanente. Unidade de Terapia Intensiva. 

Equipe de Enfermagem.



INTERVENÇÃO PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE

SEXUAL E REPRODUTIVA DE ADOLESCENTE DE APARECIDA DE

GOIÂNIA-GOIÁS

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Cristiana Francisco Soares; Juliana Barbosa Santana

Orientador(a): Patrícia Carvalho

Resumo: Objetivou-se  este  estudo  investigar  eficácia  de  um  projeto  de

prevenção  e  promoção  da  saúde  sexual  e  reprodutiva  de  adolescente  escolares  de

Aparecida de Goiânia Goiás. Estudo quase experimental realizado entre 2013 e 2014,

com  85  adolescentes  selecionados  inicialmente  e  após  a  análise  dos  questionários

verificou-se que apenas 42 apresentaram respostas viáveis ao estudo. Foi utilizado um

questionário padronizado auto-aplicável. A intervenção foi realizada utilizando técnicas

de grupo focal e oficinas lúdicas, com 06 horas em quatro dias. Os dados obtidos foram

analisados pelo programa estatístico SPSS, versão 13.0. Dentre os 42 participantes (22)

eram do sexo feminino e  (20)  masculino.  Apenas  (23%) dos  escolares  no  pré-teste

conheciam métodos contraceptivos orais. Após a intervenção o conhecimento superou

(61,9%). O cancro mole não foi citado no pré-teste (0,0%), mas no pós-teste houve um

ganho  significativo  de  (40,5%).  Houve  relevância  estática  entre  as  respostas  para

conhecimento dos sintomas e da transmissão de DST, evidenciou-se que o corrimento

genital no pré-teste obteve (38,1%) e nos pós-teste (78,6%) com relação á transmissão o

sexo  oral  foi  apontado  antes  da  intervenção  com apenas  (35,7%)  no  pós  alcançou

(78,6%).os resultados apontados reforçam nossa persuasão da seriedade da orientação

sexual,  e  de  métodos  efetivos  de  programas  de  intervenções  relacionados

particularmente  a  saúde  sexual  para  adolescentes.  É  necessário  que  avanços  na

assistência  á  saúde  do  adolescentes  sejam  incorporados  ao  contexto  educacional

,governamental,e  social para que juntos possam atender esse grupo especifico em sua

individualidade e especificidade, com promoção da saúde e diminuição de agravos.



Palavras-chave: Sexualidade. Adolescência. Conhecimentos. Atitudes e 

Práticas em Saúde.

ANÁLISE DOS COMPORTAMENTOS EM SAÚDE SEXUAL

REPRODUTIVA DE ADOLESCENTES ESCOLARES DE APARECIDA DE

GOIÂNIA-GOIÁS

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Ermínia Pereira Serafim Silva; Nayana da Silva Souza

Orientador(a): Juliana Santana de Freitas

Resumo:  A adolescência é um período de mudanças fisiológicas e hormonais

que  podem  provocar  alterações  no  comportamento,  em  decorrência  do  desejo  de

conhecer e experimentar novas emoções, pela curiosidade, na busca de novas sensações

e  descobertas,  principalmente  do  corpo  e  sexualidade.  Objetivo:  analisar  o

comportamento dos adolescentes escolares do município de Aparecida de Goiânia, em

relação  à  saúde  sexual  reprodutiva.  Método:  Estudo  descritivo  de  corte  transversal

realizado  76  adolescentes  de  10  a  19  anos,  utilizando  de  entrevistas  guiadas  por

questionário. Resultados: Apenas 4 (9,8%) adolescentes do sexo feminino e 3 (8,6%) do

sexo  masculino  afirmaram  ter  vida  sexual  ativa.  Sobre  o  parceiro  e  o  uso  de

preservativo, duas (50%) adolescentes indicaram o namorado e apenas (25%) utilizou

preservativo  na  primeira  relação  com  a  namorada  e  dois  (66,6%),  em  um

relacionamento instável. No que diz respeito a presença de DST, uma incoerência pode

ser observada, visto que nenhum deles afirmou possuir alguma doença, entretanto três

(7,3%) adolescentes  do  sexo feminino e  dois  (5,7%) do sexo masculino,  indicaram

corrimento no órgão sexual e uma (2,4), relatou a presença de ferida o úlcera no órgão

sexual no último ano. Considerações finais: A análise dos comportamentos em saúde

sexual  reprodutiva  dos  adolescentes  permitiu  concluir  que,  ainda  que  eles  possuam

conhecimento sobre aspecto relacionados ao sexo seguro, suas práticas desconsideram a



teoria,  evidenciando a necessidade de desenvolver estratégias que impulsionem

comportamentos sexuais saudáveis entre os adolescentes.

Palavras-chave: Saúde do Adolescente. Sexualidade. Serviços de 

Enfermagem Escolar.

ANÁLISE DO CONHECIMENTO DE ADOLESCENTES ESCOLARES

SOBRE SAÚDE SEXUAL REPRODUTIVA EM APARECIDA DE GOIÂNIA

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Débora Dorneles da Silva; Vanessa Alves Silva de Oliveira

Orientador(a): Juliana Santana de Freitas; Patrícia Carvalho de Oliveira

Resumo: Ao  chegar  á  adolescência  o  indivíduo  passa  por  intensa

transformações, tanto biológicas como psicológicas, que podem levar o adolescente a

ingressar na vida sexual  sem maturidade e  discernimento do que é certo ou errado.

Objetivo: analisar o conhecimento de adolescente escolares do município de Aparecida

de Goiânia – Goiás sobre a saúde sexual e reprodutiva. Método: Estudo descritivo de

corte transversal realizado com adolescentes de 10 a 19 anos, utilizando de entrevistas

guiadas por questionário. Resultados: Entrevistou-se 76 alunos, sendo 41 (53,9%) do

sexo feminino e 35 (46,1%) do sexo masculino. Quanto aos métodos contraceptivos, o

preservativo masculino é o mais citado (sexo feminino 73,2%; sexo masculino 99,6%).

No que se refere às doenças sexualmente transmissíveis, notou-se que a Síndrome da

Imunodeficiência  Adquirida  (AIDS)  e  a  Hepatite  B  são  as  mais  conhecidas  pelos

adolescentes.  Os  sintomas  de  DST  apresentados  no  questionário  foram  em  sua

totalidade reconhecidos pelos adolescentes, em maior ou menor escala , com discreto

destaque do sexo masculino, sobre o sexo feminino. Considerações Finais: Almeja-se

com esse estudo, contribuir com a ampliação do nível de conhecimento sobre a temática

na enfermagem e com implementação de iniciativas de educação sexual  reprodutiva

voltadas a adolescentes escolares, visando a orientação e conscientização dos jovens

sobre a adoção de um estilo de vida saudável. Acredita-se que a prevenção é o melhor



remédio,  portanto  é  necessário  o  investimento  do  governo  e  envolvimento  da

equipe de enfermagem em  campanhas que venham a trabalhar  diretamente com os

adolescentes e as atitudes a serem tomadas na valorização do corpo e na prevenção de

doenças que podem ser evitadas.

Palavras-chave: Saúde do Adolescente. Sexualidade. Serviços de 

Enfermagem Escola.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E NO

ACOMPANHAMENTO DA HIPERTESÃO GESTACIONAL

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Hosiane Aleixo Machado

Orientador(a): Flávia Leal Vieira

Resumo: O artigo resulta de um estudo sobre a prevenção e o tratamento da

Hipertensão  Gestacional  sob  o  acompanhamento  e  assistência  do  profissional  de

enfermagem.  Metodologicamente  realizou-se  uma  pesquisa  bibliográfica  em  obras

diversas  de  modo a colher  informações  precisas  e  didáticas  no estudo do tema.  Os

resultados deste estudo revelam que a hipertensão gestacional é o aumento da Pressão

Arterial que surge após as 20 semanas de gestação, uma doença silenciosa que a comete

grande parte das mulheres gestantes e é a grande responsável pela mortalidade materno-

fetal. O enfermeiro tem papel indispensável na assistência a gestante, muitas vezes é ele

que realiza a primeira consulta de pré-natal e realiza todas as orientações cabíveis e

indispensáveis  para  que  a  mesma  não  seja  surpreendida  com  uma  hipertensão

gestacional.

Palavras-chave: Hipertensão Gestacional. Enfermagem.  Acompanhamento.



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E NO

TRATAMENTO EM IDOSOS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Luana Rossi Bernardo Gomes

Orientador(a): Flávia Leal Vieira

Resumo: Com  o  processo  de  envelhecimento  o  indivíduo  está  sujeito  a

modificações no organismo e que com o passar do tempo levam ao declínio biológico,

alterações  psíquicos  e  sociais.  São  estes  fatores  que  podem  preconizar  a  velhice,

acelerando ou retardando o envelhecimento e a instalação de doenças crônica, entre elas

a hipertensão arterial  e sintomas característicos da idade avançada.  Este estudo teve

como objetivo realizar revisão bibliográfica relacionada à assistência de enfermagem na

prevenção e no tratamento dos idosos com hipertensão arterial. Foi possível descrever a

assistência  de  enfermagem  com  idoso  hipertenso  estudando  profundamente  a

hipertensão arterial acometida no idoso e demonstrando as medidas preventivas uma

delas e evitar o sedentarismo o uso de álcool e tabaco e para o tratamento do mesmo

enfermeiro deve realizar acompanhamento através de visita domiciliar ou ambulatorial

para verificação da pressão arterial entre outros. Concluem através do estudo que os

enfermeiros  realizam  assistência  aos  idosos  hipertensos  e  o  mesmo  tem  pouco

conhecimento a respeito da prevenção e do tratamento da hipertensão arterial,  sendo

necessárias intervenções e orientações  esses idosos e para os familiares a cerca dos

cuidados prestados e na identificação dos fatores de riscos para possível prevenção e

tratamento deste evento, visando à qualidade de vida da população idosa.

Palavras-chave: Idoso, Enfermagem. Hipertensão Arterial.



AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE UM PROJETO DE INTERVENÇÃO

SOBRE SAÚDE SEXUAL REPRODUTIVA ENTRE ADOLESCENTES

ESCOLARES DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GOIÁS

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Daniela Rodrigues de Carvalho; Gizélia Pinheiro Alves

Orientador(a): Juliana Santana de Freitas; Patrícia Carvalho de Oliveira

Resumo: A adolescência é uma fase de grandes descobertas, importante para

evolução humana, tanto anatomicamente quando social e emocionalmente, sendo um

período de evidências para a sexualidade entre os jovens. Objetivo: avaliar o impacto de

um projeto de intervenção sobre saúde sexual reprodutiva entre adolescentes escolares

de Aparecida de Goiânia – Goiás. Método: estudo quase experimental realizado com

adolescentes  de  10  a  19  anos,  utilizando  um  questionário  (pré  e  pós-teste)  para

identificar a diferença do conhecimento dos adolescentes após intervenção. Resultados:

Participaram do estudo 42 adolescentes  sendo 20 do sexo masculino  e  22  do  sexo

feminino.Observou-se um índice de maus trados de 5,0% no sexo masculino e também

um percentual de abuso sexual de 4,5% no sexo feminino e 5,0%, no masculino. A cerca

do  conhecimento  sobre  métodos  contraceptivos,  no  momento  pré-intervenção,  14

(63,6%)  das  adolescentes  do  sexo  feminino  relataram  conhecer  o  preservativo

masculino,  e  9  (40,9%) o preservativo  feminino.  No público masculino  19 (86,4%)

disseram conhecer o preservativo masculino e 16 (72,7%), preservativo feminino. No

que  tange  as  principais  doenças  sexualmente  transmissíveis,  notou-se  conhecimento

inicial  sobre  a  maioria  delas,  com  exceção  de  tricomoníose  e  cancro  mole,  cujo

conhecimento passou a de 0 (0%) para 5 (22,7%) e 8 (36,4%) no sexo feminino, 6

(30%) e 9 (45%) no sexo masculino, respectivamente. Considerações finais: Espera-se

que esse estudo contribua com a construção do conhecimento na área, proporcionando

abordagem livre de normas e padrões em relação ao sexo e atitude dos adolescentes

frente a própria sexualidade, nas escolas e nas famílias.



Palavras-chave: Saúde do Adolescente. Sexualidade. Serviços de

Enfermagem Escolar.

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA À LUZ DA TEORIA DAS

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS

Ano: 2014

Curso: Enfermagem

Aluno(a): Raquel Tavares de Andrade

Orientador(a): Dienit Verissimo Rodrigues Pereira

Resumo: Estudo descritivo de abordagem quantitativa que teve como objetivo

analisar a Sistematização da Assistência de Enfermagem em uma Unidade de Terapia

de  um  hospital  filantrópico  da  cidade  de  Anápolis-Goiás,  objetivou-se

especificadamente  identificar  o  perfil  social  e  profissional,  descrever  o  perfil  da

unidade, analisar o conhecimento do enfermeiro e avaliar a implementação das etapas

do Processo de Enfermagem fundamentadas na teoria de Wanda Aguiar Horta. Este foi

realizado  com  10  enfermeiros  ativos  do  quadro  da  equipe  de  Unidade  de  Terapia

Intensiva do respectivo hospital, no período de outubro/novembro de 2014. A coleta de

dados  foi  realizada  por  meio  de  um  instrumento  semi-estruturado  com  questões

dicotômicas e perguntas de múltipla escolha. As informações possibilitaram identificar

que (100%) dos sujeitos conhecem  a Sistematização da Assistência de Enfermagem e

(90%)  a  teoria  das  Necessidades  Humanas  Básicas.  Constatou-se  que  alguns

enfermeiros,  sobretudo  aqueles  com  pouco  tempo  de  formação  e  que  receberam

capacitação na graduação para desenvolver a sistematização, já que implantaram todas

as etapas do Processo de Enfermagem na unidade, contudo, observou-se a necessidade

de realizar e estimular métodos de ensino sobre essa temática a fim de aprofundar tais

conhecimentos e aprimorar seu processo de implantação, para que todos sejam capazes

de  proporcionar  um  atendimento  serio  e  de  qualidade.  Espera-se  com  este  estudo

contribuir  com  avanço  profissional  nessa  área  cooperando  com  a  expensão  do

conhecimento e proporcionando maior visibilidade da prática clínica da enfermagem,

destacando a participação de enfermeiros na construção de práticas de saúde.



Palavras-chave: Sistematização da Assistência de Enfermagem. Unidade de 

Terapia Intensiva. Necessidades Humanas Básicas.

 Farmácia - 2014
_______________________________________________________________________

SOROPOSITIVIDADE DE TOXOPLASMA GONDI EM GESTANTES

BRASILEIRAS: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Kássia de Sá Gonçalves da Cruz

Orientador(a): Aline Almeida Barbaresco D’Alessandro

Resumo: A toxoplasmose tem como agente etiológico o protozoário Toxoplasma gondii. É

uma doença de acometimento mundial, sendo na maioria dos casos assintomática, porém pode

desenvolver quadros clínicos severos como na forma congênita. O objetivo deste estudo foi

analisar a soropositividade de  T. gondii em gestantes brasileiras,  abordando o diagnóstico

laboratorial  usado  para  detectar  o  T.  gondii  e  o  tratamento.  Trata-se  de  uma  revisão

bibliográfica de publicações  entre  1997 e  2010.  Foram encontrados 76 artigos  em língua

portuguesa, dos quais foram selecionados 53, sendo que 23 que tratavam de outros parasitos e

que continham dados de outros países foram excluídos. No presente estudo observou-se que a

soropositividade das gestantes para  T.gondii foi elevada em todos os estudos selecionados.

Conclui-se que o presente estudo possibilitou verificar que as taxas de prevalência das regiões

abrangidas nos estudos estão dentro da média nacional,  justificando a adoção de medidas

preventivas primárias e secundárias junto às gestantes e o acompanhamento dos neonatos com

ou sem sintomas de toxoplasmose congênita. 



Palavras-chave: Gestantes. Toxoplasma gondii. Toxoplasmose.  

AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS QUÍMICOS E FARMACOLÓGICOS DAS FOLHAS

DA PASSIFLORA ALATA CURTIS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Amanda Lima de Melo

Orientador(a): Letícia Ferrari Lemos Barros

Resumo: Maracujá  é  o  nome popular  de  várias  espécies  da  Passiflora,  dentre  elas  a

Passiflora alata, que é uma planta medicinal amplamente utilizada como tranquilizante no

Brasil,  tanto  na  medicina  popular  como  nas  indústrias  farmacêuticas  na  produção  de

medicamentos  fitoterápicos,  devido  a  suas  propriedades  ansiolíticas  e  sedativas,  sendo

também espécie  oficial  da  Farmacopéia  Brasileira.  Reconhece-se  há  muito  tempo que os

princípios ativos em plantas podem agir no sistema nervoso central. No presente estudo foi

feito uma revisão bibliográfica no sentido de avaliar a composição química e a atividade

farmacológica de extratos de folhas de Passiflora alata Curtis , sendo a mesma muito usada

em transtornos de ansiedade e como indutora do sono, sem afetar o processo de formação da

memória,  como  ocorre  com  o  diazepam.  Este  estudo  também  indicou  que  muitos  dos

componentes  químicos  (flavonoides  C-glicosídeos,  alcalóides  B-carbolínas  e  saponinas  de

núcleo triterpênico e esteroidal) isolados desta espécie estavam presentes no extrato aquoso

das folhas secas. 

Palavras-chave: Ansiedade. Fitoterápico. Passiflora alata Curtis.  



ABORDAGEM DA DISFUNÇÃO ERÉTIL HUMANA E TRATAMENTO

TERAPÊUTICO COM PANAX GINSENG

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Alessandro Ferraz.

Orientador(a): Alessandro Freitas.

Resumo: A disfunção erétil  (DE)  afeta  homens de  qualquer  idade,  sendo causada  por

problemas psicogênicos ou orgânicos, e alguns dos fatores correlacionados a disfunção erétil

são:  tabagismo,  alcoolismo,  dislipidemias,  doenças  crônicas,  depressão,  diabetes  mellitus,

traumatismos e uso de alguns tipos de medicamentos como antidepressivos e tranqüilizantes.

A DE está relacionada com a idade e as doenças do envelhecer podem acentuar o efeito. Esse

problema  afeta  a  vida  do  indivíduo  como  um  todo,  pois  interfere  na  sua  autoestima  e

confiança. O uso de plantas com finalidade fitoterápica, para prevenção, tratamento e cura de

doenças, é uma das mais antigas formas de aprendizado medicinal da humanidade. Ações

terapêuticas e preventivas devem ser implementadas para minimizar o impacto negativo da

disfunção erétil. Sendo assim, as ervas medicinais conhecidas como ginseng são provenientes

das raízes de diversos tipos de plantas e são usadas há centenas de anos como estimulante

geral do organismo. Pesquisas verificaram mais de 30 glicosídeos (ginsenosídeos) diferentes

na composição do ginseng e estes foram apontados como prováveis responsáveis pelos seus

efeitos na resposta sexual. O aumento da libido possivelmente está relacionado com a atuação

dos ativos sobre os hormônios humanos. O  Ginseng Vermelho Coreano (GVC) ou  Panax

ginseng constitui-se de um fitoterápico dos mais utilizados na medicina tradicional chinesa. O

mesmo  tem  sido  reconhecido  como  um  revigorante  e  afrodisíaco  no  Oriente  desde  os

antepassados , sem registro de reações adversas associadas a esta substância. 

O ginseng pode representar uma opção no tratamento da disfunção erétil leve ou moderada,

principalmente  para  aqueles  pacientes  que  são  impossibilitados  de  realizar  o  tratamento

convencional , devido aos efeitos colaterais. Como o uso de ginseng pela população continua

a crescer, é importante para a indústria e autoridades reguladoras incentivarem esforços para a

pesquisa da eficácia do ginseng em humanos, por meio de estudos mais aprofundados.



Portanto, esta foi a primeira revisão bibliográfica sobre a eficácia do ginseng

vermelho para DE. Seus resultados sugerem que o panax ginseng vermelho seja mais eficaz 

do que o placebo no tratamento da disfunção erétil.

Palavras-chave: Disfunção erétil. Panax ginseng. Terapêutico.

FREQUÊNCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES NA POPULAÇÃO BRASILEIRA:

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Edinete Camara Domingues

Orientador(a): Aline Almeida Barbaresco D’Alessandro

Resumo: A espécie Ascaris lumbricoides é a mais bem conhecida entre os nematódeos por

ser muito comum na espécie humana. Ainda hoje, constitui um importante problema de saúde

pública, especialmente nos países em desenvolvimento. As crianças são as mais atingidas, e

apresentam as repercussões clínicas mais  significativas  da infecção parasitária.  No Brasil,

diversos estudos realizados em pré-escolares e escolares mostraram elevada prevalência dessa

parasitose  intestinal.  Os  objetivos  foram  de  analisar  a  frequência  de  A.  lumbricoides  na

população  brasileira,  evidenciar  o  diagnóstico  laboratorial,  ressaltar  o  tratamento  para

ascaridíase e reunir informações sobre os dados epidemiológicos na sociedade e seus reflexos

na saúde, pelo meio de uma análise bibliográfica. A metodologia foi de revisão bibliográfica,

foram encontrados 30 artigos, dos quais foram selecionados 11. Através do presente estudo

observou-se uma frequência de  Ascaris lumbricoides relativamente baixa ainda nestes anos

(2001 a 2011) referente a parasitoses intestinais. Estas são causadas também por protozoários

e  outros  helmintos  intestinais.  Na  maioria  dos  casos  as  parasitoses  intestinais  estão

relacionadas com os aspectos ambientais e de higiene dos indivíduos. É caracterizada como

problema de saúde pública, apresentando alto número de contaminação em pessoas. Conclui-

se que  A. lumbricoides  é um agente causador de infecção intestinal comum no Brasil. Não



tendo  dados  atuais  e  significativos  referente  a  mortalidade,  porém,  apresentando

epidemiologicamente  altos  números  de  infecção.  A  região  nordeste  apresentou  alta

prevalência de parasitismo por A. lumbricoides, seguidos da região Sul e Sudeste. Observou-

se em termos epidemiológicos que a ascaridíase é um grave problema de saúde pública. Os

fatores colaborantes referentes a ascaridíase são situações de precariedade de saneamento e

higiene, podendo ocorrer devido a contaminação do solo, água e alimentos. 

Palavras-chave: Parasitoses intestinais. Ascaris lumbricoides. Epidemiologia. 

VALIDAÇÃO DE LIMPEZA DA CATEGORIA ANTIBIÓTICOS BETA –

LACTÂMICOS EM UM PROCESSO DE ENCAPSULAMENTO

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Reinaldo de Meira Coli

Orientador(a): Carlos Eduardo Peixoto da Cunha

Resumo: A validação de limpeza é uma evidência documentada de que os procedimentos

de  limpeza  removem resíduos,  que  estejam dentro  dos  limites  estabelecidos,  levando em

consideração todos os equipamentos utilizados em um processo, e com o tamanho do lote. Na

Indústria Farmacêutica incluem ainda os resíduos intermediários, os solventes utilizados e os

contaminantes.  A validação de limpeza é uma das formas mais eficazes de se controlar a

contaminação. A produção de produtos farmacêuticos é realizada por processos complexos,

que envolve várias etapas, e estas se tornam grande foco de contaminação, por isso deve-se

validar  uma  etapa  ou  todo  o  processo,  trazendo  assim  confiabilidade,  rastreabilidade  e

qualidade nas informações obtidas durante o processo. Durante a validação são executados

vários testes, que envolve, dentre outros uma amostragem múltipla e abrangente, procurando

sempre  o  pior  caso  do  processo  produtivo,  e  monitorando  parâmetros  de  controle  em

processo, a fim de adicionar confiabilidade ao processo. A validação deve ser conduzida de

acordo com protocolos escritos e  os resultados devem ser contemplados nos relatórios de

validação.  Mudanças  significativas  no  processo,  equipamentos  e  outros,  podem  afetar  a

qualidade do produto, fazendo-se necessária a revalidação. É necessário estabelecer valores



justificáveis durante a validação, garantindo assim que se cumpra com as boas práticas

de fabricação nos processos de validação. O presente trabalho será realizado ao acompanhar o

processo  de validação de limpeza  durante  o encapsulamento  de  Amoxicilina  na  Indústria

Farmacêutica Aurobindo, onde todos os testes pertinentes a legislação foram rigorosamente

cumpridos. 

Palavras-chave: Limpeza. Medicamentos. Validação. 

COMPARAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS DE REVESTIMENTO DE

COMPRIMIDOS, POR DRAGEAMENTO E COM POLÍMEROS QUÍMICOS

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Adriano Monteiro de Araújo

Orientador(a): Satyaki Afonso Navinchandra

Resumo: Revestimento é um processo que envolve a deposição de um polímero capaz de

formar um filme sobre comprimidos,  na indústria farmacêutica na década de 1970, foram

introduzidas as drageadeiras e filmes à base de açúcar que eram comumente utilizados na

indústria alimentícia. Muitos fármacos apresentam dificuldade para sua administração como

gosto ruim devido suas propriedades, com isso, o revestimento pode ser aplicado de forma

muito  proveitosa.  Os  comprimidos,  após  sofrerem  essa  transformação,  se  tornam

relativamente mais fáceis de serem deglutidos que os não revestidos, e o fato da coloração

mascarar também qualquer diferença na aparência das matérias-primas e, consequentemente ,

tranqüilizar o paciente quanto à possibilidade de defrontar-se com comprimidos de aparência

que possam causar  insegurança ou dúvida da qualidade do produto.  Existem vários tipos,

sendo que os mais utilizados são o revestimento peliculado e o drageamento. Atualmente, por

ser  mais vantajoso,  o revestimento por  película  é  o  método mais empregado na indústria

farmacêutica,  e  se  diferencia  do  revestimento  convencional  (drágeas)  por  três  fatores

principais: tipo de agente de revestimento e excipientes utilizados, espessura da camada de

revestimento, sendo amplamente mais empregado, quando se comparado com o drageamento,



que  é  um  processo  mais  tradicional  que  nas  últimas  décadas  não  teve  grandes

inovações  ,  e  apresenta  numa  condição  de  desvantagens  com  relação  ao  revestimento

peliculado.

Palavras-chave: Revestimento. Polímeros químicos. Drageamento. 

FREQUÊNCIA DE GIÁRDIA IAMBIA NA POPULAÇÃO INFANTOJUVENIL

BRASILEIRA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Alline Caponi Braga

Orientador(a): Aline Almeida Barbaresco D’Alessandro

Resumo: Giardia  lamblia  pode  ser  encontrada  na  população  mundial.  Nos  países  em

desenvolvimento e particularmente nos tropicais pode atingir 50% da população. A maioria

das epidemias comunitárias se dá por contaminação do suprimento de água. A contaminação

direta  se  faz  por  transferência  dos  cistos  através  de  mãos  sujas  de  fezes  para  a  boca  e

indiretamente pela ingestão de alimentos ou água contaminados. O objetivo deste estudo foi

analisar a frequência de Giardia Iamblia na população infantojuvenil brasileira diante de uma

revisão  de  literatura.  Trata-se  de  uma  revisão  bibliográfica  de  artigos  científicos  em

publicações entre 2000 e 2014; utilizou a base de dados Pubmed – Public Medical Literature

Analysis  and  Retrieval  System  on  Line.  Foram  encontrados  70  artigos,  dos  quais  foram

selecionados sete. Esta revisão bibliográfica mostrou que casos de infecção por  Giardia SP

têm sido ocorridos na maioria das regiões do Brasil, sendo o Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. A

espécie  de  giárdia  mais  encontrada  em todas  as  amostras  dos  sete  artigos  foi  a  Giardia

Iamblia  seguida pela  Giardia intestinalis e por último a  Giardia SP.  Verificou-se então, a

necessidade de realizar novos estudos com número grande de população em todos os estados

do Brasil,  com o intuito de mapear a ocorrência de giardíase no Brasil,  para que políticas

públicas  possam controlar  os  casos  dessa  parasitose que  tanto prejudica  o organismo das

crianças e adolescentes. 



Palavras-chave: Giardia lamblia. Giardíase. Frequência. 

ANÁLISE DA PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO POR GESTANTES, DA

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Nº 01 – SILVÂNIA/GO NO SEGUNDO

SEMESTRE DE 2014

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Fernanda Patrícia Bueno

Orientador(a): Flaubertt Santana de Azeredo

Resumo: Este estudo teve o objetivo de abordar o uso de medicamentos por gestantes

atendidas  durante  o  pré-natal  na  Estratégia  de  Saúde  da  Família  nº  01  na  cidade  de

Silvânia/GO. Foram entrevistadas 30 gestantes,  entre  o primeiro e o terceiro trimestre  de

gestação, que compareceram para consulta pré-natal na unidade de saúde localizada na zona

urbana do referido município, no segundo semestre de 2014. Os dados foram coletados com

entrevistas  estruturadas  ,  a  partir  da  aplicação de  questionário  com perguntas  fechadas  e

abertas.  A automedicação  ocorreu  durante  a  gestação;  esse  índice  foi  maior  no  primeiro

trimestre de gravidez, em gestantes de baixa escolaridade e multigestas. Com a realização da

pesquisa, conclui-se que as gestantes de Silvânia estão sendo expostas a uma variedade de

medicamentos, cuja segurança na gravidez ainda é incerta, o que exige prescrição criteriosa

para evitar possíveis danos ao feto, como elas mesmas dizem temer. 

Palavras-chave: Gestantes. Automedicação. Estratégia de Saúde da Família. 

ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO DE ANTIBACTERIANOS RETIDAS

NUMA DROGARIA DE GOIANÉSIA/GO NO 2º SEMESTRE/2014

Ano: 2014

Curso: Farmácia



Aluno(a): Alcineia da Costa Silva 

Orientador(a): Flaubertt Santana de Azeredo

Resumo: Este estudo demonstra o resultado de um estudo que propôs analisar as

prescrições  médicas  numa  farmácia  da  cidade  de  Goianésia,  onde  observou-se  nas

prescrições médicas as informações essenciais, sua clareza e o cumprimento da RDC

44/2010 para a compreensão da dinâmica dessas informações. A análise resultante pode

também influenciar e ajudar a estabelecer mais adequadas políticas públicas de saúde no

controle e imunização do uso de antimicrobianos. Demonstra-se que a utilização de tais

medicamentos  é  bastante  intensa,  e  que  o  profissional  farmacêutico  tem  grande

responsabilidade na orientação para o uso correto e adequado destes para que se evite

prejuízos na saúde no financeiros dos cidadãos.

Palavras-chave: Prescrição. Medicamentos. Antibacterianos. Auto Medicação.

TRYPANOSOMA CRUZI E TRANSMISSÃO ORAL NA POPULAÇÃO

BRASILEIRA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Witerbo Gonçalves Pacheco

Orientador(a): Aline Almeida Barbaresco D'Alessandro

Resumo: A Doença de Chagas é responsável por aproximadamente 50 mil casos

de  óbitos  em todo  o  mundo  e  sua  incidência  ocorre,  principalmente,  em países  da

América do Sul. No Brasil, existem mais de três milhões de pessoas com essa doença,

sendo que a maioria foi infectada pela  forma vetorial.  Entretanto,  os casos recentes

apontam para outros tipos de infecção, destacando-se os de via oral,  que ocorre em

pequenos  surtos  em  vários  estados  brasileiros.  Estudo  de  revisão  bibliográfica  em

artigos  publicados no  banco de dados  Scielo  e  PubMed.  Os resultados  da  pesquisa

apontam que os alimentos consumidos in natura como açaí, caldo de cana, leite, carne

silvestre  semi-crua entre  outros representam os maiores riscos.  Maiores cuidados de



higiene e conservação são os meios de evitar novos surtos. Os surtos de Doença de

Chagas citados nos artigos pesquisados indicam que a principal região de ocorrência é

amazônica, mas com registros também na Paraíba, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa

Catarina  outros  estados.  A  transmissão  por  via  oral  ainda  exige  cuidados  e

monitoramento  por  parte  dos  agente  de  saúde  pública  brasileira,  pois  os  costumes

regionais de consumo de produtos in natura, que pode servir de habitat do triatomíneo,

contaminando pelo Trypanosoma cruzi, são difíceis de ser alterados. Resta, portanto, a

informação, e o monitoramento.

Palavras-chave: Trypanosoma Cruzi. Doença de Chagas. Infestação no Brasil. 

Transmissão Oral.

PROBLEMAS NA FABRICAÇÃO DE COMPRIMIDOS, CAUSAS E

SOLUÇÕES

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Jean Carlos Pereira Pinto

Orientador(a): Carlos Cunha

Resumo: O processo produtivo para a fabricação de comprimido e complexo e

possuem  muitas  variáveis,  entrem  elas  a  formulação,  as  vias  de  produção  e  os

equipamentos.  O raciocínio  lógico  de partir  de um efeito  e  procurar  suas  possíveis

causas  faz  parte  do  cotidiano  do  pensamento  das  pessoas,  mas  essas  formas  de

raciocínio vieram a consolidar-se como técnica a partir da década de 60. Essa técnica é

conhecida como Análise dos modos e Efeitos de uma Falha (Failure Mode and Effect

Analysis,  FMEA).  Segundo  Williams  (2001),  falhas  em  um  sistema  operacional

ocorrem quando uma função pretendida não é completada com sucesso. A técnica de

FMEA tem como objetivos identificar e bloquear as causas das falhas. Esta ideia vem ao

encontro da necessidade atual da melhoria contínua de produtos e de processos nas

indústrias. Revelando os pontos fracos do sistema através de um melhor entendimento

das etapas do processo existente na empresa, esta técnica propicia meios para alimentar



atividades de melhorias contínuas. Essa ferramenta pode ser aplicada no projeto e

no processo. Conforme Fogliatto e Echeveste (2001), o FMEA de projeto “trata-se de

um enfoque sistemático, que formaliza e documenta o raciocínio da equipes ao longo

das etapas do projeto” enquanto que FMEA de processo “é um resumo dos pensamentos

da equipe responsável pelo desenvolvimento e operação do processo” é “inclui a análise

de todos os itens que podem dar errado no processo, baseado na experiência acumulada

pela  equipes”.  Segundo  Cunha  (2001),  muitas  organizações,  por  escolha  ou  por

exigências legais, adotam “responsabilização pelo produto” e a indústria farmacêutica é

uma delas, devido a sua significativa responsabilidade com a saúde da população. Para

encontrar  apropriados  níveis  de  segurança,  confiabilidade  e  qualidade,  indústrias

farmacêutica  devem  identificar  e  corrigir  problemas  potenciais  com  técnicas

apropriadas (Mitchell, 2001). A técnica de FMEA pode ser usada para identificar falhas

no sistema que ocorrem frequentemente neste tipo de indústria. Essas falhas, segundo

Mitchell (2001), são basicamente três tipos: (I) falhas em equipamentos específicos; (II)

erros  humanos;  e  (III)  influências  externas,  tais  como  temperatura  e  umidade.  O

presente  estudo  terá  como  enfoque  a  FMEA  aplicada  ao  processo  na  Indústria

farmacêutica do Estado de Goiás,  Teuto/Pfizer  Indústria Farmacêutica – Via Principal

7D, Qd. 13 – Módulo 11 – Dais – Anápolis – Goiás – CEP 75.132-901 – Fone (62)

3310-2000. Pretende-se com isto reconhecer as falhas potenciais que podem surgir neste

processo e identificar ações que possam eliminar ou reduzir  a chance de ocorrência

dessas falhas.

Palavras-chave: Fabricação de Comprimidos. FMEA. Efeitos de Falha. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE DESENVOLVIMENTO

FARMACOTÉCNICO E METODOLOGIA ANALÍTICA PARA FABRICAÇÃO

DE COMPRIMIDOS

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Valdson Martins Parreira

Orientador(a): Emerson A. Sill



Resumo: Os comprimidos são formas  farmacêuticas  que contem principio(s)

ativo(s), são preparados através do processo de compressão, podendo ter como auxílio

excipientes  farmacêuticos  apropriados,  ou  não  tê-los.  Para  obtenção  de  formas

farmacêuticas sólidas adequadas é essencial que se cumpram algumas etapas ao longo

do desenvolvimento, como análise do tamanho das partículas, compatibilidade entre os

componentes,  estabilidade,  fluxo  de  pós,  compressibilidade,  avaliação  das

características  físico-químicas,  polimorfismo,  aparência.  O  desenvolvimento  e  a

produção de um comprimido visam à administração  de uma quantidade correta  de

fármaco(s),  sendo  liberado  no  organismo  de  forma  previsível  e  reprodutível,

apresentando uma estabilidade química ao longo do tempo  de modo a não permitir a

alteração  desse  fármaco  no  local  desejado  e  que  promova  a  ação  necessárias  no

organismo.  Sua  fabricação  em série  faz-se  pela  elaboração  de  volume  idênticos  de

partículas, o que garante uma elevada precisão na dosagem e uma elevada rapidez de

elaboração.  Para  se  obter  um  comprimido  tecnicamente  perfeito,  é  preciso  que  a

formulação  esteja  perfeitamente  dentro  de  todos  os  requisitos  técnicos  em  sua

totalidade. O desenvolvimento técnico de comprimidos faz-se necessário para organizar

essa  formulação,  para  isto  é  necessária  uma  pesquisa  bibliográfica  de  todos

componentes  e concentração que compõem a mesma, a esta etapa chamamos de pré-

formulação, onde são caracterizadas as propriedades físico-químicas do fármaco e dos

excipientes para melhor qualidade dos comprimidos obtidos. O estudo das propriedades

físicas e químicas do fármaco é importante para obtenção de um medicamento estável e

eficaz. Essas propriedades, como solubilidade, dissolução, tamanho da partícula, formas

polimórficas, interações entre fármaco e excipiente, coeficiente de partição, constante

de ionização, higroscopicidade e propriedades organolépticas, podem ter efeitos sobre a

disponibilidade fisiológicas e estabilidade física e química do fármaco.

Palavras-chave: Fabricação de Comprimidos. Formas Farmacêuticas Sólidas. 

Compressão.



SCHISTOSOMA MANSONI NO BRASIL: UMA REVISÃO  DE

LITERATURA

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Jéssica Telles Fleury de Oliveira

Orientador(a): Aline Almeida Barbaresco D'Alessandro

Resumo: A esquistossomose mansônica é classificada pelo Ministério da Saúde

como  doença  negligenciada,  causada  pelo  trematódeo  intravascular  Schistosoma

mansoni.  As  precárias  condições  de  higiene  estão  diretamente  relacionadas  às  áreas

endêmicas, bem como à pobreza e ao baixo desenvolvimento econômico. O objetivo

deste trabalho foi verificar através de revisão de literatura, a frequência de S. mansoni

em diversas  regiões  brasileiras,  abordando os  meios  de  transmissão,  os  métodos de

diagnósticos,  a  profilaxia  e  os  tratamentos.  Foram  analisados  os  dados  de  estudos

realizados em sete localidades do Brasil  evidenciando elevadas taxas  de prevalência

intimamente relacionadas com ausência de infraestrutura de saneamento básico, falta de

higiene e precariedade nas informações sobre doença e suas formas de prevenção.

Palavras-chave: Shistossoma. Esquistossomose Mansoni. Biomphalaria.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DOS ASPECTOS FARMACOLÓGICOS E

CLÍNICOS DO CABORNATO DE LÍTIO E SUA IMPORTÂNCIA PARA O

TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE HUMOR BIPOLAR

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Shirlei Silva Oliveira

Orientador(a): Paulo Edson Fernandes



Resumo: O  carbonato  de  lítio,  embora  não  tenha  mecanismo  de  ação

completamente elucidado, é o medicamento de escolha para o tratamento do transtorno

de  humor  bipolar,  uma  doença  mental  que  provoca  períodos  alternados  entre  dois

estados antagônicos (mania e depressão), usualmente causando prejuízo psicossocial e

comprometimento da qualidade de vida dos pacientes, além de estar relacionada a crises

suicidas.  A complexidade  da  doença  e  as  características  do  lítio  quanto  aos  efeitos

adversos,  variabilidade  farmacocinética,  interações  medicamentosas  e  regimes

posológicos, resultam em uma não-adesão ao tratamento. O objetivo deste trabalho é

realizar uma revisão bibliográfica sobre os principais aspectos do carbonato de lítio no

tratamento do transtorno de humor bipolar, bem como os principais alvos que conduzem

a  uma  explicação  sobre  seu  mecanismo  de  ação,  ressaltando  a  importância  da

intervenção farmacêutica a fim de otimiza o uso adequado de medicamentos.

Palavras-chave: Lítio. Transtorno de Humor Bipolar. Tratamento do Transtorno 

de Humor Bipolar.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: REVISÃO

BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Pedro Victor Lúcio de Oliveira

Orientador(a): Letícia Ferrari Lemos Barros.

Resumo: No Brasil o cidadão tem direito ao acesso a todos níveis de atenção à

saúde, inclusive a Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde – SUS. Neste

sentido, o gerenciamento das ações em saúde assume um papel prioritário, sendo que a

qualidade e  eficiência  estão estabelecidas,  entre  outros fatores,  em efetivas  políticas

públicas/sanitárias. O farmacêutico como promotor social da saúde, é indispensável para

o  desenvolvimento  de  um  conjunto  de  ações  voltadas  à  promoção,  proteção  e

recuperação  da  saúde  e  garantir  desta  forma  os  princípios  da  universalidade,

integralidade e equidade através da Assistência Farmacêutica prestada ao cidadão. No



presente estudo foi realizada uma revisão bibliográfica qualitativa/ descritiva onde

foi possível identificar quanto é complexa e importante a Assistência Farmacêutica no

SUS, sendo essencial  compreender  todas  as  atividades  que  envolvem o profissional

neste serviço. Para isso é necessário investimentos na sua formação técnica, para que

este profissional possa desenvolver com qualidade, suas atividades, e principalmente

promover uma melhor dinâmica social, no que tange a Assistência Farmacêutica  no

SUS contemplando as necessidades da população para tais serviços.

Palavras-chave: Saúde Pública. Sistema Único de Saúde. Assistência Farmacêutica.

REVISÃO DA LITERATURA DA VALIDAÇÃO DE LIMPEZA DE

EQUIPAMENTOS PARA FORMAS FARMACÊUTICAS LÍQUIDAS COM

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMATIZADO

Ano: 2014

Curso: Farmácia

Aluno(a): Elimar Franscisco Nogueira

Orientador(a): Satyaki Afonso

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

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


